
7. SINIF 5. ÜNİTE 
DİN ANLAYIŞINA DAYALI YORUMLAR 

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

 
1. Din ve Din Anlayışı 

 
1- Her insanın yaşadığı çevreden aldığı etkiler ve bunları yorumlama tarzı 
farklıdır. İnsanlardaki bu yapısal farklılığın din anlayışında da farklı anlayış 
ve tutumlara yol açması kaçınılmazdır. Her insan, kaynağı aynı olduğu 
halde, dini kendisine göre algılar ve yorumlar. 
Aşağıdakilerden hangisi bu olguyla ilgili bir durumdur? 
A)Dininin anlaşılmasının zorlaşması 
B)Bütün dünya insanlarının aynı dine inanması 
C)Bazı bölgelerde insanların inançlardan uzaklaşması 
D)Dinde anlayış farklarının ortaya çıkması 
  
2- İnsanın, çevresinde olan şeyleri inceleme arzusunda olması, Evren nasıl 
oluşmuştur? İnsan nasıl yaratılmıştır? Ağaçlar niçin yaprak açıp döker? 
Bulut, yağmur, rüzgar nasıl oluşmuştur? …vb. soruların cevaplarını merak 
etmesi onun hangi özelliğinin bir sonucudur? 
A) Duygusal bir varlık olmasının 
B) Görme ve konuşma özelliğinin 
C) Beş duyu organının olmasının 
D) Akıllı ve düşünen bir varlık olmasının 
 
3- Farklı yapılardaki insanların din ile ilgili yorum, düşünce ve görüşlerine 
ne ad verilir? 
a) Din anlayışı    b) Ahlak anlayışı  
c) İnsan anlayışı   d) Dünya görüşü 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir?  
a) İnsanları yanlış düşünce ve davranıştan kurtarmak  
b) Mutlu bir barış ve huzur ortamı oluşturmak 
c) Ahiret hakkında bilgi verip orası için hazırlık yapılmasını sağlamak  
d) İnsanları farklı farklı guruplara ayırmak 
 
5- Dinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 
a) Allah tarafından gönderilmiştir 
b) Peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilmiştir 
c) İnsanların hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını amaçlar 
d) İlk olarak İslam dini gönderilmiştir 
 
6- Din ve din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 
a) Yapılan yorumlardan sadece bir tanesi doğrudur. 
b) Kişiler tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi değildir  
c) Dünyada bir tane İslam dini vardır; ancak binlerce din anlayışı vardır  
d) Din insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre 
yorumlanmıştır. 
 
Ahmet: Din vahye dayanır.  
Aslı: Din anlayışı evrenseldir.  
Mehmet: Din anlayışındaki farklık zenginliktir. 
Derya: Din tek iken, din anlayışları çok olabilir.  
7- Buna göre kimin ya da kimlerin açıklaması yanlıştır?  
A) Sadece Aslı    B) Mehmet ve Ahmet 
C) Ahmet ve Derya   D) Sadece Mehmet  
 
8- Din ve din anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a)Din anlayışları gibi dinde bir yorumdur. 
b)Din anlayışları kişinin bir dinden ne anladığıyla ilgilidir. 
c)Din anlayışları birden çok olabilir 
d)Din anlayışları zamanla değişebilir. 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan 
bir ifade değildir? 
a) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır. 
b) Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir. 
c) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre 
farklılaşabilir.  
d) Din Allah’ındır, din anlayışı insanların dini algılamalarıdır. 
 
1- Evrenseldir  
2- Kaynağı vahiy ve sünnettir  
3- Değişir 
10- Yukarıdakilerden hangileri dinin özelliklerindendir? 
a) Yalnız 1  b) 1 ve 2   c) 2 ve 3   d) 1,2 ve 3 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
11- Dinin temel kaynaklarına bağlı kalmak ve dinin genel kurallarına aykırı 
olmamak koşulu ile ayrıntılarda yapılan yorum farklılıklarına din anlayışı 
denir 
Yukarıdaki tanımdan hareketle aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru 
olmaz?  
A-) Gelenekler, farklı din anlayışlarını ortaya çıkarabilir  
B-) Eğitim ve algılama düzeyi farklı din anlayışlarını doğurabilir  
C-) İklim ve giyim-kuşam kültürü yorum farklılıklarına sebep olur 
D-) Kendimize göre dini dilediğimiz gibi yorumlayabiliriz  
 
12- “Din vahye dayanır; din anlayışı ise vahyin yorumlamasına dayanır” 
Yukarıdaki cümleden hangi sonuç çıkarılamaz? 
A) Dinin kaynağı Allah’tır. 
B) İnsanlar vahyi farklı şekillerde yorumlayabilirler. 
C) Kişinin din anlayışı her zaman dinin kendisi olmayabilir. 
D) Herkes dini kendi anlayışına göre yaşamaya çalışmalıdır. 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Din ile din anlayışı birbirinden farklı değildir.   
B) Farklı yorum biçimleri dine zarar vermektedir. 
C) Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir. 
D) Mezhep kurucuları aynı zamanda peygamberlerdir. 
 
14- Kuran’dan sonra İslam’ın en önemli bilgi kaynağı nedir? 
a) Sünnet     b) Dini kitaplar  
c) Âlimlerin görüşleri  d) Dini hikâyeler 
 
15- “Din (İslam) ile din anlayışı (İslamın yorumu) birbirinden farklıdır” 
ifadesiyle ilgili olarak ne söyleyemeyiz? 
a. Din vahye (Kuran’a), dinin anlaşılması insanların yorumuna dayanır. 
b. Din bütün insanlara hitap ettiğinden evrensel, din anlayışı ise 
bireyseldir. 
c. Din anlayışının birden fazla olması birden çok din olmasının sonucudur.   
d. Din zamanın değişmesiyle değişmez, din anlayışı ise değişebilir. 
 


