
İslam Kültür ve Medeniyeti 1. Ünite Çalışma Soruları

1. Aşağıda İslam kültür medeniyetinin doğuşu ve
gelişimiyle ile ilgili verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

İslamiyet, İslam medeniyetinin kaynağıdır. Bu
medeniyet, ilk insanın yaratılışı ve ona vahyin
gelişiyle başlar.

A)

İslam medeniyeti Hz. Âdem’e vahyin gelişiyle
başlamış ve ilk insan, Allah’ın (c.c.) hitabı ile
terbiye olmuştur.

B)

Vahyin kaynağına dönmeleri için insanlığa
peygamberler gönderilmesiyle İslam medeniyeti
süreklilik kazanmıştır.

C)

İslam kültür ve medeniyetine göre insanlık tarihi,
ilkellikten medeniyete doğru bir ilerleme şeklinde
biçimlenmiştir.

D)

İslam medeniyeti, peygamberler halkasının
sonuncusu olan Hz. Muhammed’le (s.a.v.)
birlikte kemale ulaşmıştır.

E )

2. Akl-ı selim, insanın hüküm ve kararlarında doğruyu
yanlıştan, iyiyi kötüden ayırma yetisidir. İnsanın
yaratılışındaki temizliği koruyan, onu ilahi emirlere
muhatap kılan ve hakikati izlemesinde ona yol
gösteren akıldır.
Aşağıdakilerden hangisi akl-ı selim sahibi bir
kişinin özelliklerinden biri değildir?

Doğruyu eğriden ayırabilir, vicdanının sesini
dinler.

A)

Özgüveni çok yüksek ve enaniyet sahibidir.B)

Hayatın farklı yönleri ile dengeli ilişkiler kurmayı
başarır.

C)

Efsaneleri, çelişkili sözleri ve iddiaları reddeder.D)

Yeni bilgilere, gelişime ve değişime açıktır.E )

3. İslam kültür medeniyetinin diğer kültür ve
medeniyetlere bakışı ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

VIII. yüzyıldan itibaren Müslümanlar, antik
dünyanın bilim ve düşünce eserlerini İslam
dünyasının ortak dili olan Arapçaya
aktarmışlardır.

A)

İslam’ın getirdiği değişim, kendinden öncekini yok
etmek üzerine kurulmamış, batıl inançlardan
arındırılması şeklinde gerçekleşmiştir.

B)

Diğer kültür ve medeniyetlerin birikimi, Kur’an ve
sünnet ışığında yeniden yorumlanmış,
güncellenmiştir.

C)

İslam kültür medeniyetinin, tevhit inancı ile
çeliştiği için semavi dinlerin dışındaki kültürlerle
etkileşimi olmamıştır.

D)

İslam medeniyeti, kültürel farklılıkları tevhit ilkesi
doğrultusunda dengelemiş ve hiçbir toplumsal
grubu ötekileştirmemiştir.

E )

4. Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden
biri değildir?

Kültür, insan ürünüdür ve tarihî süreçte oluşur.A)

Toplumun olmadığı yerde kültürden
bahsedilemez.

B)

Kültürü oluşturan unsurlar arasında sürekli
etkileşim vardır.

C)

Özü itibariyle maddidir. Beş duyu ile algılamaların
bir ürünüdür.

D)

Kültür, dışarıdan aldığı unsurlar konusunda
seçicidir.

E )

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve
medeniyetinin kaynaklarından biri değildir?

Akl-ı SelimA) Kur'an ve SünnetB)

Örf ve ÂdetlerC) Hasaisun NebiD)

Havâss-ı SelîmeE )
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6. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi
unsurlarından biri değildir?

İnançA)

DilB)

MimariC)

DeğerlerD)

Sanat anlayışıE )

7. Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi
unsurlarından biridir?

DilA)

KıyafetB)

GelenekC)

İnançD)

Sanat anlayışıE )

8. Aşağıdakilerden hangisi kültürün maddi
unsurlarından değildir?

MimariA)

GeleneklerB)

Yazılı eserlerC)

Araç-gereçD)

Giysi ve eşyalarE )

9. Toplumda genel kabul gören ve sürekliliği olan
sosyal davranış biçimleri ile yerleşik
uygulamalara ne denir?

ÖrfA)

KanunB)

DeğerC)

MedeniyetD)

KültürE )

10. Kur’an’da “ulü’l-elbâb” (Haşr suresi, 2. ayet), “ulü’n-
nüha” (Zümer suresi, 9. ayet) ve “ulü’l-ebsâr” (Taha
suresi, 54. ayet) ifadeleriyle açıklanan ve Türkçeye
“akıl sahibi” olarak çevrilen, akl-ı selim sahibi
insanların ortak özellikleri belirtilir.
Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biri
değildir?

Hayatlarını titizlikle sürdürürler.A)

Nefislerini temiz tutarlar.B)

Tutkularına yenik düşmezler.C)

Maddi ve manevi hakikatlerin kendilerindeki
inkişafına açık olurlar.

D)

Ahiret hayatı için dünya hayatını terk ederler.E )

11. “Medeniyet, Arapça m-d-n kökünden türemiştir.
Osmanlılar döneminde, Türkçedeki medeniyet
kelimesinin karşılığı olarak farklı kelimeler
kullanılmıştır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu kelimelerden biri
değildir?

UygarlıkA) UmrânB)

Ma’mûrC) İ’mârD)

Et-temeddünE )

12. “Andolsun ki sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü ümit
eden ve Allah’ı çokça anan kimseler için
Resûlullah’ta güzel bir örnek vardır.” (Ahzab suresi,
21. Ayet)
Ayette güzel örnek olarak çevirisi yapılan terim
aşağıdakilerden hangisidir?

Üsve-i haseneA) Hasaisun NebiB)

Havâss-ı SelîmeC) Fezâilü’n-nebîD)

Hâtemü'l-enbiyâE )

13. İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında rol oynayan
etkenlere kültür unsuru denir. Kültür, manevi ve
maddi unsurlardan meydana gelir.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün
maddi unsurlarından biridir?

İnançA) Sanat anlayışıB)

DilC) GeleneklerD)

Yazılı eserlerE )
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14. İslam medeniyeti, İslam dinini kabul eden halkların
birlikte oluşturduğu medeniyetin ortak adıdır ve bu
medeniyetin gelişimine büyük katkısı olan milletler
vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu milletlerden biri
değildir?

İranlılarA) AvrupalılarB)

TürklerC) HintlilerD)

AfrikalılarE )

15. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ilk vahyin geldiği
coğrafyada birbiriyle bağlantılı dört kültür ve
medeniyet havzası bulunmaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi bu medeniyet
havzalarından biri değildir?

Yunan-Roma terkibiA) Sami ve İran terkibiB)

Hindu terkibiC) Uzak Doğu terkibiD)

Afrika terkibiE )

16. Aşağıdakilerden hangisi kültürün manevi
unsurlarından biri değildir?

İnançA)

DeğerlerB)

GeleneklerC)

Sanat anlayışıD)

Edebi eserlerE )

17. Kültürün özellikleri hakkında aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

Her toplumun bir kültürü vardır, kültürsüz insan
topluluğu olmaz.

A)

Tabiatta kendiliğinden bulunmaz, insan ürünüdür.B)

Kendi içinde bir bütünlük ve tutarlılık gösterir.C)

Değişkenlikten uzak, sabit bir yapıya sahiptir.D)

Özü itibariyle zihni ve manevidir.E )

18. Kültür aslında herhangi bir toplumun dininin vücut
bulmuş şeklidir.
Yukarıda verilen kültür tanımı kime aittir?

Ziya GökalpA) Alfred TozzerB)

Yılmaz ÖzakpınarC) Sezai KarakoçD)

Thomas Stearns EliotE )

19. Bir toplumun duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan,
gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve
sanat varlıklarının topuna kültür denir.
Aşağıda verilen kelime gruplarından hangisinde
kültür kelimesi verilen tanıma uygundur?

Kültür bitkileriA) Kültür  fizik hareketleriB)

Kültür mantarıC) Görsel kültürD)

Kültürlü insanE )

20. ''Umran'' kavramı ile aşağıdakilerden hangisi
ifade edilmiştir?

GelenekA)

MedeniyetB)

SanatC)

KültürD)

MimariE )
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