
7. SINIF 5. ÜNİTE 
DİN ANLAYIŞINA DAYALI YORUMLAR  

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri 

 
1- Mezheplerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) mezhepler dinin aslından olmayıp sonradan oluşmuşlardır. 
b) din anlayışındaki yorum farklılıklarının neticesinde ortaya çıkmışlardır 
c) peygamberimiz tarafından kurulmuş mezhepler de vardır. 
d) mezhep dinin yerini tutamaz. 
 
2- Mezheplerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Mezhepler dinin yerine geçemez ve dinin yerini tutamaz. 
b) Mezhepler, yorum farklılıklarının en aza indirilmesi için ortaya çıkmıştır. 
c) Farklı mezhepler, bir ayrılıktan çok, İslam kültürünün zenginliği kabul 
edilmelidir. 
d) Mezhepler dinin aslında olmayan, sonradan ortaya çıkan oluşumlardır. 
 
3- Aşağıdakilerden hangisinde fıkhi (amelî) ve İtikadî (İnanç) konularında 
ülkemizde en yaygın olan mezhepler birlikte doğru verilmiştir? 
A) Hanefi - Maliki    B) Maliki - Şafii 
C) Hanefi - Maturidi   D) Hanbelî -Eşari  
 
Aşağıdaki yorumlar ve kurucuları ilişkisinden hangisi yanlıştır? 
a- Bektaşilik - Hoca Ahmet Yesevi   b- Ahilik- Ahi Evran 
c- Hanefilik- Ebu Hanife    d- Mevlevilik – Mevlana Celaleddin Rumi 
 
4- Nuran: İnançla ilgili konuları itikadi mezhepler açıklar  
Eda: İbadetle ilgili konuları tasavvufi yorumlar açıklar  
Sinan: Kültür farkı din anlayışlarını da etkiler. 
Nuran, Eda ve Sinan’ın konuşmalarından hangisi veya hangilerinin 
söyledikleri yanlıştır?  
A) Nuran  B) Sinan  C) Eda  D) Sinan ve Eda 
 
5- İslamiyet dini yorumları gökkuşağının renkleri gibi görür ve o şekilde 
değerlendirir. 
Öğretmenin söylediği cümle aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir. 
A) İslam, her dine eşit mesafede durmaktadır. 
B) Dini yorumlar, İslam’da bağnazlığa neden olmuştur. 
C) Din anlayışındaki farklılıklar zenginliktir. 
 
6- İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan ilim dalı hangisidir? 
a) Tasavvuf b) Fıkıh c) Hadis d) Kelam 
 
7- Aşağıdaki mezheplerden hangisi itikadî (inançla ilgili) mezheplerdendir? 
A) Hanefi mezhebi   B) Maliki mezhebi   
C) Maturidi mezhebi   D) Hanbelî mezhebi  
 
8- Aşağıdakilerden hangisi İnançla ilgili yorumların temel amaçlarından 
değildir? 
a-) İman esaslarını anlaşılır bir şekilde yorumlamak ve açıklamak 
b-) İslam’a ve diğer kutsal değerlere yöneltilen eleştirilere cevap vermek 
c-) Kendi mezhebini kurmak için gerekli altyapıyı hazırlamak 
d-) Hurafe ve batıl inançların neler olduğunu tespit ederek Müslümanları 
bilgilendirmek 
 
9- İslam bilginlerinin kur’an-ı ve sünneti anlama ve yorumlama çalışmaları 
sonucunda ortaya birçok bilim dalları çıkmıştır. Kur’an da ve hadislerde 
olan iman esaslarını anlama ve yorumlama çalışmaları sonucu ortaya 
çıkan bilim dalına ise……………denir. 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
a)Tefsir  b)Kelam  c)Hadis  d)Fıkıh 
 
10- Kurucusu Semerkant’ın bir kasabasında doğmuştur. 
İmanla ilgili konularda yorum yaparken ayet ve hadisleri temel almakla 
birlikte bunların anlaşılmasında akla da yer veren bir yorum biçimidir. 
İnanç ile ilgili bir mezheptir. 
Yukarıda özellikleri verilen mezhep aşağıda- kilerden hangisidir? 
a) Hanefilik  b) Eşarilik  c) Maturudilik d) Hanbelîlik 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili mezheplerden biridir? 
a) Malikilik   b) Şafilik  c) Hanefilik         d) Maturidilik 
 
12- Hanefîlik mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İmam Şafii    B) İmam-ı Azam Ebu Hanife  
C) İmam Malik bin Enes  D) İmam Ahmed bin Hanbel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13- “Uzun bir süre ticaretle meşgul olduğundan fıkhın ticaretle ilgili 
konuları üzerinde önemle durmuş ve bu konudaki görüşlerini Kur'an ve 
sünnetten delilleriyle birlikte ayrıntılı biçimde açıklamıştır. Özellikle fıkıh 
ilmindeki başarısı, çözümü zor gözüken meseleleri kolayca 
cevaplayabilmesi sebebiyle kendisine sonraları İmamı Azam (Büyük 
İmam) denilmiştir.” 
Paragrafta aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusundan 
bahsedilmektedir?  
A) Şafilik B) Hanbelilik C) Hanefilik  D) Malikilik  
 
14- Aşağıdakilerden hangisi fıkhî yorum ekollerinden biri değildir? 
A) Hanbelîlik  B) Şâfilik   C) Eşarilik   D) Hanefîlik 
 
Orucu bozan durumlarla ilgili farklı görüşlerin aşağıdakilerden hangisi ya 
da hangilerinde olması beklenir? 
A) Hanefilik  B) Eşarilik  C) Malikilik  D) Bektaşilik 
 
15- İbadetler hakkında açıklayıcı bilgiler veren ilim dalı hangisidir? 
a) Tasavvuf  b) Kelam  c) Hadis  d) Fıkıh  
 
16- Aşağıdakilerden hangisi bir İslam mezhebi değildir? 
a) Hanefilik  b) Şafiilik 
c) Malikilik   d) Protestanlık 
 
17- Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaât’in kurucusu sayılır.Asıl adı Numan bin 
Sabittir. Kûfe’de doğmuş Bağdat’ta ölmüştür.O fık hın kurucusu 
sayılır.Kelam ilmiyle de uğraşmıştır.”El-Fıkhü’l-Ekber,el-Vasıyye” adlı 
eserleri vardır. Emevi ve Abbasi devirlerinde yaşamıştır. 
Tebeuttâbiîndendir. Iraklıların fakihidir.Kûfe’de kumaş ticareti ile geçimini 
temin etmiştir. Talebeleri Ebu Yusuf, Muhammed bin Hasan, Züfer… 
meşhur olanlardır. Bu mezhep imamımız kimdir ? 
a) İmam Mâlik bin Enes     b) İmam Ahmed bin Hanbel  
c) İmam Muhammed bin İdris eş-Şafii  d) İmam-ı Âzam Ebû Hanife 
 
 
18- İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı 
güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir? 
a) Fıkıh  b) Kelam  c) Hadis  d) Tasavvuf  
 
 
19- Aynı dinin içinde tasavvufa dayanan ve bazı ilkelerle birbirinden 
ayrılan, Allah’a ulaşma arzusuyla tutulan yollardan her birine ne denir ? 
a) Ehli sünnet  b) Tarikat  c) Mezhep  d) Cemaat  
  
 
20- Dinin, ahlak ve güzel davranışlarla ilgili konularını ele alan 
yorumlardır. İslamiyet’in temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek 
amacını taşır. Mevlevilik, Yesevilik, Ahiklik gibi oluşumlar binlerce 
örneğinden sadece bir kaçıdır 
Yukarıda sözü edilen yorum biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A-) İnançla ilgili yorumlar  B-) Fıkıhla ilgili yorumlar 
C-) İbadetle ilgili yorumlar  D-) Tasavvufi yorumlar 
 


