Konu Testleri
4.Ünite Değerlendirme Testi
1- "İnanç, imanın şartlarına inanmak" anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
a) Fıkıh
b) İtikad
c) Mezhep
d) İctihad

11- İslam'da inanç esaslarını inceleyen, araştıran bilim dalına ne ad verilir?
a) İctihad
b) İtikad
c) İtimad
d) Müctehid

2- İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çalışmaları sonucu ortaya çıkan akımlara ne
ad verilir?
a) Müctehid
b) İctihad
c) Tasavvuf
d) Mezhep

12- Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde yer alan inanç esaslarından değildir?
a) Hurafeye inanmak
b) Meleklere inanmak
c) Kutsal kitaplara inanmak
d) Ahirete inanmak
13- "İslam dininin ilk dönemlerinde Müslümanlar arasında itikadi konularda herhangi bir
yorum farklılığı veya farklı düşünce bulunmuyordu. Çünkü ......................"
Yukarıdaki cümleyi en doğru tamamlayan ifade, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal hayat çok sade ve gösterişten uzak idi.
b) İslam coğrafyası oldukça genişlemiş idi.
c) Eski Yunan düşüncesine ait felsefe kitaplarını tercüme çalışmaları başlamıştı.
d) Peygamberimiz hayatta idi ve herşey O'na soruluyordu.
14- Aşağıdakilerden hangisi itikadi yorum biçimlerinin ortaya çıkış sebeplerinden
değildir?
a) Farklı milletlere ve kültürlere mensup insanların Müslüman olması
b) Eski Yunan düşüncesine ait felsefi eserlerin Arapçaya çevrilmesi
c) Müslümanların sade ve gösterişten uzak bir hayat sürmeleri
d) İslam inancı konusunda ortaya çıkan şüpheleri ve fitneleri giderme ihtiyacı
15- Maturidi mezhebinin kurucusu olan İslam aliminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) İmam-ı Azam Ebu Hanife
b) Ebul Hasan Ali el-Eşari
c) Ebu Mansur Muhammed
d) Ahmed bin Hanbel
16- Eş'ari mezhebinin kurucusu olan İslam aliminin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şah-ı Nakşibend
b) Ebul Hasan Ali el-Eşari
c) İmam Malik bin Enes
d) Mevlana Celaleddin Rumi
17- İslam dininde yer alan ibadetler, evlenme, boşanma, miras, ticaret konularının
hükümlerini inceleyen ve delilleriyle birlikte ortaya koyan bilim dalına ne ad verilir?
a) Fıkıh
b) Kelam
c) İtikad
d) İctihad

3- İslam alimlerinin Kur'an ve sünnetten yola çıkarak yeni bir hüküm çıkarmalarına ne ad
verilir?
a) İctihad
b) İtikad
c) İtimad
d) Müctehid
4- Kur'an ve sünnetten yeni bir hüküm çıkaran İslam alimine ne ad verilir?
a) Müctehid
b) Müderris
c) Mutasavvıf
d) İctihad
5- İslam dininin temel kaynakları aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a) Kur'an-ı Kerim ve İslam tarihi
b) Kur'an-ı Kerim ve tefsir kitapları
c) Kur'an-ı Kerim ve sünnet
d) Ansiklopediler ve hadisler

9- Toplumsal değişim, İslam dininde mezheplerin farklı farklı olmasını hangi şekilde
etkilemiştir?
a) Müctehidlerin farklı kültürlere mensup olmaları
b) Bazı insanların araştırmacı, sorgulayıcı kişiliklerinin olması
c) Toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları
d) İnsanların eğitim seviyelerinin birbirinden farklı olması
10- İnsanların değişik yapısal özellikler taşıması, İslam dininde yorum biçimlerinin farklı
farklı olmasını hangi şekilde etkilemiştir?
a) Olaylar karşısında bazı insanların duygusal, bazı insanların mantıksal davranması
b) Her yörenin veya milletin kültürel özelliklerinin farklı olması
c) Toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olmaları
d) Toplumların coğrafî, ekonomik ve sosyal yapılarının farklı olması
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6- Din ve din anlayışı (mezhep) arasındaki farklar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Din vahye dayanır, mezhepler insanların görüşlerine dayanır
b) Dinin hükümleri değişmez, mezheplerin hükümleri değişebilir
c) Din bir tektir, mezhep birden fazla olabilir
d) Din bölgeseldir, mezhep evrenseldir
7- Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) İslam alimlerinin dini anlama ve yorumlama çabaları
b) Peygamber Efendimizin hayatta olması
c) İslam coğrafyasının genişlemesi
d) Farklı kültürlerden insanların Müslüman olması
8- Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerinden değildir?
a) İnsanların farklı yapıda olması
b) İslam'ın en temel kaynağının Kur'an olması
c) Müctehidlerin farklı kültürlere mensup olmaları
d) Toplumların sürekli değişim ve gelişim içinde olması

18- Aşağıdakilerden hangisi fıkıh biliminin ele aldığı konulardan değildir?
a) Evlilik
b) Ticaret
c) Miras

d) İnanç

19- Aşağıdakilerden hangisi fıkhî yorumların ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) Farklı milletlere ve kültürlere mensup insanların Müslüman olması
b) İslam inancı konusunda ortaya çıkan şüphe ve fitneleri giderme ihtiyacı
c) Sosyal hayatın gelişmesi sonucu toplumda sorunların ortaya çıkması
d) İslam coğrafyasının genişlemesi
20- İmam-ı Âzam Ebu Hanife'nin ictihadları (görüş ve düşünceleri) çerçevesinde oluşan
fıkhi mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hanefi
b) Şafii
c) Maliki
d) Hanbeli
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