
Dinler Tarihi 2. Ünite Çalışma Soruları

1. Batı'da İslâm üzerine yapılan çalışmalara ne isim
verilir?

DeizmA)

ŞintoizmB)

AdventistC)

OryantalizmD)

SekülerizmE )

2.  Aşağıdakilerin hangisinde İslâm'ın kader
anlayışına göre cüz - i irade (insanın iradesi)
 doğru ifade edilmiştir?

Her şeyi Allah yarattığı için insan yaptığı hiçbir
şeyden sorumlu değildir.

A)

Allah yarattıklarına hiçbir sorumluluk
yüklememiştir.

B)

İnsan, iyi ile kötü arasında seçim yapabilme
özgürlüğüne sahiptir.

C)

İnsan her şeyi yapabilme konusunda sonsuz
iradeye sahiptir.

D)

İnsanın hayatında iradesinin hiçbir önemi yoktur.E )

3. Müslümanların 711-1491 yılları arasında hüküm
sürdükleri, İslam medeniyetinin ilim, kültür, edebiyat,
felsefe gibi alanlarında zirvede olduğu bir dönemdir.
Bu dönemde, medreselerinde eğitim alan pek çok
Batılı düşünür, Avrupa'nın skolâstik düşünceden
kurtulmasında etkili oldu.
Paragrafta hakkında bilgi verilen dönem
aşağıdakilerden hangisidir?

EmevilerA)

EndülüslerB)

AbbasilerC)

GaznelilerD)

SelçuklularE )

4. Müslümanların Çinlilerle olan ilk diplomatik
temasları hangi halife dönemindedir?

Hz. Ebu BekirA)

Hz. ÖmerB)

Hz. OsmanC)

Ömer İbn AbdülazizD)

Velid b. AbdülmelikE )

5. Mekkeli müşriklerle süregelen savaşları sona erdirdi.
İslam’ın yayılmasında dönüm noktası oldu. İslamiyet
Arap Yarımadası'nda hızla yayıldı. Müslüman
olanların sayısında çok fazla artış oldu. Kur’an-ı
Kerim bu olayı “apaçık zafer” olarak nitelendirdi.
Paragrafta apaçık zafer olarak nitelendirilen olay
aşağıdakilerden hangisidir?

Uhud SavaşıA)

Hendek SavaşıB)

Hudeybiye AntlaşmasıC)

Hayber’in FethiD)

Mekke’nin FethiE )

6.  I. Müslümanlar Doğu’dan Batı’ya, Atlantik’ten
Pasifik’e kadar geniş bir coğrafyaya hâkim oldular.
II. Fethedilen yerler arasında Suriye, Filistin, Irak,
İran, Mısır, Kıbrıs, Trablus ve Horasan toprakları
vardı.
III. Bu dönemde siyasi ve dinî tartışmalar ve savaşlar
oldu.
Yukarıda özellikleri verilen dönem
aşağıdakilerden hangisidir?

Abbasiler DönemiA)

Emevîler DönemiB)

Hulefâ-i Râşidîn DönemiC)

Endülüs DönemiD)

Selçuklu ve Osmanlılar DönemiE )
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7.  I. Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak için yapılan her
amel ibadettir.
II. Cuma ve cenaze namazları farz namazlardandır.
III. Hac, Zilkade ayının 9, 10 ve 11. günlerinde zengin
kulların Allah rızası gözeterek yerine getirdikleri farz
olan bir ibadettir.
IV. Hanefi mezhebine göre ibadetler hüküm olarak
farz ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır, vacip hükmü
kabul edilmez.
V. Sünnet, Kur’an’da mahiyeti ve amaçları bildirilen
ibadetlerin nasıl uygulanacağını ayrıntılarıyla
inananlara gösteren bir kaynaktır.
İslam’da ibadetler ile ilgili olarak yukarıda verilen
bilgilerden hangileri doğrudur?

I,II ve IVA)

I,II ve VB)

I,III ve VC)

I,II,III ve VD)

I,II,IV ve VE )

8. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim'de Ehl-i
Kitapla ilgili verilen bilgilerden değildir?

Allah’ın (c.c.) ayetlerini inkâr ettikleriA)

Emanete riayet etmedikleriB)

Kendilerine verilen kutsal kitabı tahrif ettikleriC)

Geçmiş peygamberlere iman ettikleriD)

Müslümanları küfre döndürmek istedikleriE )
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