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1.  Aşağıdakilerden hangisi dinlerin temel amacını 
göstermez?

A) İyilikleri artırmak
B) Güzellikleri yaymak
C) Kötülükleri engellemek
D) İnsanı dünyadan uzaklaştırmak

2.  Hayattayken insanlara ahlaklı olmayı öğütlemiş ve 
putlara tapmayı da yasaklamıştır. Ancak ölümünden 
sonra heykelleri yapılmış ve kendisine tapılmaya 
başlanmıştır.

Bu dinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buda  B) Brahma
C) Şiva  D) Vişnu

3.  Tüm dinlerin tavsiye ettiği; niyetin, sözün ve 
davranışların birbiriyle uyumlu olmasına ne 
ad verilir?

A) Temizlik  B) Doğruluk
C) İyilik  D) Yardımseverlik

4.  Aşağıda dinler hakkında verilen bilgilerin 
hangisi yanlıştır?

A) Barış içinde yaşamayı amaçlarlar.
B) Haksız yere cana kıymak yasaktır.
C) Bazı evrensel ilkeler barındırır.
D) Tek bir ilaha inanma ilkesi vardır.

5.  Bir toplulukta farklı dinlere ait mabetlerin 
bulunması ve herhangi bir huzursuzluğun 
görülmemesi aşağıdakilerden hangisine 
işaret eder?

A) Hoşgörü ve inançlara saygıya
B) Taassup ve bağnazlığa
C) O şehrin kutsallığına
D) İnsanların inançlarını koruyamadıklarına

6.   •  “...Kim, bir insanı bir can karşılığı veya yer-
yüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı 
olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları 
öldürmüştür...” 
   (İslamiyet )

   •  “ Öldürmeyeceksin ve kim öldürürse hükme 
müstahak olacaktır!” 
   (Hristiyanlık)

   •  “Bütün insanlar cezalandırılırken titrerler, bütün 
insanlar ölürken korkarlar; sen de onlara ben-
zediğini hatırla ve ne öldür ne de öldürmeye 
sebep ol!” 
   (Budizm)

   •  “Öldürmeyeceksin!” 
    (Yahudilik)

Dinlerin bu öğretileri dikkatte alındığında 
aşağıdakilerden hangisi öne çıkmaktadır?

A) Tüm dinler cana kıymayı yasaklamıştır.
B) Bozgunculuk çıkarmamak evrensel bir ilkedir.
C) Cezalandırmamak dinlerin emirlerindendir.
D) Yardımlaşma, dinlerin ortak öğretilerindendir.
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7.  Bilgeliğe erenler her şeye aynı gözle bakarlar. 

Sonsuz ruhu; bir rahipte, bir inekte, bir filde, bir 
köpekte görürler.”

Hinduizm’deki bu ilke aşağıdaki hangi inancı 
ortaya çıkarmıştır?

A) Hayvanları yaratıcı olarak görme
B) Hayvanların sorumlu olduğu
C) Her canlının değerli olduğu
D) İneklerin kutsal olduğu

8.  “Ey iman edenler! Kendiniz, ana-babanız ve en 
yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik 
yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler 
olun! Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de ol-
salar adaletten ayrılmayın! Çünkü Allah ikisine de 
daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse 
adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın...” 
          (Nisa suresi, 135. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Herkese âdil davranılamaz.
B) Yalancı şahitlik yasaklanmıştır.
C) Menfaat için adaletten uzaklaşılmamalıdır.
D) Adaletten uzaklaşmak günahtır.

9.  “İnsanların elleriyle kazandıkları (günahları) 
yüzünden, karada ve denizde düzen bozuldu. 
Belki dönerler diye (Allah) onlara, yaptıklarının 
bir kısmını tattırıyor.” 
          (Rûm suresi, 41. ayet)

Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisinden 
söz edilmektedir?

A) Başkalarının inançlarına hoşgörülü olmak 
gerektiği

B) Çevreye zarar vermenin yanlış olduğu
C) Toplumsal barış için çalışılması gerektiği
D) İyilik ve güzelliklerin hakim olduğu

10.  Hoşgörü anlayışının yaygın olduğu bir top-
lumda aşağıdakilerden hangisinin görülmesi 
beklenir?

A) Başka inanç ve düşüncelere saygıyla 
davranmak

B) Her düşünce ve inanca boyun eğmek
C) Farklı düşünenleri desteklememek
D) Kendi görüşlerinin üstünlüğünde ısrar etmek

11.  “Yavrucuğum! Namaz kıl, iyiliği emret, kötülükler-
den vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere sabret. 
Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. 
Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yer-
yüzünde böbürlenerek yürüme...” 
           (Lokman suresi, 17.ve 18. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette tavsiye 
edilen davranışlardan biri değildir?

A) Namazı kılmak
B) Kötülüğe ses çıkarmamak
C) Mütevazı olmak
D) İyiliği yaygınlaştırmak

12.  “Dinde zorlama yoktur...” 
     (Bakara suresi, 256. ayet)

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi bu ayete 
ters düşmektedir?

A) Bir dine inanıp inanmamak kişinin kendi 
tercihidir.

B) İslam’a inanma konusunda baskı kurulması 
emredilmiştir.

C) Herkesin dilediği dini seçme özgürlüğü vardır.
D) Toplumda inanç ve kanaatler için kimseye 

baskı yapılamaz.


