
7. SINIF 5. ÜNİTE 
DİN ANLAYIŞINA DAYALI YORUMLAR  

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

 
 
1- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır? 
a) İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır. 
b) İnsanlar doğuştan birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler  
c) Farklı kişiliklere sahip olan insanlar olayları farklı şekilde algılar ve 
yorumlarlar 
d) Tüm insanlar aynı düşüncelere sahiptirler 
 
2- Peygamberimizin yanına birgün bir adam geldi.”Ya Resulallah, cennete 
girmek için ne yapmam lazım?” diye sordu. Peygamberimiz gelen adama: 
“namaz kıl” dedi. Ertesi gün başka bir adam geldi:”Ya resulallah cennete 
girmem için ne yapmam lazım?” diye sordu. Peygamberimiz bu kez :“ 
anne babana iyilik yap” buyurdu. 
Yukarıdaki olaydan çıkarmamız gereken temel sonuç nedir? 
a)Peygamberimiz namaza çok önem vermiştir. 
b)Anne-babasına iyi davranmayan cennete giremez. 
c)Peygamberimiz yanına gelen insanların durumlarına göre cevaplar 
vermiştir. 
d)Peygamberimiz kafasına göre cevap vermiş, insanların kafasını 
karıştırmıştır. 
 
3- Japonya’da yaşayan Müslümanlar için,denizden çıkan her çeşit ürünü 
yemekte sakınca yoktur.(midye,istakoz,havyar,ahtapot..)Fakat Türkiye’de 
yaşayan Müslümanlara göre bunları yemek mekruhdur.(hoş değil-
çirkin)Bu durumun temel nedeni nedir? 
a)İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır. 
b) Yaşadığımız çevre bizde farklı değer yargılarının oluşmasına neden olur  
c) Farklı kişiliklere, çevreye ve kültüre sahip olan insanlar olayları farklı 
şekilde algılar ve yorumlarlar. 
d) İnsanlar yaşadıkları çevrenin özelliklerinden etkilenmezler. 
 
4- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış bir yargıdır? 
a) Yaşadığımız çevre bizde farklı değer yargılarının oluşmasına neden olur  
b) Her ortam ve kültür kendine has özellikler taşır 
c) Her toplumun din anlayışı birbirinden farklıdır. 
d) İnsanlar yaşadıkları çevrenin özelliklerinden etkilenmezler  
 
5- Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış nedenlerinden biri 
olamaz? 
a)peygamberimizin vefatıyla yeni sorunlara çözüm yolları bulma ihtiyacı 
b) İslam coğrafyasının giderek genişlemesi 
c) bu mezheplerin kuranda yer alması 
d)İslamın inanç esaslarına zarar verebilecek oluşumların engellenme isteği 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin oluşum sebeplerinden biri 
değildir? 
a) İlk Müslümanların yeni toplum ve kültürlerle temas kurmaları. 
b) Dinin tek ve tartışılmaz öğreticisi peygamberimizin vefat etmesi. 
c) Din bilginlerinin farklı görüş ortaya koymak için özel çaba ve gayret 
harcaması. 
d) Peygamberimizin ardından yeni soru ve sorunların ortaya çıkması. 
  
7- Aşağıdakilerden hangisi yorum biçimlerinin oluşma nedenlerindendir? 
a) Dinin yoruma açık olmaması  
b) İnsanların farklı farklı düşünüyor olması 
c) Yeni bir din oluşturma düşüncesi 
d) İnsanların mevcut dinlerinden sıkılması 
 
8- İnsan Yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya 
çalışan insan kendi mizaç ve karakterinin etkisinde kalır ve farklı sonuçlara 
varır. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışının oluşmasını sağlayan önemli 
etkenlerdendir. 
Yukarıdaki parçada din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerde 
hangisine değinilmiştir? 
A) Ekonomi     B) Ortam ve kültür  
C) Toplumsal değişim  D) İnsanın yapısı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9- “Aynı filmi seyreden, aynı kitabı okuyan insanlar film ve kitap 
konusunda farklı yorum yapabilirler. Bu durum din konusunda da 
geçerlidir. Aynı ayet ve hadisi her insan farklı yorumlayabilir. İnsanların 
anlayış düzeyi ve bilgi birikiminin farklı olması bu durumun en önemli 
nedenidir.” 
Yukarıda verilenlere göre dindeki anlayış farklarının ortaya çıkmasının 
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
a)Eğitim, kültür ve karakter farkı 
b)insanların farklı coğrafi bölgelerde yetişmesi 
c)Ekonomik farklılık 
d)Farklı siyasi düşünceler 
 
10- Din anlayışındaki yorum farklılıklarının nedenleri iki grupta incelenir: 
I- İnsan unsuru ile ilgili nedenler 
II- Toplumsal değişimle ilgili nedenler 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi II. grupta yer alır? 
A) İnsanların zekâ düzeylerinin farklı farklı olması 
B) Toplumun kültür ve değer yargılarının değişmesi 
C) Her bireyin değişik ilgi ve yeteneklere sahip olması 
D) Eğitim düzeyinin bireyden bireye değişiklik göstermesi 
 


