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1. •	 “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? 
Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla dü-
şünür.”

(Zümer suresi, 9. ayet.)
•	 “İnsan ölünce üç şey dışında ameli kesilir. Bu 

üç şey: sürekli sevap kazandıran bir salih amel 
(sadaka-i cariye), insanların yararlandığı bilgi ve 
kendisine dua eden hayırlı evlattır.”

(Müslim, Vasiyyet, 14.)
Verilen ayet ve hadiste vurgulanan ortak konu aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) Bilgi sahibi olmanın önemi

B) Düşüncenin gücü

C) Ölümün kaçınılmaz oluşu

D) Amellerde sürekliliğin önemi

E) İnsanın diğer varlıklardan ayrılan özellikleri

2. On birinci yüzyılın en önemli başarılarından biri ma-
tematiksel coğrafyanın bağımsız bir disiplin hâline 
gelecek şekilde geliştirilmiş olmasıdır. İbn Heysem, 
Birunî, İbn Sina gibi büyük bilginler bu yüzyılda ya-
şamışlardır. Birunî’nin Hindistan’a dair yazdığı eser, 
örnek alınabilecek bir hakikat sevgisine, eleştirel bir 
düşünceye, keskin bir gözleme, dünya kültürüne 
karşı şaşırtıcı bir açıklığa ve yazarın nesnelliğine işa-
ret etmektedir. İbn Sina’nın tıp alanında yazdığı Ka-
nun fi’t-Tıp ile felsefe ve pozitif bilimler alanlarında 
yazdığı Kitabü’ş-Şifa, İslam kültür çevresinin olduğu 
gibi tıp ve felsefenin dünyadaki en önemli başyapıt-
ları arasındadır.
Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakiler-
den hangisi on birinci yüzyıl için söylenemez?
A) İlimlerden bazıları bu yüzyılda alt disiplinlere 

ayrılmıştır.
B) İslam bilim ve düşüncesinin önemli bilginleri bu 

yüzyılda yaşamıştır.
C) Birunî’nin Hindistan ile ilgili çalışması bu bölge-

nin fethini kolaylaştırmıştır.
D) İbn Sina hem bir filozof hem de bir tıp insanı 

olarak her iki alanda da eser yazmıştır.
E) Bu yüzyılda yazılan eserler dünya kültür mirası-

na büyük katkı sağlamıştır.

3. “Bilgi evi” anlamına gelen Beytü’l-Hikme, önceleri, 
yazılan ve tercüme edilen kitapların korunduğu bir 
kütüphane iken zamanla gelişerek bilimsel bir kurum 
hâline gelmiştir. Emevi halifesi Halid b. Yezid zama-
nında başlayan tercüme faaliyeti, Abbasi halifesi 
Mansur Dönemi’nde oldukça ileri bir düzeye ulaştı. 
Mansur’un bu çalışmalarını Harun Reşid devam ettir-
di. Bütün bu olumlu gelişmelerden sonra Beytü’l-Hik-
me’yi daha da geliştirerek Orta Çağ’ın âdeta bir ilim-
ler akademisi hüviyetine kavuşturan Halife Me’mun 
olmuştur. Halife Me’mun, 830’da Bizanslılara kar-
şı başarıyla sonuçlandırdığı seferden dönüşünde, 
oralardan toplattığı kitapları beraberinde Bağdat’a 
getirdi. Ayrıca kütüphaneyi zenginleştirmek için bü-
yük bir para ayırdı. Gerek imparatorluk sınırları için-
deki kilise okullarından, gerekse komşu ülkelerden 
ve Kıbrıs’tan getirtilen kitaplarla Beytü’l-Hikme Orta 
Çağ’ın en zengin kütüphanesi ve yoğun ilmî araştır-
maların merkezi hâline geldi.
Parçada İslam kültür ve medeniyetiyle ilgili asıl an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Diğer kültürlerden yararlanmıştır.

B) Tercüme eserler üzerine bina edilmiştir.
C) Özgünlüğe büyük önem vermiştir.

D) Akla ve bilime önem vermiştir.
E) Gelişmesinde fetihler etkili olmuştur.

4. Türklerin Müslümanlığı benimsemesinde, geleneksel 
inançlarıyla İslam dini arasındaki benzerlikler Türkle-
re kolaylık sağlamıştır. Özellikle Türklerdeki Göktanrı 
inancı, yerini Allah inancına bırakmış; alplik ruhu ga-
zilikle, cihan hâkimiyeti ideali cihatla yer değiştirmiş-
tir. İslam’ın Türkler arasında yayılmasında Müslüman 
tüccarların ve sufilerin de önemli katkısı olmuş, Yese-
vilik, Nakşibendilik, Bektaşilik gibi tarikatlar Türklere 
İslam’ı sevdirmiştir. Horasan, Anadolu ve Balkanlar-
da İslamiyet’in yayılmasında ribat, fütüvvet ve Ahilik 
teşkilatlarının önemli rolü olmuştur.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Türklerin geleneksel inanışlarıyla İslam dini 

arasındaki benzerliğe
B) Ahilik teşkilatının Balkanlarda İslam’ın yayılma-

sında etkili olduğuna
C) İslam dininin tüccarlar ve sufiler yoluyla Türkler 

arasında yayıldığına
D) Cihan hâkimiyeti idealinin Türklerin İslam’ı be-

nimsemelerini kolaylaştırdığına
E) Türklerin Müslüman olduktan sonra da Gök-

tanrı inanışını devam ettirdiklerine
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5. Aşağıdaki isim - eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Ahmet Yesevî - Divan-ı Hikmet
B) Şafiî - el-Fıkhu’l-ekber
C) Maturîdî - Tevilatü’l-Kur’an
D) Eş’ari - el-İbane
E) Mevlana - Fihi ma fih

6. “Kim Allah’a ve Resul’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın 
kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıd-
dîkler (hakkı çekinmeden kabul eden doğru kimseler), 
şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel 
arkadaştır!” ( Nisa suresi, 69. ayet.)
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı bu ayetin ko-
nusuyla ilişkili değildir?

A) “Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirleri-
nin velileridir; iyiliği teşvik eder, kötülükten alı-
koyarlar, namazı kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve 
Resulü’ne itaat ederler…”
(Tevbe suresi, 71. ayet.)

B) “Ant olsun ki, Resulullah, sizin için, Allah’a ve ahi-
ret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zik-
redenler için güzel bir örnektir.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet.)

C) “O halde sen hanif olarak bütün varlığınla dine, 
Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona 
yönel! Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. İşte 
doğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler.”
(Rûm suresi, 30. ayet.)

D) “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene 
iman etti, müminler de iman ettiler. Onlardan her 
biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygam-
berlerine iman etti. Allah’ın elçilerini birbirinden 
ayırt etmeyiz. Onlar ‘İşittik ve itaat ettik. Senden 
bizi bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz, dönüşümüz 
sanadır.’ dediler.” (Bakara suresi, 285. ayet.)

E) “Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’a ve pey-
gamberine itaat ederse Allah onu, altından ır-
maklar akan cennetlere koyacaktır. Orada de-
vamlı kalıcıdırlar, işte büyük kazanç budur.”
(Nisâ suresi, 13. ayet.)

7. •	 Eline, beline, diline sahip ol.
•	 Oturduğun yeri pak et, kazandığın parayı hak et.
•	 Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
•	 Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız.
•	 İncinsen de incitme.
•	 Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine ku-

rulmuştur.
Verilen ifadeler aşağıdaki ilmî alanlardan hangisinin 
kapsamıyla daha çok ilişkilidir?
A) Tasavvuf
B) Fıkıh
C) Kelam
D) Tefsir
E) Tarih 

8. •	 Düşkünlükten kaldırma erkânı
•	 Musahiplik
•	 Semah
•	 Cem
Verilen ritüeller aşağıdaki tasavvufi yorumlardan 
hangisine aittir?
A) Kadirilik
B) Rifailik
C) Mevlevilik
D) Nakşibendilik
E) Alevilik-Bektaşilik

9. İnsan, kendisi için faydalı veya zararlı olanı aklı ve 
hissiyle bilse de bu hususta inancının ölçüleri esas 
belirleyicidir. Zira insan bedensel ve ruhsal bazı za-
afları dolayısıyla kendine ve başkalarına zarar verici 
davranışlarda bulunabilmekte ve sağlığına zararlı 
maddeleri kullanabilmektedir. İnsanı bu olumsuzluk-
lardan uzak tutabilecek şey, onun inancıdır. İslam’da 
dinin, hayatın, aklın, neslin ve malın korunması temel 
gayedir. Bunlar da toplum düzeninin dayandığı temel 
esaslardır.
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?
A) İnsan kendisi için faydalı veya zararlı olanı tes-

pitte dini referans almalıdır.
B) İslam’a göre insanın kendi menfaati için koru-

ması gerekenlerin başında nesil gelir.
C) İnsan sağlığına zararlı maddelerin kullanılması 

dinen yasaklanmıştır.
D) Dünya için olduğu kadar ahiret için de çalışmalıdır.

E) Toplum düzeninin sağlanması zararlı maddele-
rin yasaklanmasıyla mümkündür.
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10. İslam, kişinin kazancını helal ve meşru yollardan elde 
etmesine önem verir. Hibe, hediye ve miras gibi du-
rumlar dışında, emek olmayan mülkiyeti meşru say-
maz. Dolayısıyla hırsızlık, gasp, yağma, faiz, kumar, 
stokçuluk, karaborsacılık gibi yollarla mülk edinmek 
yasaklanmıştır. Müslüman âlimler, iktisadi hayattaki 
gelişmelerle ortaya çıkan yeni durumlara hep bu ilke-
lerden hareketle çözüm üretirler.
İslam’ın iktisadi hayatla ilgili bu parçada vurgulanan 
ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karaborsacılık yasaktır.
B) Kazanç meşru yollarla elde edilmelidir.
C) Hediye vermek ve almak meşrudur.
D) Yeni gelişmelere açık olunmalıdır.

E) Herkes mülk edinme hakkına sahiptir.

11. Trafik kazalarına yol açtığı için dünyanın her yerinde 
alkollü bir şekilde araç kullanmak yasaktır. Yasağa 
rağmen alkol almış kişilerin hem kendilerinin hem de 
başkalarının hayatını tehlikeye atarak araç kullandık-
ları görülmektedir. Alkollü kişi alkolün etkisiyle araç 
kullanmaması gerektiğini idrak edemediği için bu şe-
kilde davranmaktadır. Aklın korunması, dinin gayele-
rinden biri olduğu için İslam dini tarafından da alkol 
haram kılınmıştır.
Bu parçada alkolün yasaklanma sebeplerinden han-
gisine vurgu yapılmaktadır?
A) Sağlığa zararlı olması

B) Trafik kazalarına yol açması

C) Ailelerin dağılmasına sebep olması 

D) Aklı doğru kullanmaya engel olması

E) Maddi kayıplara neden olması

12. Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisinin, güzel ahlakı ta-
mamlamak için gönderildiğini söyleyerek İslam’ın 
ahlaklı olmayı esas kabul ettiğini belirtmiştir. İslam 
ahlakı; ibadette ölçülü olmayı, yeme içmede helali 
gözetmeyi, insan ilişkilerinde merhameti, mülkiyette 
meşruiyeti temel alır. İslam âlimleri, her dönemde, 
ortaya çıkan yeni durumlara İslam’ın bu temel pren-
siplerini gözeterek çözümler üretmişlerdir.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Güzel ahlak Müslüman olmanın gereğidir. 
B) İslam, ahlak konusunda bazı ilkeler ortaya 

koymuştur.

C) İslam ahlakı gelişmeye açıktır.

D) Zorunlu hallerde haramlar mübah olabilir.

E) İslam âlimleri yeni gelişmeleri yorumlayıp 
çözüm üretirler.

13. Hint ve Çin dinlerinin bazı özellikleri şu şekildedir:

•	 Bazı dağlar ve mağaralar kutsal sayılmıştır. Kut-
sal varlıkların ve ataların ruhlarının buralarda 
yaşadığına inanılmaktadır.

•	 İbadet, ruhani varlıkları memnun etme ve in-
sanların dünyevi menfaatlerini sağlama amacı 
taşımaktadır.

•	 Ferdî ibadet esastır. Mabetlerde bu amaca yö-
nelik küçük bölümler bulunmaktadır.

•	 Mabetler insanların tanrıları ziyaret etme ve 
onlara çeşitli takdimlerde bulunma yerleridir.

Buna göre Hint ve Çin dinleri ile ilgili olarak aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?
A) Tanrı inancı vardır.

B) Kader inancı vardır.

C) Kutsal mekânlar vardır. 

D) İnsanlar mabetlerde tanrılara hediye sunar.

E) İbadetler dünyevi menfaat de sağlar.
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1- A

2- C

3- D

4- E

5- B

6- C

7- A

8- E

9- A

10- B

11- D

12- D

13- B

14- C

15- E

16- A

Cevap Anahtarı

14. Hint ve Çin dinleri hakkında araştırma yapan bir öğ-
renci aşağıdaki başlıklardan hangisiyle ilgilenmez? 
A) Hinduizm
B) Konfüçyanizm
C) Şamanizm
D) Taoizm
E) Budizm

15. I. Taishan Dağı - Taoizm
II. Gök Mabet - Konfüçyanizm

III. Ganj Nehri - Hinduizm
Verilen kutsal mekân ve inanç sistemi eşleşmelerin-
den hangisi/hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

E) I, II ve III

16. I. Kast dışında kalanlar ve et yiyenler mabetlere 
giremezler.

II. İbadetin ana ilkesi karma-tenasüh çemberinden 
kurtulmaktır.

III. En meşhur ibadet yerleri Pekin’deki imparatorluk 
mabetleridir.

Numaralanmış özelliklere sahip inanç sistemleri aşa-
ğıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Hinduizm - Budizm - Konfüçyanizm
B) Hinduizm - Konfüçyanizm - Budizm 
C) Konfüçyanizm - Budizm - Hinduizm
D) Budizm - Hinduizm - Konfüçyanizm
E) Budizm - Konfüçyanizm - Hinduizm
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