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Tıp alanında birçok bilim adamı önemli çalışmalar yapmışlardır. Bunlardan …………………’nı el-Kanun
fi’t-Tıb adlı eseri beş yüz yıl Avrupa’da tıp okullarında ders kitabı olarak okutulmuştur. Hâlen Paris
Üniversitesinde büstü bulunur ve özellikle bitkisel tedavi yolları ile ilgili yaptığı çalışmalar geçerliliğini
günümüzde de devam ettirmektedir.
1- Yukarıda hakkında bilgi verilen bilim adamının adı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbn-i Taymiye

I.
II.
III.

B) Farabi

C) İbn-i Sina

D) İbn-i Rüşd

E) Zehravi

“İlim ve hikmet, Müminin yitiğidir. Her nerede bulursa alır.” (Hadis-i şerif)
“Oysa, onun (şirkten) arınmamasında sana bir sorumluluk yoktur.’’ (Abese suresi, 7.ayet)
“...Kulları içinden ancak bilenler, Allah’ın büyüklüğü karşısında heyecan duyarlar...” (Fatır
suresi, 28. ayet)

2- Yukarıdaki ayet ve hadislerden hangileri İslam’ın bilimi teşvik ettiğine dair örnek
verilemez?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) Yalnız III.

D) II ve III.

E) I, II, III.

• Yüksek seviyede ilmî araştırmalar ve tercüme faaliyetlerinin yapıldığı eğitim kurumlarıdır.
• Bilginin zirve yaptığı kurum olarak tanınmıştır.
• Yunanca eserlerin Süryânîce tercümelerinden Arapça’ya çevrilmesi işi ile ilgili ilk geniş çaplı
çalışmalar burada gerçekleştirilmiştir.
. Aynı zamanda bir rasathâne ve kütüphane fonksiyonu icra ediyordu.
3- Hakkında bilgi verilen ve Halife Memun tarafından kurulan eğitim kurumları
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suffe

B) Beyt’ül-Hikme

C) Küttap

D) Daru’l-kurra
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E) Daru’l-hadis

Günümüzde bilginin değeri her geçen gün daha da artmaktadır. İnsanın hem kendisine hem de
çevresine faydalı olabilmesi için aklını kullanması ve bilgili olması gerekir. İnsanın ancak bilgi sahibi
olmasıyla dünya ve ahiret mutluluğuna erişeceğine işaret eden İslam dini, kadın erkek ayırmaksızın
tüm Müslümanlara ilim öğrenmeyi farz kılmıştır.
4- Bu metnin başına getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hak ve Adalet Kavramları
B) Kur’an’ın Temel Konuları
C) İslam’da Aklı Kullanma ve Bilimin önemi
D) Kur’an’da Güzel Ahlak
E) İslam’da Bilginin Kaynakları

‘O Allah ki gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah adaletle hükmeder. O’nu bırakıp
taptıkları sahte ilahlar ise hiçbir şeye hükmedemezler. Şüphesiz ki Allah, hakkıyla işitip,
görendir.’(Mü’min Suresi, 19-20)
5- Yukarıdaki ayette şanı pek yüce olan Allah’ın sıfatlarından hangilerine değinilmemiştir?
A) Adil-Semi

IIIIIIIV-

B) Basar-Kelam

C) Semi-Basar

D) Basar-İlim

E) Rahman – Kelam

Halktan yana kapısını bağlayıp Haktan yana kapısını açmak,
Cimrilik kapısını bağlayıp lütuf kapısını aralamak
Kahır ve zulüm kapısını bağlayıp hilim ve mülayemet kapısını açmak.
Günümüzdeki esnaf odalarını andıran bu yapı, iyi ahlakı, doğruluğu, kardeşliği,
yardımseverliği yani tüm güzel davranışları savunuyordu.

6- Yukarıda temel ahlaki ilkelerinden bazıları verilen toplumsal yapı; aşağıdakilerden hangisi
ile ifade edilir?
A) Ahilik

B) Tasavvuf

C) Ribat
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D) Fütüvvet

E) Mürit

7- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam’ı benimsemesinde etkin olan unsurlardan birisi
değildir?
A) Türklerin İslam öncesi gök(tek) tanrı inançları ile İslam dininin Allah inancı arasında
benzerliklerin bulunması.
B) Türklerin gaza ve mücadele ruhu ile İslam'ın cihat ruhunun benzerliği.
C) Türklerin İslam öncesi inançlarında da ahiret inancına sahip olmaları.
D) Emevi Hilafeti döneminde Türklere yapılan olumlu davranışlar.
E) Türklerdeki ahlak kuralları ile İslam’ın ahlak kurallarının yakın olması. (zina etmemek,
yalan söylememek vb.)

8- İslam bilim dünyasıyla ilgili verilen eşleştirmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlış
eşleştirilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

Suffe- İslam’ın Medine’de yapılan ilk eğitim kurumu
Beytül Hikme - İlk yükseköğrenim okulları
Daru’l-hadis- Hadis ilminin öğretildiği medrese
Şifahane- Hastane
Darul Kurra – Astronomi ve gök bilimi ile ilgili gözlem yapılan yer
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9- “Kelime anlamı; iyi, güzel, yararlı iş ve davranıştır. Terim anlamı ise; dayanaklarını Kur’ân-ı
Kerîm ve sünnetten alan, insanın îmânını güçlendirmek için iyi niyetli olarak yapılan tüm güzel
davranışlar, inançlar, ibâdetler ve insanlığın faydasına yapılan işlerdir.”
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkrâr

B) Tasdîk

C) Tebliğ

D) Sâlih amel

E) İlim

10- Aşağıdakilerden hangisi doğru bir yargı değildir?
A)
B)
C)
D)
E)

Ahiret hayatında daha iyi bir konumda olmak için dünya hayatı terkedilebilir.
İslam İnancında dünya ahiretin tarlasıdır.
Ölüm bir yok oluş değil, başka bir aleme geçişin ilk adımıdır.
İnsan yeryüzünde Allah’ın yarattığı en değerli varlık olarak imar ve ıslah etmelidir.
İnsanın ölüm sonrası hayat ile ilgili anlam ve inanç arayışına Ahiret inancı cevap verir.
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CEVAP ANAHTARI
1. C
2. B
3. B
4. C
5. E
6. A
7. D
8. E
9. D
10. A

Cevap Anahtarı için karekodu okutabilirsiniz
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