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1) Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, akıl ve irade sahibi insanların dünyada ve ahirette mutlu 

olmalarını amaçlayan ilahi kurallar topluluğu 

2) İnsanlara inanç, ibadet ve ahlak esaslarını öğreten dinimizin en önemli temel bilgi kaynağı 

3) Kur'an’ı açıklayan ve yeni dini hükümler ortaya koyan bilgi kaynağı (Dinimizin ikinci kaynağı)) 

4) İnsanların kişisel, kültürel, ekonomik, psikolojik ve sosyal yönlerden farklı ortamlarda yaşamalarından 

kaynaklanan sebeplerle dini kendisine göre anlama durumu 

5) Farklı din anlayışlarının kurumsallaşarak ortaya çıkardığı, temelde inanç ve ibadet uygulamaları 

farklılığından kaynaklanan oluşumlar 

6) Genelde dini bir liderin görüşleri etrafında toplanmış birbirine benzeyen insanlar topluluğu 

7) Temelde tasavvuf (Allah’a yakınlaşma ve temizlenme) anlayışı ile ortaya çıkmış olan ve “Allah’a giden 

yol” anlamındaki oluşum 

8) “İnsanın din anlayışı onun ……………..düzeyine göre oluşur” cümlesinde boşluğu en genel 

tamamlayacak  kelime 

9) Hz.Muhammed’in son derece önemli olan güzel sözlerinden her biri 

10)  İslam dininin tüm dünya insanlarına seslenme özelliği 

11)  İnsanın Allah’a, Rasulüne ve Allah ve Rasulü tarafından bildirilen her şeye inanması 

12)  Namaz, oruç, kurban gibi temelinde Allah’a kulluk olan eylemlere verilen genel ad 

13) “Farklı din anlayışlarına ……………duymak gerekir” cümlesindeki boşluğa uygun düşen kelime 

14) “Din anlayışındaki farklılıklar kültürel ……………………tir.” cümlesinde boşluğa getirilmesi uygun 

olan kelime 

15) “Dinde ikrah yoktur” ayetindeki ikrah kelimesinin anlamı 

16)  İnsanların, birbirlerinin farklı inançlarına saygı duymalarını sağlayan temel özellik 

17)  İslam’ın ibadet özellikleriyle ilgilenen ilim dalının adı 

18)  İslam’ın inanç yönünü ortaya koymak ve değerlendirmek için oluşturulmuş ilim dalının adı 

19) “İnançla ilgili yorumların başlıcaları Eş’arilik ve ………………..tir” cümlesindeki boşluğa gelmesi 

gereken kelime 

20)  Fıkhi yorum sebebiyle ortaya çıkan ibadet mezheplerinden Ebu Hanife’nin kurduğu mezhebin adı 

21)  İnançla ilgili olarak “Hz.Muhammed’in sünnetine uyup onun izinden gidenler” anlamına gelen 

mezhebin adı 

22)  “Hz.Ali’ye bağlılık ve onun yolunda gitme” kelime anlamını taşıyan dini yaşam biçimi 

23)  İbadet mezheplerinden Şafii mezhebinin kurucusu 

24)  Tasavvufun öncülerinden birisi olan ve Mevlevilik anlayışının temsilcisi olan velinin (Allah dostu) adı 

25)  Temelinde tasavvuf anlayışı olan Anadolu’daki eski Esnaf  Dayanışma Teşkilatı 

  

Yukarıdaki soruların cevapları, aşağıdaki karışık olarak verilmiştir. Sizler cevapların 

solundaki bölüme lütfen soru numaralarını yerleştiriniz. 

 İmam Şafii  Sünnilik  İbadet  Kelam  Alevilik 

 Cemaat  Zorlama  Kur’an  İman  Din 

 Fıkıh  
Din 

Anlayışı 
 Mevlana  Sünnet  Saygı 

 Evrensellik  Ahilik  Anlama  Hoşgörü  Tarikat 

 Maturidilik  Mezhepler  Zenginlik  Hadis  Hanefilik 
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