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9. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  Balkanların İslam medeniyetiyle tanışması, Osmanlı zamanında Anadolu’dan getirilen Türkmen boylarının bu 
bölgeye yerleşmesiyle olmuştur. Osmanlı Devleti’nin etnik köken gözetmeksizin bölgedeki insanları inanç ve 
yaşam biçimleri konusunda serbest bırakması, hiç kimseyi Müslüman olmaya zorlamaması ve hakkaniyeti esas 
alan uygulamalarıyla; yaklaşık altı asır boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kalan bu bölgede huzur ve sükûneti 
sağlamıştır. Osmanlının bu tutumu, Boşnak ve Arnavutların zamanla Müslüman olmalarında etkili olmuştur.

Verilen metinden İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Evrensel ilkeleri gözetir.
B) İnsan iradesine önem verilir.
C) Din ve vicdan özgürlüğü esastır.
D) Adaleti tesis eden bir anlayış hâkimdir.
E) Osmanlı zamanında yayılması hızlanmıştır.

2.  (I) Medeniyet, farklı kültürlere sahip toplumların maddi ve manevi olarak ortaya koydukları değerlerdir. (II) İslam 
medeniyeti ise İslam coğrafyasında yaşayan toplumların maddi ve manevi birikimleridir. (III) İslam medeniyetinin 
özünü ve esaslarını, dinin temel ilkeleri ortaya koyar. (IV) Bu medeniyet; vahye dayanmış olması, insanlar arası 
ilişkilerde adaleti gözetmesi, ayrım yapmadan insana değer vermiş olması yönüyle dikkat çeker. (V) Eşitlikçi ve 
özgür bir yaklaşım sergilemesi İslam medeniyetinin ne kadar gelişmiş olduğunu gösterir.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangileri “İslam medeniyetinin kaynağı” ile ilgilidir?

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

3.       I. Rasathane

II. Medrese

III. Mescit

IV. Suffe

İslam medeniyeti ile ilgili numaralanmış yapılardan hangileri doğrudan aynı ihtiyacı karşılamaya yöneliktir?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I, II ve III E) II, III ve IV
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4.  12. yüzyılda Ahmet Yesevi tarafından yazılan Divan-ı Hikmet isimli eserin dörtlüklerinin her birine “hikmet” adı 
verilmiştir. Hikmet, “hoş, hayırlı” anlamlarına gelir. Bu hikmetlerde dünya ile olan bağın düzenlenmesinden, 
cennet ve cehennem tasvirlerinden, Hz. Peygamber’in hayatından ve mucizelerinden bahsedilir. Dinî ve ahlaki 
öğütlerin yer aldığı eserde, Allah ve peygamber sevgisi bir arada işlenmiş ve her insanın anlayacağı sade bir dil 
kullanılmıştır.

Verilen metinden Divan-ı Hikmet ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Ahiret hayatı hakkında bilgiler içerir.
B) Dinî konuları öğretici bir yönü vardır.
C) İslam dininin benimsenmesinde katkı sağlamıştır.
D) Halkın tasavvufa yönelmesinde etkili olmuştur.
E) Ahlak ilkelerinin edinilmesinde rolü olmuştur.

5.  İslam medeniyeti sanatıyla, müziğiyle, mimarisiyle Avrupa’dan Çin’e, Kafkaslardan Hindistan’a, Afrika’dan, 
Avustralya Kıtası’na kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış; Kur’an ve sünnet ekseninde gelişmiş bir medeniyettir. 
Bu medeniyet, karşılaştığı diğer kültürleri tevhit ilkesi ile harmanlayarak kendine özgü bir birikim ortaya koymuştur. 

Bu parçadan İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Kaynağını din oluşturur.
B) Çeşitli alanlarda etkisini göstermiştir.
C) Zengin bir kültür anlayışına sahiptir.
D) Yayılmasında âlimlerin etkisi olmuştur.
E) Farklı coğrafyalarda izlerini görmek mümkündür.

6.  Dinî bir merkez olma özelliğini hiçbir zaman kaybetmeyen Hicaz bölgesi, Hz. Peygamber ve sahabenin yaşadığı 
şehirleri bünyesinde barındırması sebebiyle dinî ilimlerde öne çıkmış ve bir ekol oluşturmuştur. İlk üç asırda 
Mekke ve Medine, İslam dünyasının en önemli ilim merkezleri hâline gelmiştir. Hicaz’da, özellikle de Medine’de, 
hadislerin tespitine ve Kur’an ile sünnete bağlı nazarî bir fıkhın tesisine çalışılmıştır. 

Bu metinden Hicaz bölgesiyle ilgili, 

I. İslami ilimlerin şekillenmesinde etkili olmuştur.

II. İslam kültür ve medeniyetinin temeli burada atılmıştır.

III. Farklı din ve kültürden insanlar bir arada yaşamıştır.

IV. Bölgenin İslamlaşması Hz. Peygamber döneminde gerçekleşmiştir.

yargılarından  hangileri çıkarılabilir?

A) I ve II B) II ve III C) II ve IV D) I,  III ve IV E) II, III ve IV
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7.  Yahudiler, buranın Tanrı tarafından kendileri için seçilmiş topraklar olduğuna inanırlar. Hristiyan inancına göre de 
Hz. İsa peygamberlik görevini burada yerine getirmiştir. Müslümanlar ise, ilk buraya yönelerek namaz kılmıştır. 
Bunlardan dolayı her üç din için büyük önem taşımaktadır. 

 Verilen bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisiyle ilgilidir?

A) Bağdat B) Horasan C) Kudüs D) Hicaz E) İran

8.  Beytü’l-Hikme, Halife Me’mun zamanında Bağdat’ta kurulmuştur. İbn Mukaffa, Huneyn b. İshak, Buhtişû, Sabit 
b. Kurre ve Sinan b. Sabit gibi ünlü mütercimler burada Yunanca, Latince, Süryanice, Pehlevice ve Hintçeden 
tercümeler yapmışlardır. Bu mütercimler tıp, felsefe, siyaset, edebiyat, astronomi, fizik, kimya, botanik, matema-
tik ve müzik alanındaki pek çok eseri Arapçaya kazandırmışlardır.

Verilen metinden “Beytü’l-Hikme” ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A) İslam medeniyetinin sayılı kütüphanelerinden birine sahiptir.
B) İslam medeniyetindeki tercüme faaliyetleri bu kurumda başlamıştır.
C) Tercüme faaliyetinin dışında yeni eserlerin de yazıldığı bir akademidir.
D) Bu kurum aracılığıyla Müslümanlar farklı kültürlerle iletişime geçmişlerdir.
E) Bünyesinde yapılan çalışmalarla çeşitli fikir ekollerinin oluşmasını sağlamıştır. 

9.  İran coğrafyasında, İslam medeniyetinin izlerini yansıtan önemli pek çok yerleşim merkezleri bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi metinde sözü edilen yerlerden biri değildir?

A) Kum B) Halep C) Tebriz D) Kâşân E) İsfahan
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10.  Kuzey Afrika ülkelerinden biri olan Mısır’ın başkenti, Kahire’dir. Kahire, İslam kültür ve medeniyetinin izlerinin 
görüldüğü en önemli ilim ve kültür merkezlerindendir. 

Buna göre; 

I. Sargıtmış Medresesi,

II. el-Ezher Medresesi,

III. Kurtuba Camii,

IV. Hâkim Camii

eserlerinden hangileri bahsedilen bölgeye aittir?

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

11.  İslam medeniyetinin başlangıcı, Medine dönemi olarak gösterilebilir. Hz. Muhammed’in (sav.) Mekke’den 
Medine’ye hicret etmesiyle başlayan bu dönemde yaptığı uygulamalarla, İslam medeniyetinin temeli atılmıştır. 
Daha sonraki dönemlerde Hz. Ömer’in yaptığı fetihlerle İran, Mısır, Eski Yunan (Roma), Hint ve Çin medeniyetle-
riyle karşılaşılmıştır. Bu karşılaşma, İslam’ın yayılmasını ve İslam medeniyetinin farklı kültürlerden etkilenmesini 
sağlamıştır.

Bu metinde İslam medeniyeti ile ilgili aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) Etkileşim hâlinde olduğu uygarlıklar
B) Gelişmesinde etkili olan olaylar
C) İnsanlığa sunduğu katkılar
D) Nasıl ortaya çıktığı
E) Yayılma süreci

12.        •  Tarihî İpek Yolu üzerinde yer alır.

• İslami ilimler tarihinde çok önemli bir yere sahiptir.

• Hz. Ömer zamanında fethedilmiş ve İslam topraklarına katılmıştır.

• Önemli ilim ve kültür merkezleri Merv, Nişabur ve Herat şehirleridir.

Verilen bilgiler aşağıdaki bölgelerden hangisi ile ilgilidir?

A) Mısır B) Horasan C) Bağdat D) Şam E) İran
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13.  İslam Medeniyetinin hâkim olduğu bölgeler ve bu bölgelere ait bilgilerle bir tablo oluşturmak istenmiştir.

BÖLGE ADI ÖNEMLİ ŞEHİRLER ÖNEMLİ ESERLER

I Kuzey Afrika (Mısır ve Mağrip) Libya, Fas, Cezayir ve Sudan Karaviyyin Medresesi

II Türkistan ve Mâverâünnehir Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi

III Hint Alt Kıtası Pakistan ve Bangladeş Tac Mahal

IV Şam ve Bağdat Kudüs Mescid-i Aksa

V Hicaz Mekke, Medine ve Taif Mescid-i Nebi

Buna göre verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

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

14.  Mısır; Hz. Ömer döneminde Amr b. Âs komutasında fethedilmiş, 1517’de Yavuz Sultan Selim döneminde Os-
man lı hâkimiyetine girmiştir. Bu olaydan sonra Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Sudan ve Somali gibi bölgelerdeki 
insanlar da zamanla İslam’ı benimsemiştir.

Burada sözü edilen durum ile ilgili,

I. Huzur ve adalet sağlanmıştır.

II. Afrika kıtası İslam dini ile tanışmıştır.

III. Halkın güvenliği teminat altına alınmıştır.

yargılarından hangileri çıkarılabilir?

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

15.  Müslüman tüccarlar, ticaret yapmak amacı ile dünyanın birçok yerine seyahat etmişlerdir. Buralarda dürüstlük, 
adalet ve helal kazanç konusunda sergiledikleri titiz davranışlarıyla insanları etkilemişlerdir. Bu sayede İslam 
dini, uzak coğrafyalardaki insanlar tarafından tanınma imkânı bulmuştur. 

Verilen parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) İş ahlakının kurallarını Müslümanlar belirlemiştir.
B) Medeniyetin oluşumunda birden fazla milletin etkisi vardır. 
C) Müslüman tüccarların gayesi, İslam’ın yayılmasını sağlamaktır.
D) Ticaret ahlakı, herkes için geçerli olan evrensel bir yapıya sahiptir.
E) İslam’ın benimsenmesinde Müslümanların yaşantıları büyük pay sahibidir.
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16.  “Ben ırkçı değilim ve ırkçılığın hiçbir şeklini onaylamıyorum. İyi siyah ya da iyi beyaz yoktur. İyi ya da kötü in-
sanlar vardır.”

Malcolm X’in bu sözü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Eşitlik B) Adalet C) Hoşgörü D) Fedakârlık  E) Saygı

17.  Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde tüm insanlara şöyle seslenmiştir:

“Rabb’iniz birdir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Arap olanın Arap 
olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da 
kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak Allah’a karşı gelmekten korkmaktadır. Allah yanında 
en kıymetli olanınız ona karşı gelmekten en çok korkanınızdır.”

Buna göre,

I. “Sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık.  
Allah katında en değerliniz en takvalı olanınızdır. Allah her şeyi bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” 

     (Hucurât suresi, 13. ayet)

II. “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz 
şeylerden rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”

     (İsrâ suresi, 70. ayet)

III. “Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan 
Rabb’inizden sakının…”

     (Nisâ suresi, 1. ayet)

ayetlerinden hangileri Hz. Peygamber’in bu sözü ile aynı doğrultudadır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III  E) I, II ve III
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Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

18 ve 19. soruları parçaya göre cevaplayınız. 

Hint alt kıtasında yetişen Müslüman âlimlerin, İslam medeniyetinin gelişmesinde önemli katkıları olmuştur. 
Bu coğrafyanın son dönem önemli şair ve düşünürlerinden birisi de Muhammed İkbal’dir. İkbal, ülkesinin 
bağımsızlığı için tüm olumsuzluklara rağmen yılmadan çalışmış, Türk millî mücadelesine de destek vermiştir. 
Yazdığı eserlerle de Müslümanların son yüzyıldaki düşüncelerini etkilemiştir. - - - - adlı eser bunlardan biridir.

18.  Parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Cavidname  B) Divan-ı Hikmet  C) Fusûsü’l-Hikem  D) Mukaddime  E) el-Kânun fi’t-Tıb 

19.  Bu parçadan Muhammed İkbal ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Kararlılığına
B) Üretkenliğine
C) Fedakarlığına
D) Hoşgörüsüne
E) Vatanseverliğine

20.  Hint alt kıtası ile ilgili verilen,

I. Babürlüler döneminde yapılan Tac Mahal burada yer alır.

II. Farabi ve İbni Sina gibi meşhur alimler bu bölgede yetişmiştir.

III. Dünyada en çok Müslümanın yaşadığı ülke olan Endonezya burada bulunmaktadır.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

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


