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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 1

1.  Tasavvufi akımlar aşağıdakilerden hangisine daha 
çok yoğunlaşmıştır?

A) Ahlak B) Düşünce  C) Edebiyat
D) Sanat  E) Bilim

2.  Aşağıdakilerden hangisinin tasavvufi düşüncenin 
doğuşuna zemin hazırladığı savunulamaz?

A)  Müslümanların manevi eğitime ihtiyaç duymalarının 
B)  Fetihlerle İslam coğrafyasının sürekli genişlemesinin
C)  Müslümanların sade bir hayat sürdürmeye devam et-

melerinin
D)  Hint ve İran düşüncesinin İslam toplumunda yaygın-

laşmasının
E)  Çatışmaların Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları 

oluşturmasının

3.   İslâm’ı, kulluğun gerektirdiği şekilde ahlak esasları ve ne-
fis terbiyesi üzerinde yoğunlaşarak yaşama biçimidir. 
Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisine aittir? 

A) İnziva  B) Halvet  C) Çile
D) Tasavvuf  E) İhlas

4.  Tasavvufi düşüncenin ortaya çıkışında aşağıdakiler-
den hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A) Dünyevileşmeye karşı ortaya konulan tepkinin
B) Ahiret hayatını dünya hayatına tercih etmenin
C) Yaşanan siyasal kargaşalardan uzak durma tavrının
D) Hz. Peygamberin yaşadığı döneme duyulan arzunun
E) Yunan felsefesine karşı İslam düşüncesini savunmanın

5.  Hz. Peygamberin sade yaşantısının, tasavvufi düşün-
cede bulunan aşağıdaki anlayışlardan hangisine kay-
naklık ettiği söylenebilir?

A) Çile  B) Züht  C) Sufî
D) Sohbet  E) Zikir

6.   Tasavvufta seyr’ü sülûk diye ifade edilen ve bir manevi 
rehber önderliğinde uygulanan eğitim sürecinde, kalbi 
manevi hastalıklardan kurtarmaya ve nefsi kötü huylar-
dan arındırmaya önem verilir. 
Tasavvufi düşüncedeki bu eğitim süreciyle amaçla-
nan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güzel ahlak
B) Nafile ibadet
C) Bireysel tatmin
D) Güven duygusu
E) İbadette devamlılık
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İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar - 1

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

8

7.  “Tasavvufun aslı, kitaba ve sünnete uymak, nefsin dilekle-
rinden ve dine aykırı olan şeylerden vazgeçmek, büyük-
leri saymak, özürleri kabul etmektir...”
Bu tanımda tasavvufla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
belirtilmemiştir?

A) İnsan ilişkilerinde saygıyı önemsediği
B) İnsanı zorlayan bir yaşam tarzı olduğu
C) İnsanlara karşı anlayışlı olmayı önemsediği
D) İslam’ın yasaklarından uzak kalınması gerektiği
E) Hevanın isteklerinin dikkate alınmaması gerektiği

8.  Tasavvufi oluşumlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır?

A) Dinin ahlak boyutuna vurgu yapmışlardır.
B) İnanç ve ibadetlerin özü ile ilgilenmişlerdir.
C) Tarikat yapılanmalarıyla kurumsallaşmışlardır.
D) Aşırı kuralcı ve zorlayıcı bir yol takip etmişlerdir.
E) İlahi aşkı dini düşüncenin merkezine koymuşlardır.

9.  Tasavvufi düşüncede önemli bir yer tutan aşağıdaki 
kavramlardan hangisi insan ilişkilerine yönelik değildir?

A) Cömertlik  B) Saygı  C) Kardeşlik
D) Tevazu  E) Zikr

10.   I.  Fıkhî bilgi,
 II.  güzel ahlak,
 III. kalp temizliği,
 IV. nefis terbiyesi

kavramlarından hangileri tasavvufi düşünceyle doğ-
rudan ilgili değildir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız IV.  C) I ve II.
D) II ve III.  E) III ve IV.

11.  Tasavvufi düşünce ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi yanlıştır?

A)  Daha çok manevi hayata öncelik vermiştir.
B)  İnsanları dünyadan uzaklaştırmayı amaç edinmiştir.
C)  Farklılıklara saygıyı düşüncesinin temeli olarak almıştır.
D)  Çoğulcu bir toplumsal yapının devamına katkı sağla-

mıştır.
E)  İnsanı, kötülüklerden arındırmaya çalışan bir ahlak 

eğitimidir.

12.  Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan olum-
suzluklardan uzak durmak isteyen bazı Müslümanlar, 
toplumun çoğunluğundan farklı bir tavır sergilemişlerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tavırlardan 
biridir?

A) Konforlu bir hayat yaşamayı hedeflemek 
B) Yeni düşünceleri olduğu gibi benimsemek
C) Lüks ve sefahatten uzak durmaya çalışmak
D) Siyasi çekişme ve kamplaşmalara taraf olmak
E) İslam’ın daha çok hukuki yönüne ağırlık vermek


