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12. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi

1.  Saçaklızâde lakabıyla bilinen Osmanlı âlimi, eserlerinde dinî ilimlerden bazılarını şu şekilde tanımlamıştır:

I. Kur’an’ın manalarını beyan etmektir.

II. Şer’i delillerden yararlanarak ibadetlere ve sosyal hayata dair hükümleri bilmektir.

III. Bu ilmin konusu, Hz. Peygamber’in kendisidir. Çünkü bu ilimde onun söz ve davranışlarından bahsedilir.

IV. Deliller getirmek suretiyle dinin inanç esaslarını ispat etme ve üzerindeki şüpheleri kaldırma gücü elde edilen bir 
ilimdir.

Tanımları verilen ilimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak yer almaktadır?

           I       II        III         IV   

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

2.  İslam medeniyetinde müzik, hastalıkların tedavisinde önemli bir role sahip olmuştur. Kariyerine doktor olarak başlayan 
İbn-i Heysem, müziğin insanlarla hayvanlar üzerindeki tesirlerini araştırmıştır. Farabi, “el-Musika’l Kebir” adlı eserinde 
müziğin fizik ve astronomi ile olan ilişkisini açıklamaya çalışmıştır. İbn Sina ise konu ile ilgili olarak şunları söylemiştir: 
“Tedavinin en iyi yollarından ve etkililerinden biri; hastanın akli ve ruhi güçlerini artırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele 
için cesaret vermek, hastanın çevresini sevimli ve hoşa gider hâle getirmek, ona en iyi müziği dinletmek ve onu sevdiği 
insanlarla bir araya getirmektir.” Ayrıca bazı mutasavvıflar, müziğin insan sağlığı üzerindeki tesirinden bahsetmişler, bu 
hususiyetlerin müziğin faydalı oluşunun bir delili olarak görmüşler ve kendileri de müzikle uğraşmışlardır. Besteci ya da 
icracı olarak dikkat çeken mutasavvıflara Rauf Yekta Bey, Nâsır Abdülbâki, Dede Efendi örnek verilebilir.

Bu parçadan, 

I. İslam âlimleri farklı disiplinlerde çalışmalar yapmışlardır.

II. Müzik, insanların metafizik âlemle kurduğu bağı güçlendirmektedir. 

III. Ahenkli seslerin birleşiminden oluşan ürünler, psikolojik yarara sahiptir.

IV. İslam medeniyetinde insanın yaşam kalitenin artırılması hedeflenmiştir.

yargılarının hangilerine ulaşılabilir?

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

3.  “Ben, herkesin kendi çalışmasında yapması gerekeni yaptım: 

• Öncekilerin başarılarını minnettarlıkla karşılamak, 

• Onların yanlışlarını ürkmeden doğrultmak,

• Kendisine gerçek olarak görüneni gelecek kuşağa ve sonrakilere emanet etmek.” 

Farabi’nin bu ifadesinde ilimle meşgul olanların sahip olması gereken aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) Vefalı B) Hoşgörülü C) Gayretli D) Cesaretli E) Sorumlu
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4.  İslam medeniyetinde ilk hastane, Emeviler Dönemi’nde 707 yılında kurulmuştur. Sonrasında tüm İslam coğrafyasında 
farklı isimlerle anılan müstakil hastaneler ortaya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen isimlerden biri değildir?

A) Bîmâristan 
B) Daru’ş-şifa
C) Daru’l-afiye 
D) Daru’l-kurra
E) Daru’s-sıhha

5.  Türklerin İslam’ı benimsemesinde; 

I. İslam dinindeki cihat anlayışı,

II. Emevilerin Türklere karşı muamelesi,

III. Türklerin sahip olduğu Gök Tanrı inancı

hususlarından hangilerinin olumlu etkide bulunduğu söylenebilir?

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

6.  Moğol istilası, Türk-İslam eserlerini ve abidelerini tahrip etse de Türk-İslam idealini ve ruhunu sarsamamıştır. 

Anadolu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi parçada sözü edilen durumu yansıtmaz?

A) Orta Asya’daki medrese geleneği devam etmiştir.
B) Birçok şehir, din ilimlerinde merkez hâline gelmiştir.
C) Osmanlılar sayesinde yönetimsel birliktelik sağlanmıştır.
D) İslam’ın Avrupa’ya taşınmasında köprü vazifesi üstlenmiştir.
E) Horasan’dan göç eden dervişlerin birikimleri manevi güç sağlamıştır.

7.  Türklerin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetler ve onlara ait bilgiler şöyledir:

• Hacı Bayram-ı Veli: Anadolu’da karışıklıkların olduğu dönemde müderrisliği bırakmış, tasavvuf yolunu seçerek hal-
kın iyi davranışlar edinmesine yardımcı olmuştur.

• Matüridi: Ebu Hanife’nin inanç alanındaki görüşleri etrafında Ehl-i sünnet anlayışının sistemli hâle gelmesini sağla-
mıştır.

• Hacı Bektaş-ı Veli: Osmanlıların en önemli güçlerinden biri olan Yeniçerilerin benimsediği tasavvuf geleneğini oluş-
turan Horasan erenidir.

• Sarı Saltuk: İslam’ın Anadolu ve Balkanlarda, benimsenmesinde etkili olmuştur.

Verilen bilgiler aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Askeri B) Felsefi C) Ahlaki D) İtikadi E) Coğrafi   
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8.  Hak ile sabır dileyip 
Bize gelen bizdendir 
Akıl ve ahlak ile çalışıp 

Bizi geçen bizdendir

Ahi Evran’a ait olan bu dizeler, 

I. “Güçlü kimse, insanları güreşte yenen değil bilakis öfke anında kendisine hâkim olandır.”

II. “Mümin, cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulmayan kimsede hayır yoktur.”

III. “Mümin, bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar, konduğu yeri kırmaz ve bozmaz.”

hadislerinden hangilerinin mesajı ile aynı doğrultudadır?

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

9.  Manevi terbiyenin en önemli gayelerinden biri, insanlara “El kârda, gönül yârda” ilkesini kazandırmaktır.

Aşağıdakilerin hangisinde bu ilke doğru şekilde açıklanmıştır?

A) Allah’ın razı olacağı işler yapmaktır.
B) Helal yollardan kazanç sahibi olmaktır.
C) Kalp temizliği için zikre devam etmektir.
D) Dünya hayatından kopmaktan kaçınmaktır.
E) Yaptığı işlerin tümünde Allah’ı hatırda tutmaktır.

10.  İyi huylu ve sevecen bir adamın sürekli didişen çocukları vardı. Adam, çocuklarının bu durumuna çok üzülüyordu. Bir gün, 
çocuklarına bir demet çubuk toplayıp getirmelerini söyledi. Getirdikleri demeti sırayla hepsine verip dizleriyle kırmalarını 
istedi. Deneseler de hiçbiri bunu başaramadı. Sonra demeti çözüp çubukları teker teker çocuklarına verdi. Onlar da birer 
birer çubukları kırdı. Bunun üzerine, “Evlatlarım! Birlik olursanız zorlukların üstesinden gelirsiniz. Ayrılırsanız zorluklar sizi 
perişan eder.” dedi.

Bu hikâye Alevi-Bektaşi geleneğinde yer alan aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Semah
B) Gülbank
C) Musahiplik
D) Çerağ uyandırma
E) Düşkünlükten kurtarma cemi
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11.  Tasavvufi düşüncede insan nefsinin tamamlaması gereken ahlaki aşamalar ile ilgili görsel şöyledir:

Nefs-i
Emmare

Nefs-i
Levvame

Nefs-i
Mülhime

Nefs-i
Mutmainne

Nefs-i
Radiyye

Nefs-i
Mardiyye

Nefs-i
Kâmile

Kötülükten
pişman olup 
af dileyen 

nefistir.

Allah’tan 
ilham alan 

nefistir.

Gönül 
doygunluğuna 
ermiş nefistir.

Allah’tan 
razı olmuş 

nefistir.

Allah’ın 
razı olduğu 

nefistir.

Tam, saf ve 
temiz nefistir.

Kötülüğü emredip
bundan zevk
alan nefistir.

Bu bilgilere göre nefsin yücelmesi için aşağıdaki ayetlerde geçen tutum ve davranışlardan hangisine sahip olun-
ması gerektiği söylenemez?

A) “Onlar başlarına bir musibet gelince ‘Biz şüphesiz Allah’a aidiz ve ona döneceğiz.’ derler.”

  (Bakara suresi 156. ayet)

B) “Eğer Rabb’in dileseydi yeryüzünde bulunan herkes elbette topluca iman ederdi. Hâl böyleyken sen şimdi iman edin-
ceye kadar insanları zorlayıp duracak mısın?”

  (Yûnus suresi, 99. ayet)

C) “Tüm müminler kardeştir. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a gönülden saygı besleyip ona karşı gelmek-
ten sakının ki rahmetine erişesiniz.” 

  (Hucurât suresi,10. ayet)

D) “Ayetlerimize gerçekten iman edenler ancak o kimselerdir ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslama-
dan secdeye kapanırlar ve Rabb’lerini hamd ile tesbih ederler.” 

  (Secde suresi, 15. ayet)

E) “Onlar çirkin bir iş yaptıkları veya günah işleyerek kendilerine zulmettikleri zaman hemen Allah’ı hatırlayarak ondan 
günahlarının affını isterler. Zaten günahları Allah’tan başka kim affedebilir ki?” 

  (Âl-i İmrân suresi, 135. ayet)

12.  Bir âlimin güncel meseleler ile ilgili yaptığı içtihatlar; Kur’an-ı Kerim’e ve sünnete, zarûrât-ı diniyye adı verilen kesin emir 
ve yasaklara, din âlimlerinin üzerinde fikir birliği ettiği esas ve hükümlere ters düşmemelidir.

Parçada; 

I. icma,

II. mübah,

III. müctehit,

IV. İslam’ın ana kaynakları

hususlarından hangilerine değinilmiştir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve III E) I, III ve IV
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13.  Tabloda bazı kavramların tanımları, mutasavvıflara ait sözlerle eşleştirilmek istenmiştir.

KAVRAM TANIM SÖZ

I Seyr-u 
Sülûk

Hakk’a ermek için bir rehberin öncülüğünde ve 
denetiminde çıkılan manevi-ruhi seferdir.

“Yol boyunca kül olmadan, yâr nezdinde kul olun-
maz.” (Ahmet Yesevi)

II Zikir
Allah’ın adını, isimlerini ve bazı sözleri belli 
zamanda, sayıda ve düzen içinde anmaktır.

“Şükrün esası; nimetin sahibini bilmek, bunu kalp 
ile itiraf etmek ve dille söylemektir.” (Abdulkadir 
Geylânî)

III İrfan
Sezgi, tecrübe veya manevi yollarla doğrudan 
elde edilen bilgidir.

“Kul, her an ilahi müşahede altında bulunduğunun 
idrak ve şuuru içinde olmalıdır.” (Muhammed B. 
Nakşibend)

IV Zühd
Mevcut olsa bile gönülde mal sevgisine yer 
vermemek, Hakk’a yönelmek için dünyadan el 
etek çekmektir.

“Allah’a ancak, ondan başka her şeyi terk eden 
kimseler yaklaşabilir.” (Abdulkadir Geylânî)

Numaralanmış bölümlerin hangilerinde tanım ve söz eşleştirilmeleri doğru yapılmıştır?

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

14.  Bazı davranışlar meşru olsa da yaşanabilecek sıkıntıları engellemek veya fayda sağlamak adına mekruh görülmüştür.

Bu duruma;

I. bayram günü oruç tutmak,

II. yolculukta namaz kılmak,

III. borçluyken zekât vermek

davranışlarından hangileri örnek verilebilir?

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

15.  Kişinin hayatını sürdürecek ölçüde yeme ve içmesi farzdır. Çünkü ölüme yol açabilecek bir açlık tehlikesinde İslam, ha-
ram gıdaların bile yenilip içilmesine müsaade ederek insan hayatını korumayı ve kurtarmayı esas almıştır. Allah, kullarına 
canları üzerinde tasarruf hakkı vermediğini bildirmiştir.

Bu parçaya göre İslam dininde aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yasak olduğu kesin olarak söylenebilir?

A) Ötenazi B) Kan bağışı C) Otopsi D) Tüp bebek E) Organ nakli
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16.  
Satın alınan ambalajlı ürünlerde bu bilgilendirme yazısı mevcuttur. Sözü 
edilen trans yağ; ucuz, kullanımı kolay ve uzun süre bozulmadan bekleyebi-
len doymamış yağ grubunda olan bir üründür. Hayvanların vücudunda doğal 
olarak olmasına rağmen buradan alınan yağ miktarının az olması ve daha 

maliyetli olması sebebiyle tercih edilmemektedir. Bunun yerine yapay yolla daha fazla üretilmekte ve bu 
şekilde ürünlerin raf ömürleri uzatılabilmektedir. Doğal üretildiğinde insanlar için risk oluşturmazken yapay 
yolla üretildiğinde kalp hastalıkları, diyabet, karaciğer rahatsızlıkları, eklem hastalıkları gibi durumlara yol 
açması nedeniyle tüketiciler bu uyarıyla karşılaşmaktadır. Yol açacağı sıkıntılardan dolayı  bu ürünler 
konusunda bilinçli olunması, İslam dininin beslenme ile ilgili ilkelerine uymanın bir gereğidir.

Parçada sözü edilen durum aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı ile örtüşmektedir?

A) “Haram olduğu size bildirilen ve bildirilecek olanların dışındaki hayvanların eti size helal kılındı.” 

   (Mâide suresi, 1. ayet) 

B) “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin…” 

   (Bakara suresi, 168. ayet)

C) “Gökten su indiren odur. Ondan hem kendiniz için içecek su hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir.” 

   (Nahl suresi, 10. ayet)

D) “Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah’tan başkası adına kesilen hayvanların etini haram kıldı.” 

   (Bakara suresi, 173. ayet)

E) “Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı.” 

   (Mâide suresi, 96. ayet)

17.  Hinduizm’de toplum; rahipler, hükümdar sülalesi ve savaşçılar, tüccarlar, esnaf ve çiftçiler, işçiler ve toplum dışına itilmiş 
olanlar olmak üzere sınıflara ayrılmıştır. Sınıflar, kişinin iradesi ile seçilemez ve değiştirilemez. Aynı sınıfa mensup insanlar 
yalnızca birbirleri ile evlenebilir ve ancak birbirleriyle aynı sofraya oturabilir. Hinduizm’deki başka bir inanış da dünyadaki 
doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsüdür. İnsan sözü edilen döngünün içinde hayatta yaptıklarına bağlı olarak ölümden 
sonra yeniden bedenleşir. Bu bedenleşme insanın yaptıklarına göre bitki, hayvan veya cansız varlık şeklinde olabilir. 
Ruhun bu döngüsel durumunu belirleyen ise sebep-sonuç yasasıdır. Yani iyi veya kötü yapılan her işin sonucunun, o işi 
yapana geri döneceği inancıdır. 

Metinde Hinduizm ile ilgili aşağıdaki kavramların hangisinden bahsedilmemiştir?

A) Kast B) Karma C) Vişnu D) Samsara E) Parya
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Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

18.  Budizm’de manastır hayatı Buda ile başlamış ve zamanla şekillenmiştir. Sonrasında manastırlar, buralarda yaşayan ra-
hipler aracılığıyla Budizm’in farklı bölgelerde yayılmasına zemin hazırlamıştır. Kutsal metinlerin (Tripitaka) toplanması ve 
yazılmasında büyük roller üstlenen rahiplerin, Budizm öğretilerine tam olarak uydukları için nirvanaya ulaşacağı kabul 
edilmektedir. Tripitaka’nın bir bölümü olan Vinaya Pitaka, rahiplerin hayat tarzını belirlediği için çok önem arz etmektedir. 
Bu kitapta sangha teşkilatı (rahipler topluluğu) ile ilgili kurallar bulunmaktadır. Vinaya Pitaka’da ise hem ahlaki kuralları 
hem de manastır disiplini yer almaktadır.

Parçaya göre, 

I. Buda, ruhbanlığı benimsemiş bir dinî önderdir.

II. Budizm, kurucusunun vefatından sonra kurumsallaşmıştır.

III. Manastırlar, Budizm’in temel ilkelerinin temsil edildiği yerlerdir.

IV. Dinî metinler, rahiplerin hayatı ve öğretilerinin derlenmesiyle oluşmuştur.

V. Kurtuluşa, Sangha teşkilatına mensup olanların ereceğine inanılmaktadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

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

19.  Konfüçyanizm, Çin’e ve Çinlilere özgü bir millî dindir. 

Bu dinin sözü edilen özelliğine;

I. Konfüçyüs’ün, başkalarının atalarına tapınmayı dalkavukluk olarak görmesi,

II. barış ve huzurun hiyerarşik bir toplum düzeni ile gerçekleşeceğinin savunulması,

III. “Göğün Oğlu” sayılan imparatora gösterilen bağlılık ve saygının ibadet sayılması

hususlarından hangileri delil olarak gösterilebilir?

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

20.  Lao-tzu; yaratıcı gücü, yumuşak olmasına rağmen her kuvveti yenen, suya benzetmiştir. Su, Taoizm’de önemli bir dinî 
semboldür. Bu inanca göre insan da Tao’ya benzemeye çalışmalıdır. İş yapması, iş yapmaması; çalışması, çalışmaması 
gibi olmalıdır. Lao-tzu düşüncesini, Taoizm’de bir ilke olan “Wu Wei” ile açıklamıştır. Buna göre insan dünya düzenine 
uygun olarak yaşamalı, gayret sarf etmeksizin Tao’nun kanunlarına tabi olmalıdır. 

Bu bilgilerde aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilen ilkeye dikkat çekilmektedir?

A) Eylemsizlik B) Dinginlik C) Zıtlık D) Saflık E) Uyumluluk


