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İslam Düşüncesinde Yorumlar - 3
1. Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

7. Sınıf
Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi

4. İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlarla ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Günlük problemlere çözüm üretmektedir.

B) Farklı yorumlar birbirinden etkilenebilir.

B) Bir yorum her yerde her zaman geçerlidir.

C) İnsan benimsediği yorumdan vazgeçemez.

C) İbadetle ilgili sorulara cevap vermektedir.

D) Hiçbir yorum dinin kendisi kabul edilemez.

D) Yorumlar günün şartlarını dikkate almaktadır.

2. Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklı
din anlayışlarının sebeplerinden biri değildir?
A) Kur’an mesajlarının açık ve anlaşılır olması
B) Dini yorumlayanların birikimlerinin farklı olması
C) Fikir ve vicdan hürriyetinden yararlanılması
D) Dini metinlerin bazılarının farklı anlaşılması

3. I. Herkesin her konuda aynı düşüncede olması mümkün değildir.
II. Âlimlerin sorunlara çözüm arayışı İslam düşüncesine
farklı fikirler kazandırmıştır.
III. Âlimlerin aynı konuda farklı düşüncelere ulaşması
inananların seçeneklerini çoğaltmıştır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri din anlayışındaki
farklılıkların zenginlik olduğunu gösterir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.
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A) Yorumlar zamanla değişime uğrayabilir.

5. Muharrem ayında,
• İlk on iki gün oruç tutulur.
• Aşure pişirip komşulara dağıtılır.
• On üçüncü gün şükür kurbanı kesilir.
Bu bilgiler aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Yesevilik
B) Mevlevilik
C) Nakşibendilik
D) Alevilik-Bektaşilik

6. Aşağıdakilerden hangisi musahiplik uygulamasının
amaçlarından biri değildir?
A) Sosyal dayanışmaya yardımcı olmak
B) Dostluk ve kardeşlik bilinci uyandırmak
C) Din kardeşlerini birbirine mirasçı kılmak
D) Cimrilik ve bencillik duygularını köreltmek
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7. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7. • Sözlükte; bir araya gelmek, toplanmak, bütünleşmek gibi
anlamlara gelir.
• Alevilik-Bektaşilikte dedelerin yönetiminde gerçekleştirilen ve müminlerin Allah’a olan kulluk görevlerini ve yükümlülüklerini yerine getirme uygulamasını ifade eder.

10. Tasavvufi oluşumlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Dinin ahlak boyutuna vurgu yapmışlardır.
B) İnanç ve ibadetlerin özü ile ilgilenmişlerdir.
C) Yöntem olarak aşırı kuralcı ve zorlayıcı olmuşlardır.

Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
ilgilidir?
B) Cem

C) Cemevi

D) Gülbank

8. İmam Şafii, dönemin ilim merkezlerini gezerken gördüğü farklı bölgelerin geleneklerini tanıdıkça, daha önce bir
konuyla ilgili verdiği bazı hükümlerini bulunduğu çevrenin
şartlarına göre gözden geçirmiş ve hükümlerinde değişikliğe gitmiştir.
Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hükümlerin her bölge için geçerli olması
B) İslam’ın kültürlere özel ilkelerinin olması
C) Doğruların kültürden kültüre farklılık göstermesi
D) Hükümlerin zaman ve mekâna göre yeniden yorumlanma ihtiyacı

9. Mevlana düşüncesinin temelinde aşk vardır. Mevlana’ya
göre Tanrıya ulaşmak için gerekli olan en önemli şey aşktır. O ancak yüreği sevgi ile dolu olan bir kimsenin gerçek
anlamda ilahi aşka sahip olabileceğine inanıyordu. Ayrıca
Mevlana’ya göre insanın gerçek anlamda özgürleşmesi
de bu ilahi aşk ile mümkün olacaktır. Çünkü ancak kişi
ilahi aşk vasıtasıyla kendisini bu dünyaya bağlayan ve bu
geçici dünyanın kölesi haline getiren her türlü gelip geçici
şeylerden sıyrılıp, gerçek özgürlüğe kavuşabilir.
Bu parçada aşağıdaki hususların hangisine değinilmemiştir?
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A) Musahiplik

D) İlahi aşkı dini düşüncenin merkezine koymuşlardır.

11. Kadirilikte önemli görülen;
I. insanların elinde olan şeylere tamah etmemek,
II. Allah’ın yarattığı hiçbir şeye lanet etmemek,
III. verilen sözü mutlaka yerine getirmek
ilkelerden hangilerinde kanaatkâr olmak vurgulanmaktadır?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

12. Birlikte yaşama kültürüyle ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisi yanlıştır?
A) Düşünce özgürlüğü, farklı dini yorumların ortaya çıkıp
gelişmesine zemin hazırlamıştır.
B) Dini farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri kabul etmek
toplumsal ayrışmayı getirmiştir.
C) Yaratılanı Yaratandan ötürü sevme anlayışı toplumsal
barışa katkı sağlamıştır.
D) Hz. Peygamber farklılıklara hoşgörü ve adaletle yaklaşmıştır.

A) İbadetin insan hayatındaki önemine
B) İlahi aşka kimlerin ulaşabileceğine
C) Gerçek özgürlüğün ne olduğuna
D) Allah’a ulaşmanın yöntemine

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

