İslam ve Bilim -1
1. - Bilim, dinin verdiği bilgilerden etkilenir.
- Bilim değişebilir ancak din değişmez.
- Din bilimin gelişmesini destekler.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri din-bilim
ilişkisi açısından doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)

Yukarıda Mescid-i Nebi’nin işlevleri verilmiştir. Bu
bilgilere göre Mescid-i Nebi’nin işlevlerini
açıklayan en kapsamlı ifade aşağıdakilerden
hangisidir?

I
I-II
II-III
I-III
I-II-III

2. “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün
birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için
elbette ibretler vardır.”
(Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

Yukarıda verilen ayetten din-bilim ilişkisi ile ilgili
çıkarılacak en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Din, göklerin ve yerin yaratılışı ile ilgili bilgiler
verir.
B) Gece ve gündüz birbirine takip eden doğa
olaylarıdır.
C) Din verdiği bilgilerle insanları düşünmeye teşvik
eder.
D) Doğa olaylarını sadece akıl sağlığı yerinde
olanlar anlar.
E) Âl-i İmran suresinde doğa olayları hakkında bilgi
verilmektedir.
3. “Allah'ım! Huşû duymayan kalpten, kabul
edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda
vermeyen ilimden sana sığınırım. Bu dört şeyden
sana sığınırım.”
(Tirmizî, Deavât, 68.)

Yukarıda verilen hadisten ilim ile ilgili
çıkarılacak sonuç nedir?
A)
B)
C)
D)
E)

4. - Ashab-ı Suffe’nin eğitim yeri
- Müslümanların toplu ibadet yeri
- Öğrencilerin kalabildiği yer
- Yabancı ülke temsilcilerinin ağırlandığı yer
- Toplumsal konuların istişare edildiği yer

İlim öğrenmek her Müslümanın görevidir.
İlmi çalışmalar insanlığın yararına olmalıdır.
İlimle uğraşan kişilerin tarafsız olması gerekir.
İlim öğrenmek için farklı diller bilmek gerekir.
İlmi çalışmalar uzman kişiler tarafından
yapılmalıdır.

A)
B)
C)
D)
E)

Diplomasi işlerinin yürütüldüğü merkez
Müslümanlar için kararların alındığı yer
Müslümanların en fazla vakit geçirdikleri yer
Siyasi, sosyal ve ilmi çalışmaların yürütüldüğü yer
Öğrencilerin kalabildiği ve eğitim aldığı yer

5. “Abbasiler zamanında Bağdat’ta kurulan ve içinde
kütüphane, rasathane gibi bölümler barındıran bilim
akademisidir.”
Yukarıda hakkında bilgi verilen kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Beytü’l-hikme
Daru’l-hadis
Daru’l-fünun
Medrese
Şifahane

6. - Müslümanların ibadet amacıyla toplandıkları yer.
- Kur’an-ı Kerim okuma ilmini uzmanlık
derecesinde öğreten okul.
- Gökcisimlerinin incelendiği, her türlü değişikliğin
gözlemlendiği kurum.
- Hadis ilminin öğretildiği ve hadis ilminde
uzmanların yetiştirildiği yüksek öğretim kurumu.
Yukarıda İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve
bilim kurumlarından bazıları açıklanmıştır. Bu
açıklamalar ile aşağıda verilen kurumlar
eşleştirilirse hangi kurum dışta kalır?
A)
B)
C)
D)
E)

Daru’l-kurra
Rasathane
Cami
Kütüphane
Daru’l-hadis

7.

- Harezmi’nin çalışmalarından sonra 1’den 9’a
kadar olan sayı sistemi ve sıfır sayısı Avrupa’da
kullanılmaya başlamıştır.
- Biruni, boylamın belirlenmesi için yeni bir
yöntem bulmuştur.
- Ali Kuşçu, yıldızların yerlerini gösteren
cetveller hazırlamıştır.
- Kindi, yerçekimi üzerine çalışmalar yapmıştır.

Yukarıda Müslüman alimlerin çalışmalarına
örnekler verilmiştir. Bu çalışmalarda aşağıda
verilen bilim dallarından hangisi yer
almamaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)

Fizik
Astronomi
Coğrafya
Matematik
Tarih

8.

- İslam felsefesinin kurucularındandır.
- Batılılar tarafından “ilk öğretmen” olarak
nitelendirilen Aristo’dan sonra en büyük
felsefeci olarak kabul edilir. Bu nedenle ona
“ikinci öğretmen” denir.
- En çok tanınan eserleri “Erdemli Şehir” ve
“Kitabu’l-Musiki”dir.
- Kanun” adlı musikî aletini o icat etmiştir.

10. İslam dininin ilk emri “Oku”dur. Hz. Muhammed
(s.a.v.) “İlim kadın erkek her Müslüman’a farzdır.” (İbn
Mâce, Sünnet, 17.) buyurarak eğitimin Müslümanlar için
bir zorunluluk olduğunu vurgulamıştır. İslam
dünyasında Selçuklular dönemi, eğitim-öğretim
kurumları bakımından bir dönüm noktasıdır. Daha
önce sistemli yapılmayan eğitim ilk defa Selçuklu
sultanı Alp Arslan zamanında programlı bir şekilde
yapılmaya başlanmış, devlet gözetimine alınmıştır.
İslam dünyasında ilk defa bir eğitim kurumu olarak
medrese, 11. yy.’da Sultan Alp Arslan tarafından
kurulan Nizamiye medreseleridir. Medreselerde dini
ilimler yanında fen bilimleri de okutulmuştur.
Yukarıda verilen bilgilerden çıkarılacak en
kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk medreseler 11. yy.’dan itibaren kurulmuştur.
B) İslam medeniyetinde eğitime büyük önem
verilmiştir.
C) Nizamiye medreseleri Alp Arslan tarafından
kurulmuştur.
D) Selçuklular dönemi eğitim kuruları açısından
önemli bir dönemdir.
E) Medreselerde dini ilimlerle birlikte fen bilimleri
de okutulmuştur.

Yukarıda hakkında bilgi verilen alim
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)

Farabi
İbn-i Sina
Uluğ Bey
Piri Reis
İbn-i Tufeyl

11. “…onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve
mü’minler, sana indirilene ve senden önce indirilene
iman ederler. O namazı kılanlar, zekâtı verenler,
Allah’a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara
büyük bir mükâfat vereceğiz.”
(Nisa Suresi, 162. ayet.)

Yukarıda verilen maddelerden hangileri
doğrudan fıkıh alanında yapılan çalışmalarla
ilgilidir?

I.
İlmi çalışma yapanlar
II.
Allah’a iman edenler
III.
Namazlarını dosdoğru kılanlar
IV.
Zihinsel olarak üstün yetenekli olanlar
V.
Mallarını infak edenler
VI.
Ailesinin geçimini sağlayanlar
Ayette kimlere mükâfat verileceğinden
bahsedilmektedir?

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

9.

I. İbadetlerle ilgili deliller bulmak
II. Beşerî ilişkilerle ilgili deliller bulmak
III. İnanç esasları ile ilgili deliller bulmak

I
I-II
II-III
I-III
I-II-III

I-II-IV-V
I-III-IV-V
I-II-III-V
II-III-IV-VI
II-IV-V-VI

