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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
İslam ve Bilim - 1

1.  Hz. Peygamberin Medine’de yaptırdığı Mescid-i Nebevi, 
aşağıdakilerden hangisi için kullanılmamıştır?

A) Toplu ibadet etmek
B) Ashabı Suffe’yi eğitmek
C) Diplomatları kabul etmek 
D) Toplumsal konuları istişare etmek 
E) Ensarın barınma ihtiyacını karşılamak

2.  Büyük bir filozof olduğu kadar ünlü bir hekimdir. Tıpla ilgili 
eserleriyle İslam dünyasıyla birlikte Avrupa geleneğini de 
etkilemiştir. Onun Batı’daki etkisinin XVII. yüzyıla kadar 
sürdüğü ve Hipokrat ile Galen’in şöhretini gölgede bıraktığı 
kabul edilmektedir. Nitekim ölümünden yüzyıl sonra, bir tıp 
şaheseri olarak bilinen el-Kanun fi’t-tıb adlı eseri İspanya’da 
Latince’ye tercüme edilip XIII. yüzyıldan itibaren Avrupa tıp 
fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmuştur.

Bu parçada sözü edilen Müslüman filozof ve hekim 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn Sina  B) Beyruni C) Gazzali
D) Akşemsettin E) Ebu Bekir Razi

3.  Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde görülen eği-
tim ve öğretimle ilgili kurumlardan biri değildir?

A) Suffe  B) Küttap  C) Medrese
D) İmarethane E) Beytü’l Hikme

4.  Müslüman bilginlerin fizik bilimi ile ilgilendiklerini;
 I.  atmosfer tabakasının kalınlığını doğru hesaplamaları,
 II.   ışık, optik ve saat yapımında çeşitli çalışmalar yap-

mış olmaları,
 III.  logaritmayı sistemleştirmiş ve sıfırlı ondalık sayıyı 

bulmuş olmaları
durumlarından hangileri kanıtlar?

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

5.  I. “Şayet sana indirdiklerimizden şüphen varsa, senden 
önce kitabı okuyanlara sor. Rabbinden sana gelen, 
gerçeğin ta kendisidir, sakın şüphelenenlerden olma!

(Yunus suresi, 94. ayet)
 II.  “Bu Kur'an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek 

ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt 
alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”

(İbrahim suresi, 52. ayet)
 III.  “O, karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzde onları 

az gösteriyordu, onların gözünde de sizi az gösteri-
yordu ki, Allah olmasını murat ettiği şeyi gerçekleştir-
sin; zaten bütün işler Allah’a döner.”

(Enfal suresi, 44. ayet)
Akıl, vahiy ve duyular ile numaralanmış ayetler eşleşti-
rildiğinde aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur?

        I.                II.                  III.        
A) Akıl  Vahiy  Duyular
B) Vahiy  Akıl  Duyular
C) Vahiy  Duyular  Akıl
D) Duyular  Akıl  Vahiy
E) Akıl  Duyular  Vahiy

6.  İnsanı insan yapan, onun davranışlarına anlam kazan-
dıran ve onun vahiy ile yükümlü tutulmasını sağlayan 
akıldır. Bu nedenle Kur’an’da aklın kullanılması sık sık 
istenmektedir. Geçtiği ayetlerde ise genellikle “akletme”-
nin, yani aklı kullanarak doğru düşünmenin önemi üze-
rinde durulmuştur. Çünkü akıl, bilgi edinmeyi sağlayan bir 
yetenek olduğu gibi bizzat bilginin üretildiği yerdir. 
Bu parçada akılla ilgili vurgulanan husus aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Bilgi kaynaklarından birisi olduğu
B) Kur’an’ın düşünme kavramını tanımladığı 
C) İnsanın niteliklerinin en başında geldiği
D) İnsanın sorumlu tutulmasına sebep olduğu
E) İnsanı diğer varlıklardan ayıran bir özellik olduğu
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Din, vahiy yoluyla Allah’ın gönderdiği mesajlar bütünüdür. 
Bu mesajlar bütününün amacı, insanın anlam arayışına 
cevap oluşturarak hem bu dünyada hem de ahirette mutlu 
olmasını sağlamaktır. Bilim ise Allah’ın belli yasalara bağlı 
olarak yarattığı evreni, O’nun verdiği akıl sayesinde incele-
yen insanın belli yöntemlerle oluşturduğu sistematik bir ya-
pıdır. Başka bir ifadeyle bilim, insanın bilimsel yöntemlerle 
elde ettiği bulguları, akıl yoluyla ve sistematik olarak de-
ğerlendirmesiyle ulaştığı sonuçlardır. Bilim evrenin yasa-
larını keşfederek hayatı kolaylaştırır ve insanı mutlu eder. 
Dolayısıyla kaynak ve yöntemleri birbirinden ayrı olan din 
ve bilimin hedeflerinin aynı olduğu söylenebilir.
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) İnsanın anlam arayışı içinde olduğu
B) Bilimsel verilerin insanın istifadesine sunulduğu 
C) Din ve bilimin konulara yaklaşımının farklı olduğu
D) Din ve bilimin amacının insanı mutlu etmek olduğu
E) İnsan hayatında dinin vazgeçilemez bir yeri olduğu

8.  “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır: Uyuyandan uyanın-
caya kadar, akıl hastalığına yakalananlardan aklı başına 
gelinceye kadar ve çocuktan buluğ (ergenlik) çağına ge-
linceye kadar.”
Bu üç kişinin sorumlu tutulmamasının nedeni;

 I.  çocuklara merhamet edilmesi,
 II.   aklın, fonksiyonlarını yerine getirememesi,
 III.  uykudayken insanın harekete geçememesi

durumlarından hangileridir?

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

9.   • İnsan aklıyla Allah’ı bilebilir, düşüncesi savunduğu 
önemli görüşlerinden biridir.

• Yeni Müslüman olmuş Türk dünyasının büyük bir kesi-
mi üzerinde etkili olmuştur.

• Kendi adıyla anlan itikadî ekol, ilk önceleri Horasan ve 
Maveraünnehir’de yayılmıştır.

• Akılcılığa dayalı yöntemi, Türklerin din anlayışını ve dü-
şünce tarihini şekillendirmiştir.

Hakkında bilgiler verilen ünlü Türk âlimi aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Şâfi B) Eş’âri  C) Maturidi
D) Ebu Hanife E) Ahmet Yesevi

10.  Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın, bilgi kaynağı ola-
rak akla verdiği önemi doğrudan vurgulamaz?

 I. Aklı, dini sorumluluğun ön şartı kabul etmesi,
 II.   Akla zarar veren maddeleri yasaklaması,
 III.  Kur’an’da, aklın kullanılmasına çokça vurgu yapılması

durumlarından hangileri İslam’ın bilgi kaynağı olan 
akla değer verdiğiyle ilgilidir?

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

11.  I.  “Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa Allah da ona cen-
netin yolunu kolaylaştırır.”

(Hadis-i şerif)
 II.   “Kıyamet gününde âlimlerin mürekkebi şehitlerin kanı 

ile tartılır.”
(Hadis-i şerif)

 III.  “...Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü 
karşısında heyecan duyarlar...”

(Fatır suresi, 28. ayet)

Numaralanmış ayet ve hadislerden hangileri İslam’ın 
bilimi teşvik ettiğine örnek verilebilir?

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

12.   • “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
• “İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.”
• “İlim öğrenmek, her Müslüman erkek ve kadına farzdır.”

Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisine 
ulaşılamaz?

A) Bilginin alındığı yer değil kendisi önemlidir.
B) İlim öğrenmek dileyen herkesin hakkıdır.
C) Her bilgi olduğu gibi kabul edilmelidir.
D) Elde edilen bilgi yaygınlaştırılmalıdır.
E) İslam araştırmayı teşvik etmektedir.


