
İslam Düşüncesinde Yorumlar - 1

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Din, Yüce Allah tarafından gönderilen ilahî ilkeler bütünü-
dür. Dini insanlara açıklayıp öğretenler peygamberlerdir. 
Allah tarafından gönderilen son din İslamiyet, bu dinin 
peygamberi Hz. Muhammed, kutsal kitabı ise Allah kela-
mı Kur’an-ı Kerim’dir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisi-
ne varılamaz?

A) Dinin amacı insanları mutlu etmektir.
B) İslam, ilahi dinlerin sonuncusudur. 
C) Peygamberler dinin tebliğcisidir. 
D) İlahi dinlerin kaynağı vahiydir. 

2.  Aşağıdakilerden hangisi din anlayışlarının birbirin-
den farklı olmasının sebeplerinden biri değildir?

A) Düşünme tarzlarının farklı olması 
B) Dinin mesajlarının evrensel olması 
C) Kültür ve geleneklerin farklı olması 
D) Farklı coğrafi bölgelerde yaşanması

3.  Dinle ilgili; 

 I. Değişime açık ilkelerdir.
 II. İnançla ilgili ilkeleri barındırır.
 III. Her yer ve zamanda geçerlidir.

yargılardan hangileri doğrudur? 

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

4.  İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri farklıdır. İslam 
dini, insanların sahip oldukları bu yeteneklerini kullan-
malarına imkân tanımıştır. Bunun en güzel örneği Hz. 
Peygamberin vefatından sonra din anlayışlarının oluşma-
sıdır. Bu farklı anlayışlar dinin kendisi değil onun bir yoru-
mu olarak kabul edilmiş ve bu kabul dolayısıyla Müslüman 
toplumlarda canlı bir düşünce ortamı oluşmuştur.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılamaz?

A)  İslam’ın insanlardaki farklılıkları geliştirdiği
B)  Farklı dini yorumların fikrî bir zenginlik olduğu
C)  Din ve din anlayışının birbirinden farklı olduğu
D)  Farklı yorumların kaynağının Kur’an ve sünnet olduğu

5.  İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklı dini yo-
rumlar genel olarak değerlendirildiğinde bu yorum-
larla ilgili,

 I. İnsanlara kolaylık sağlamıştır.
 II. Evrensel ilkeler haline gelmişlerdir.
 III. Farklı yorumlar dinin kendisini de etkilemiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I.  B) I ve II. 
C) II ve III.  D) I, II ve III.

6.  Aşağıdakilerden hangisi dini yorumlayan kişide bu-
lunması gereken özelliklerden biri değildir? 

A) Yorum metotlarını uygulayabilmek 
B) İslam dininin amaçlarını iyi bilmek
C) Nazik, kibar ve anlayışlı olmak 
D) Kur’an ve sünneti hakkıyla bilmek
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  Din, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönder-
diği öğütleri içerir. Din anlayışı ise bu öğütlerin, insanlar 
tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve 
yorumlanma biçimleridir. Dolayısıyla din tek iken din an-
layışları birden çok olabilir. Din vahye, din anlayışı ise 
insanların algıları ve yorumlarına dayanır. Ayrıca din de-
ğişmez, din anlayışı değişebilir. Ancak din anlayışı hiçbir 
zaman dinin özüne ters düşmemelidir.

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  Din anlayışının zamana bağlı olarak değişebileceği
B)  Din ile din anlayışının özdeşleştirilmemesi gerektiği
C)  Din anlayışını etkileyen unsurların bulunduğu
D)  İnsanların, dinin öğütlerini farklılaştırdığı

8.  I.  Çözüm üretirken iman esasları dikkate alınmamıştır. 
 II.  Bir problemle ilgili birden çok çözüm üretilmiştir.
 III.  Sorun çözme yöntemleri birbirinden farklıdır.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili numara-
lanmış bilgilerin hangileri yanlıştır?

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

9.  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yo-
rum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?

A) Kültürel farklılıklar  B) Sosyal çevre 
C) Fiziksel özellikler D) Eğitim düzeyi 

10.   • Allah’ın varlığı ve birliği hususunda ittifak edilmiş olması
• Hz. Muhammed’in peygamberliği konusunda görüş ay-

rılığının olmaması
• Namaz, hac, zekât ve oruç gibi temel ibadetlerin farz 

olduğu hususunda fikir birliğinin olması

Bu bilgilerden, İslam düşüncesiyle ilgili aşağıdaki 
yargıların hangisine varılabilir?

A)  Farklı fikirler kendilerini ifade etme imkânı bulama-
mıştır.

B)  İnançla ilgili hususlarda hiçbir fikir ayrılığı olmamıştır.
C)  İnanç konusunda konuşmaktan uzak durulmuştur.
D)  Dinin temel ilkelerinde görüş birliği vardır.

11.  Eğer tek bir dini yorum olsaydı aşağıdaki durumlar-
dan hangisi ortaya çıkmazdı? 

A) Düşünce dünyası bugünkünden daha zengin olurdu. 
B) Görüşler arasında seçim yapma imkânı kalmazdı.
C) Coğrafi ve bölgesel farklılıklar dikkate alınmazdı.
D) Zamanla kültür ve gelenek farkları ortadan kalkardı.

12.  İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) Düşünce özgürlüğünün bir göstergesidir. 
B) Kültürel bir zenginlik olarak algılanmalıdır. 
C) Bir fikre körü körüne bağlanmanın sonucudur.
D) İnsanların düşünce tarzları birbirinden farklıdır. 


