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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur'an ve Yorumu - 3

1.  	 Dini	yorumların	farklı	olmasını	genel	olarak	insanın	ken-
disinden	ve	dışından	kaynaklanan	sebepler	olmak	üzere	
ikiye	ayırmak	mümkündür.
Buna göre İslam düşüncesinde dini yorumların fark-
lılaşmasına etki eden aşağıda verilen sebeplerden 
hangisi diğerlerinden farklıdır?

A)	Kültür	 B)	Savaş	 C)	Ekonomik	kriz
D) Siyasi	çalkantı	 		E)	İnsan	karakteri

2.  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yo-
rum farklılıklarının başlangıcı olarak kabul edilebilir?

A)	İlk	vahyin	gelmesi
B)	Hz.	Peygamberin	vefatı
C)	Hz.	Ali’nin	şehit	edilmesi
D)	Mekke’den	Medine’ye	hicret
E)	Medine	Sözleşmesi’nin	yapılması

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

A)		Yorumların	nihai	amacı	bütün	 inanç	 ilkelerini	açıkla-
maktır.

B)		Her	 farklı	 yorumun	 dayandığı	 bir	 metodoloji	 bulun-
maktadır.

C)		Kur’an’ın	Allah’tan	geldiği	ile	ahiretin	hak	olduğu	hu-
susunda	ihtilaf	yoktur.

D)		Allah’ın	isim,	sıfat	ve	fiillerinde	eşi	ve	benzeri	olmadı-
ğı	konusunda	ittifak	vardır.

E)		İbadetlerle	ilgili	konulardaki	farklılık	daha	çok	onların	
uygulanış	şekillerine	yöneliktir.

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

A)	Din	değil,	birer	din	anlayışıdır.
B)	Bir	metodolojiye	dayanan	fikirlerdir.
C)	Sorunlara	çözüm	arayışının	sonucudur.
D)	Dört	mezhebin	ortaya	çıkmasıyla	son	bulmuştur.
E)	İnsan	kaynaklı	olduğundan	vahiy	kadar	kesin	değildir.

5.  	 İslam	 düşüncesinde	 gerek	 siyasî-itikadî	 gerekse	 amelî	
noktalarda	farklı	görüşler	gündeme	gelmiş	ve	bunun	so-
nucu	 olarak	 çeşitli	mezhepler	 ortaya	 çıkmıştır.	 Bununla	
birlikte	bu	mezhepler	temel	konularda	aynı	veya	birbirine	
yakın	düşüncelere	sahiptir.	Görüş	ayrılıkları	daha	çok	ay-
rıntıda	ortaya	çıkmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin farklı görüşlere 
sahip olduğu konulardan biridir?

A)	Allah’ın	tekliği
B)	Ahiretin	varlığı
C)	Ticaret	hukuku	
D)	Peygamberliğin	hak	olduğu
E)	Kur’an’ın	Allah	kelamı	olduğu

6.   • Malikilerin	hemen	hepsinin	itikadî	konularda	benimse-
diği	mezheptir.

• İyi	ve	kötü,	güzel	ve	çirkinin	akılla	değil,	vahiyle	biline-
bileceğini	savunur.

• Gazali	ve	Fahrettin	Razi	gibi	âlimler	bu	mezhebin	temel	
görüşlerini	benimseyerek	yazdıkları	eserlerle	bu	görüş-
lerin	yaygınlaşmasını	sağlamışlardır.

Sözü edilen bu mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Caferilik	 B)	Maturidilik		 C)	Şiilik
D)	Haricilik		 E)	Eşarilik	
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Kur'an ve Yorumu - 3

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  İslam düşüncesindeki fıkhi-ameli yorum farklılıkları-
nın ortaya çıkışıyla ilgili,

	 I.		 Siyasi	olayların	gölgesinde	şekillenmiş	ekollerdir.
	 II.		 İnsanları	tek	bir	görüş	etrafında	birleştirmeyi	amaçla-

yan	düşünsel	yapılardır.
	 III.		Bir	problemi	çözmek	amacıyla	belli	ilkeler	çerçevesin-

de	geliştirilmiş	fikirlerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

8.  Aşağıdakilerden hangisinin İslam düşüncesinde yo-
rum farklılıklarına etki ettiği ileri sürülemez?

A)		Kur’an’ı	Kerim’in	Mushaf	haline	getirilmesi
B)		Müslümanların	hâkimiyet	alanlarının	genişlemesi
C)		Dinin	 temel	 kaynaklarındaki	 yoruma	 açık	 bırakılan	

durumlar
D)		İnsanların	anlayış	ve	düşüncelerinin	birbirinden	farklı	

olması
E)		İslam	coğrafyasının	genişlemesiyle	gerçekleşen	kül-

türel	etkileşim

9.  Aşağıdaki mezheplerden hangisi itikadi-siyasi fırka-
lardan biri değildir?

A)	Şiilik	 B)	Eş’arilik	 C)	Haricilik
D)	Hanefilik	 E)	Maturidilik

10.  Aşağıdaki âlimlerden hangisi fıkhi-ameli mezhepler-
le adı anılan âlimlerden biri değildir?

A)	İmam	Şâfi	 B)	Ebu	Hanife		 C)	İmam	Matüridi
D) Malik	bin	Enes	 		E)	Ahmet	bin	Hanbel

11.  Aşağıdakilerden hangisi mutezilenin beş temel ilkesi 
arasında yer almaz?

A)	Adalet
B)	Vaad	ve	vaid
C)	Vacibu’l	Vücut
D)	el-Menzile	beyne’l-menzileteyn
E)	el-Emru	bi’l-ma’ruf	ve’n-nehyu	ani’l-münker

12.  Gençlik	yıllarında	Mutezile	mezhebinin	görüşlerini	benim-
seyip	bu	düşünceleri	 savunan	eserler	yazan	 -	 -	 -	 -,	ho-
casıyla	yaptığı	tartışmalardan	sonra	eski	görüşlerini	terk	
edip	Eşarilik	mezhebinin	düşünsel	temellerini	atmıştır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki âlimlerden 
hangisi yazılmalıdır?

A)	Malik	bin	Enes
B)	Fahrettin	er-Razi
C)	Ebu	Musa	el	Eş’ari
D)	Ebu’l	Hasan	el	Eş’ari
E)	Ebu	Mansur	el	Maturidi


