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 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

ÜNİTE DEĞERLENDİRME TARAMA TESTİ 

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 I. Hz. Peygamber’in vefatından sonra hilafetin, kıyamete kadar Hz. Ali (r.a.) ve soyundan gelenlere ait 

olduğunu iddia eden siyasi mezhep, Şia’dır. 

II. Önceleri Mutezile’ye mensup iken ayrılıp kendi itikadi mezhebini oluşturan din bilgini, İmam 

Eşarî’dir. 

III. Fıkıh ilmindeki başarısı ve fıkhi meselelere sunduğu çözümlerle “İmam-ı Azam” ünvanını alan din 

bilgini İmam Mâturidî’dir. 

IV. Hadis alanında yazılmış ilk eserlerden biri olan “Muvatta”nın yazarı İmam Şafî’dir. 

1. Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur? 

A) I-II 

B) I-III 

C) I-II-III 
D) I-II-IV 

E) I-III-IV 

 

2.İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Tevhit konusunda mezhep imamları ortak görüşler ileri sürmüşlerdir. 

B) İslam mezhepleri Kur’an-ı Kerim’in ilahi kitap olduğunu kabul etmişlerdir. 

C) Allah’ın (c.c.) varlığının akılla bilinebileceği bütün mezhepler tarafından Kabul edilmiştir. 

D) İslam mezhepleri nübüvvetin gerçek olduğu konusunda ortak görüş belirtmişlerdir. 

E) Ahirete imanın bir gereklilik olduğu İslam mezheplerince kabul edilmiştir. 

 

“İnsanın bakış açısı, sosyal hayatının kendine özgü yapısı içerisinde gelişir. Bireyin köyde veya şehirde 

yaşıyor oluşu, ekonomik farklılıklar, toplumsal refah düzeyi, afetler, savaş-barış ortamları toplumların dinî 

anlayışlarını etkiler.” 

3. Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) İnsanların bakış açısı zamanla gelişebilir. 

B) Ekonomik farklılıklar insanların yorumlarını etkiler. 

C) İnsanların bakış açılarının birbirinden farklı olmasında bazı sebepler etkilidir. 

D) Dinî anlayışlar hiç bir zaman insanların bulundukları ortama göre değişmez. 

E) Toplumsal refah düzeyi insanların dinî anlayışlarını etkiler. 

 



“İslam düşüncesindeki yorumları birleştiren unsurlardan bir tanesi de Kur’an-I Kerim’dir.(I) Kur’an-ı 

Kerim, hem lafzı hem manasıyla bir mucizedir ve kıyamete kadar da değişmeyecektir. (II) Ahirete iman 

konusundaki yorumlar da benzer özelliklere sahiptir. (III) Mezhep imamları, Kur’an-ı Kerim’in lafız ve 

mana bakımından yalnızca Allah (c.c.)’a ait olduğu ve peygamberler dahil hiçbir insan sözünün onda 

olmadığı konusunda ittifak etmişlerdir. (IV) Bu sebeple mezhep imamlarının dinî bir konuda hüküm 

çıkarmak için başvurdukları ilk kaynaktır. (V)” 

4. Kur’an-ı Kerim’le ilgi yukarıdaki paragrafta numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlam 

akışını ve konu bütünlüğünü bozmaktadır? 

 A) I    B) II    C) III    D) IV    E) V 

 

İnsan yorum yapabilen bir varlıktır. Herhangi bir konuyu anlamaya çalışırken kendi mizaç ve karakterinin 

etkisinde kalır ve farklı sonuçlara varabilir. İnsanın bu özelliği, farklı din anlayışlarının oluşmasını 

sağlayan önemli etkenlerin başında gelmektedir. 

5. Yukarıdaki paragrafta din anlayışındaki farklılıklara sebep olan etkenlerden hangisine 

değinilmiştir? 

A) Ekonomi  

B) Ortam ve kültür  

C) İnsanın yapısı 

D) Toplumsal değişim  

E) Evrensellik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇOKTAN SEÇMELİ TEST CEVAP ANAHTARI 

Soru 

No 

Cevap 

1 A 

2 C 

3 D 

4 B 

5 C 

 

 

 

Not: Bu ders notu MEB Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 ders kitabından 

derlenmiştir. (Yazarlar: Dr. Numan KONAKLI Hüseyin ÇINAR Süleyman EMİROĞLU) 


