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12. Sınıf 
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  İslami ilimler ve Müslüman âlimlerle ilgili aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Buhari, Müslim ve Tirmizi hadis ilmindeki önemli ça-
lışmaları ile tanınır.

B) Kur’an-ı Kerim’in açıklanıp yorumlanmasını konu edi-
nen ilim dalı tefsirdir.

C) Yunus Emre, Mevlana, Ahmet Yesevi tasavvuf alanın-
da tanınmış şahsiyetlerdir.

D) Peygamberimizin söz, davranış ve değerlendirmeleri-
ni konu edinen ilme siyer denir.

E) İslam âleminde “Kütüb-i Sitte” olarak bilinen eserler 
hadis ilmi alanında yazılmış eserlerdir.

2.  İslam’ın ilk dönemlerinde, günümüzdeki ilk ve orta-
okul düzeyinde eğitim veren kurum aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Medrese  B) Suffe  C) Küttap
D) Dergâh  E) Daru’l-ilim

3.   Halife Memun tarafından Bağdat’ta kuruldu. İçinde kütüp-
hane, rasathane vb. barındıran bu bilim merkezinde aynı 
zamanda çeviri faaliyetleri de yapılıyordu.
Bu parçada sözü edilen eğitim kurumu aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Daru’l-ulûm
B) Daru’l-hadis
C) Daru’l-fünun
D) Beytü’l-hikme
E) Sahn’ı-seman

4.  Müslüman bilim adamlarının bilim ve medeniyet ala-
nında gerçekleştirdikleri “ilkler” ile ilgili aşağıda veri-
len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İlk defa sıfırlı ondalık sayıyı bulan Harezmî’dir.
B) Zerkali, eliptik yörünge kavramını ortaya atan ilk bilim 

insanıdır.
C) Ammar el-Mevsili, ilk kez küçük kan dolaşımını ta-

nımlayan bilgindir.
D) “Pi” sayısının gerçek değerini keşfeden ilk bilim insa-

nı Gıyaseddin el-Kâşi’dir.
E) Üçüncü dereceden denklemleri ilk kez çözmeyi başa-

ran Ebu Cafer el-Hazin’dir.

5.  İslam dininin inanç esaslarını ayet ve hadislerin yanı 
sıra akli delilleri de kullanarak açıklayan ilim dalı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hadis  B) Siyer  C) Tasavvuf
D) Kelam  E) Fıkıh

6.  İlk medresenin kim tarafından nerede kurulduğuyla 
ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A)  Orhan Gazi tarafından Bursa’da
B)  Hz. Ömer tarafından Medine’de
C)  Nizamü’l-Mülk tarafından Bağdat’ta
D)  Endülüs Emevileri tarafından Kordoba’da
E)  Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’da
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7.   • Eski astronomi ile modern astronomi arasında bir köprü 
olarak kabul edilir.

•  5. yüzyılda Semerkant’ta kurduğu rasathane halen var-
lığını sürdürmektedir.

•  Batılı bilim insanlarınca 15. yüzyılın en büyük astrono-
mu olarak kabul edilmiştir.

•  Ansiklopedik eserler yazmış ve tanınmış başka astro-
nomi bilginlerini de yetiştirmiştir.

Hakkında bilgi verilen Türk asıllı Müslüman bilgin 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluğ Bey  B) Ali Kuşcu  C) Zerhavi
D) Biruni  E) Battani

8.  Müslüman bilginlerden Seydi Ali Reis, Uluğ Bey ve 
Kâtip Çelebi aşağıdaki alanlardan hangisinin geliş-
mesine katkıda bulunmuşlardır?

A) Astronomi  B) Tıp  C) Coğrafya
D) Tarih  E) Kimya

9.  Medreselerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Medreseler ileri düzeyde eğitim veren kurumlardır.
B) Yalnızca Müslümanlar eğitim-öğretim almışlardır.
C) İslami ilimler yanında pozitif ilimler de okutulmuştur.
D) İlk büyük medrese Nizamü’l-Mülk tarafından kurul-

muştur.
E) İslam medeniyetinde eğitim-öğretime verilen önemin 

göstergesidir.

10.   Müslümanların en çok ilgi duydukları bilim dallarından 
biri de tıp bilimidir. Peygamberimizin tıp ile ilgili söz ve 
uygulamalarını, “Tıbb-ı Nebevi” adıyla hayata geçiren 
Müslüman ilim adamları, bu çalışma ile bugünkü koruyu-
cu hekimliğin temelini atmışlardır.
Buna göre aşağıdaki Müslüman bilginlerden hangisi 
tıp bilimiyle ilgili çalışmalarda bulunmamıştır?

A) Mesudi
B) İbni Sina
C) İbnü’n Nefs
D) Akşemseddin
E) Ebu Bekir Razi

11.  Başlıca kaynak olarak Kur’an-ı Kerim’i ve Hadis’i kul-
lanarak ibadetleri ve insanlar arası ilişkilerde uyul-
ması gereken hükümleri konu edinen ilim dalı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Tefsir  B) Fıkıh  C) Hadis
D) Kelam  E) Tasavvuf

12.  Aşağıdaki âlimlerden hangisi diğerlerinden farklı bir 
ilim dalında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır?

A) Taberi
B) Zemahşeri
C) Fahreddin Razi
D) İsmail Hakkı Bursevi
E) İmam-ı Azam Ebu Hanife
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