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12. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  Eğitim-öğretim faaliyetleri İslam’ın ilk dönemlerinde daha çok âlimlerin denetiminde, mescit ve camilerde yü-
rütülürdü. Hicri 3. ile 5. asır arasında başta Horasan ve Maveraünnehir olmak üzere İslam dünyasının ilim 
merkezlerinde medreseler kurulmaya başlandı. Ancak bugünkü anlamda yükseköğretim faaliyetlerinin yapıldığı 
sistematik yapılar olan medreselerin kurulması Selçuklular zamanında gerçekleşti. İslam dünyasında bu medre-
selerin kurucusu olarak da Nizamülmülk kabul edildi.

Bu parçadan,

I. Eğitim, zamanla gelişme göstermiştir.

II. İslam medeniyetinde Türklerin önemli bir yeri olmuştur.

III. Medreselerde dinî ilimlerin yanında fennî ilimler de okutulmuştur.

IV. İslam tarihinde ilk eğitim kurumu Hz. Muhammed (sav.) zamanında açılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

2.  “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim 
talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli, âlim kişinin bağışlanması için 
Allah’a yakarır. Âlimin âbide (ibadet edene) üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) Ay’ın diğer 
yıldızlara üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler, peygamberlerin vârisleridir. Peygamberler ne altın ne de gümüş 
bırakmışlardır, onların bıraktıkları yegâne servet ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.” 

Verilen hadiste aşağıdaki soruların hangisine cevap olacak bir bilgiye yer verilmemiştir? 

A) Kimler ilimle uğraşmalıdır?
B) İlim insana neler kazandırır?
C) İlimle uğraşmanın fazileti nedir?
D) Peygamberlerin geride bıraktığı nedir?
E) İlmin, İslam dini açısından önemi nedir?

3.  Cumhuriyetin kurulması ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Kur’an kurslarına dönüşerek varlıklarını 
kesintisiz devam ettirmişlerdir. Bu mekânlar; Kur’an-ı Kerim’in öğretildiği, bir bölümünün veya tamamının ezber-
letildiği ve kıraat ilminin talim edildiği önemli eğitim merkezleri olmuştur.

Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dâru’l-hadis  B) Dâru’l-kurra  C) Dâru’l-erkam D) Dâru’l-hikme  E) Dâru’n-nedve
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4.       • Bir halk bilimcisi olarak tanınan Evliya Çelebi; kırk yılı aşkın süre boyunca Osmanlı topraklarını gezmiş, 
gördüklerini ise ünlü eseri “Seyahatname”de toplamıştır. 

• Piri Reis, çizdiği haritayla hem kendi dönemine hem de sonraki dönemlere damga vurmuştur. 

• Pusulanın icadı, el-Avfî’nin 1232 tarihli eserlerinde ele alınmıştır. 

Bu bilgiler, İslam bilginlerinin aşağıdaki alanlardan hangisinde özgün çalışmalar ürettiğinin göstergesidir? 

A) Tıp  B) Dil  C) Tarih  D) Felsefe  E) Coğrafya

5.  İslam tarihinde ilmi çalışmaların yürütüldüğü ve sonraki nesillere aktarıldığı birçok kurum ortaya çıkmıştır. 
Bunlardan kimi ibadethane olarak inşa edilip ardından çok fonksiyonlu olarak kullanılmış, kimi bugünkü anlam-
da okuma ve yazma eğitimlerinin verildiği ilkokul vazifesi görmüş, kimi de Kur’an öğretilen ve hafız yetiştirilen, 
kıraat eğitiminin yapıldığı yerler olmuştur. Bazı kurumlar ise İslam dünyasında kitaba olan sevgi ve saygının, 
yazılı eser alanında İslam medeniyetinin zenginliğinin göstergesi olarak tarihte yerini almıştır. 

Bu parçada aşağıdaki kurumlardan hangisine değinilmemiştir? 

A) Mescit  B) Mektep  C) Kütüphane  D) Dâru’l-kurra   E) Dâru’l-hadis

6.  
Ahiliğin Temel İlkeleri

• İşinde ve hayatında; kin, haset ve gıybetten kaçınmak
• Ahdinde, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak
• Gözü, gönlü ve kalbi tok olmak
• Şefkatli, merhametli, adaletli, faziletli, iffetli ve dürüst olmak
• Cömert, ikram ve kerem sahibi olmak
• Küçüklere sevgi göstermek, büyüklere karşı edepli ve saygılı olmak
• Alçak gönüllü olmak, büyüklük ve gururdan kaçınmak
• Ayıp ve kusurlarını örtmek, gizlemek ve affetmek
• Gelmeyene gitmek, dost ve akrabayı ziyaret etmek
• Herkese iyilik yapmak, herkesin iyiliğini istemek
• Yapılan iyilik ve yardımı başa kakmamak

Tabloda verilen ilkelerden hareketle ahilik ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz? 

A) Ticari hayatın canlanmasını sağlamıştır.
B) İslam dininin öğüt ve ilkeleriyle uyumludur. 
C) Sosyal adaletin tesis edilmesine katkı sağlamıştır.
D) Yardımlaşma ve dayanışmayı artırmayı hedeflemiştir. 
E) Erdemli bir toplumun inşa edilmesinde etkisi olmuştur. 
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7.  “Allah size yalnızca murdar eti (leş), kanı, domuz etini ve Allah’tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. 
Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça ve sınırı aşmadıkça yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. 
Şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” 

(Bakara suresi, 173. ayet)

Bu ayetten, 

I. Bazı yiyeceklerin haram kılınmasının hikmetleri nedir?
II. Kendiliğinden ölmüş bir hayvanın eti yenilebilir mi?
III. Zururi durumlar, haram olan şeyleri helal kılar mı?

sorularından hangilerine cevap bulunabilir?  

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

8.  Güneş gibi ol şefkatte, merhamette
Gece gibi ol ayıpları örtmekte
Akarsu gibi ol keremde, cömertlikte
Ölü gibi ol öfkede, asabiyette
Toprak gibi ol tevazuda, mahviyyette
Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol

Mevlana’ya ait bu dizelerden aşağıdaki özelliklerin hangisine ulaşılamaz?

A) Tutumluluk  B) Yumuşak kalplilik C) Eli açıklık  D) Affedicilik E) Dürüstlük

9.  Hacı Bektaş-ı Veli’nin tasavvuf ile ilgili düşünceleri şu sözleriyle özetlenebilir:
• İnsanın güzelliği sözlerinin doğruluğunda, olgunluğu dürüstlüğündedir.
• İlim ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
• Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
• Eline, beline, diline sahip ol.

Buna göre Hacı Bektaş-ı Veli’nin tasavvuf anlayışının şekillenmesinde aşağıdaki ayet ve hadislerin han-
gisinin etkili olduğu söylenemez? 

A) “Bir konuda sana inandığı hâlde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir!”
     (Hadis-i şerif)

B) “Kim bana iki çenesi arasındaki ile iffet ve namusunu koruma sözü verirse, ben de ona cennet sözü veririm.”
     (Hadis-i şerif)

C) “Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimse-
lerdir.”

     (Enfâl suresi, 3. ayet)

D) “Allah, kendisinin izniyle rızasını arayanları o kitapla kurtuluş yollarına erdirir, onları dalalet ve cehaletten 
aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.”

     (Mâide suresi, 16. ayet)

E) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size, yaptığınız 
takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın.”

     (Hadis-i şerif)
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10.  Şeriat düzeyini aşıp tarikat kapısına gelenler, yola girmenin ve yol sürmenin ilk adımı olarak yol kardeşi olur. Yol 
kardeşleri, etle tırnak gibi birbirine yakındır. Hayatın iyi yanı gibi kötü yanını da paylaşır. Yol kardeşlerinden biri 
vefat ettiği zaman diğeri onun çocukları ve aile fertlerinden sorumlu olur.

Parçada verilen bilgiler Alevilik’teki hangi kavram ile ilgilidir?

A) Cem  B) Razılık C) Semah D) Gülbank  E) Musahiplik

11.  “Ey can! Yolumuz sevgi ve dostluk üzerine kurulmuştur. Dergâhımızda kışkırtıcı, bozguncu ve karıştırıcılara yer 
yoktur. Çekememezlik, kıskançlık, kendini beğenme, kin, kibir, inat, arkadan konuşma, dedikodu, başkalarını 
suçlama, iftira, küfür, zulüm, yalan ve cinayet; Allah’ın yasak ettiği işlerdir.”

Hacı Bektaş-ı Veli’nin bu öğüdü aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) “Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya 
da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler müstesnadır…”

 Nisâ suresi, 114. ayet)

B) “Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe edenlerin tövbesidir. 
İşte Allah bunların tövbelerini kabul buyurur…”

 (Nisâ suresi, 17. ayet)

C) “Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar 
haksızlık edilmez.”

 (Nisâ suresi, 49. ayet)

D) “Onlar (takva sahipleri) bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, öfkelerini yenerler, insanları affederler…”
 (Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

E) “Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur…”
 (Âl-i İmrân suresi, 77. ayet)

12.  Alevilik-Bektaşilikte önem verilen ritüellerden biri olan semah, Arapça kökenli bir kavram olup sözlükte “uçmak, 
gökyüzü” gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ise müzik ezgilerini dinleyerek vecde gelip dönmek ve ken-
dinden geçmek demektir. Bu anlamda semah, cem ayinine katılanların manevi coşku hâlinde kendilerinden 
geçerek, Allah’ın güzel isimlerinden birini zikredip ilahi bir aşkla ayakta dönmeleridir. Alevi-Bektaşiler, evrende 
bulunan her şeyin döndüğünden hareketle, Allah’a olan aşk ve sevgilerini semahla ifade ederler.

Bu metinde semah ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Ne olduğu B) Nasıl yapıldığı C) Yapılma amacı  D) Kimlerin yaptığı E) Ne zaman yapıldığı
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13.  İslam dininin korunmasına önem verdiği temel haklar; canın, neslin, aklın, malın ve dinin emniyetidir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir hak ile ilgilidir?

A) “Yiyin, için fakat israf etmeyin!...”
                                                                          (A’râf suresi, 31. ayet)

B) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”
                                                                          (Necm suresi, 39. ayet)

C) “O hâlde sen dini Allah’a has kılarak (ihlas ile) kulluk et.” 
                                                                          (Zümer suresi, 2. ayet)

D)  “...Hâlbuki Allah alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır.” 
                                                                          (Bakara suresi, 275. ayet)

E)  “Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasip arayın.”
                                                                          (Cuma suresi, 10. ayet)

14.   Mal sahibi, mülk sahibi
 Hani bunun ilk sahibi?
 Mal da yalan mülk de yalan
 Var birazda sen oyalan!

Yunus Emre’ye ait bu dizelerde;
I. dünyanın geçici olduğu,
II. mal biriktirmenin hoş görülmediği, 
III. nimetlerin asıl sahibinin Allah olduğu 

düşüncelerinden hangileri çıkarılabilir?

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

15.  “De ki: Gelin, Rabb’inizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne baba-
ya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızın hayatına son vermeyin. Biz, sizin de onların da rızkını veririz. 
Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın yasakladığı cana kıymayın. 
İşte bunları Allah size emretti, umulur ki düşünüp anlarsınız.” 

(En’âm suresi, 151. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Ebeveyne güzellikle muamele edilmesine
B) Allah’a şirk koşmaktan kaçınılmasına
C) Yaşama hakkına saygı duyulmasına
D) Allah’ın sınırlarına riayet edilmesine
E) Müminlerin kardeş olmasına
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16.  “Doğduğundan beri tanrıların ilki olan, tanrıları kudretiyle kuşatan; başarılarının büyüklüğü, atılganlığı altında 
dünyaları titreten... Ey insanlar, işte o İndra’dır!”

Vedalar’a ait bu metinden Hinduizm’in tanrı anlayışı ile ilgili; 

I. tanrının ezeli olduğu,

II. birden çok tanrıya inanıldığı,

III. güçlü ve yüce tanrı fikrine sahip oldukları

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

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

17.  Buda’ya ait sözler aşağıda numaralanmıştır.

I. “Önce kendi gideceğin yolu öğren, sonra öğretmeye kalk.”

II. “Sizi kendinizden başka hiç kimse kurtaramaz. Kendi kendinize ışık olun.”

III. “Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen.”

IV. “Varoluşun sırrı, korkusuz olmaktır. Ne olacağınızdan korkmayın, kimseye bel bağlamayın. Tüm yardımı 
reddettiğiniz an özgürsünüz.”

V. “Bir kişinin kendi kendini yenerek kazandığı zafer, bir başkasının savaşta bin kişiyi bin kez yenerek ka-
zandığı zaferden daha iyidir.”

Verilen sözlerden hangileri “öz denetim sahibi olmak” ile ilgilidir?

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

18.  Konfüçyüs, ahlak öğretisinde şöyle der: “Dünya’ya barış getirmek isteyen kişi, önce devleti yönetmesini öğrenir; 
ailesini düzeltmek isteyen kişi, önce kişisel yaşamını geliştirir; kişisel yaşamını geliştirmek isteyen kişi, önce 
kalbini düzeltir.” 

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

A) Mutlu bir aile yaşamı kurulması 
B) Ahlaki değerlerin değiştirilmesi
C) İnanç sistemlerinin geliştirilmesi
D) Ahlaki değerleri benimsemiş bireyler olunması 
E) Devlet yönetiminden anlayan kişiler yetiştirilmesi
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

19.  Konfüçyanizm, düşünce tarihinin büyük bilginlerinden olan Konfüçyüs tarafından oluşturulmuş bir düşünce siste-
midir. Konfüçyüs, ahlak ve geleneklerin yaşatılması için bütün Çin yazıtlarını incelemiştir. Böylece o, geçmişine ve 
tarihine bağlı bir Çin kültürü oluşturmayı hedeflemiştir. Oluşturduğu bu sistemin amacı ise kişileri eğitimle mutluğa 
kavuşturmaktır. Bunun için; akıllı, erdemli, iyi ve doğru olmak için gerekli olan ilkelere uymak gerekir.

Bu metinden Konfüçyanizm ile ilgili;

I. milli değerlere dayalı bir öğreti olduğu,

II. dinden ziyade bir ahlak felsefesine benzediği,

III. tanrı-insan ilişkisinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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

20.  “Başkalarını bilmek sadece bilgidir, kendinizi bilmek ise bilgelik... Başkalarında uzmanlaşmak kuvvet, kendinde 
uzmanlaşmak ise gerçek güçtür.”

Lao Tzu bu sözünde aşağıdaki kavramlardan hangisini vurgulamaktadır?

A) Öz farkındalık B) Kararlılık C) Cesaret  D) Sabır E) Çalışkanlık


