
İSLAM TARİHİ-1 
 
1. İslâmiyet'ten önce Arap Yarımadası'nda en yaygın dini inanış 

putperestlikti. Kabe'de birçok put bulunuyordu. Bunlardan 
"Lat" tanrıçasının Taif şehri yakınında özel kutsal bir arazisi 
vardı. Halk ziyaret etmek ve kurban sunmak için oraya 
giderdi. Bu kutsal bölgede ağaç kesilemez, hiçbir hayvan 
avlanamaz ve insan kanı da dökülemezdi. 
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biri 
değildir? 
A) Arabistan'da inanç sistemi doğal yapının korun 

masını da sağlamıştır. 
B) Araplar'ın en çok değer verdikleri put Lat putudur. 
C) Kabe, İslamiyetten önce de kutsal bir yerdir. 
D) Arabistan'da putların bazıları kadın şeklinde ya 

pılmıştır. 
E) Kutsal sayılan varlığı memnun etmek için insanlar 

bazı faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

2. islam dini yayılmaya başladığında Mekkeliler, bu dine ve 
mensuplarına karşı büyük düşmanlık gösterdiler. Özellikle 
maddi durumu kötü olanlara ve kölelere değişik işkenceler 
uyguladılar. 
Mekkelilerin bu tutumlarının nedenleri arasında a-
şağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez? 
A) islâm dini'nin putperestliğe karşı olması 
B) Kabe'nin kutsal kabul edilmesi 
C) İslam'ın, insanların eşitliğini getirmesi 
D) Mekke'nin ticari önemini yitireceği korkusu 
E) İslam dini'nin Mekkeli'lerin "atalarının dinini" red 

detmesi 

3. Müslümanlar'la, Mekke'li müşrikler arasındaki ilk savaş olan 
Bedir Savaşı'ndan zaferle ayrılan müslümanlar, esirlerden 
zengin olanları fidye karşılığı serbest bıraktı. Bilgili esirler ise 
herbiri on Müslüman çocuğa okuma - yazma öğretmeleri 
karşılığında serbest bırakılacaktı. Fidye ödeyemeyecek kadar 
fakir olanlar ise serbest bırakıldı. Buna göre, 
I. Müslümanlar, eğitime önem vermektedir. 
II. Müslümanlar'la Mekkeli'ler aynı  alfabeyi  kullan 

maktadır. 
III. islamiyet'in hoşgörüsü bu dine inanmayanları da 

kuşatmaktadır. 
yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) II ve III E) I, II ve III 

4.      islamiyet'i kabul eden birçok topluluk Kur'an-ı Kerim'i 
okuyup anlayabilmek için Arap dilini ve yazısını kısa 
sürede öğrenmiştir. Bu gelişme; 
I. Kur'an'ın her toplumda farklı algılanması 
II. Kültürel etkileşimin yaşanması 
III. Arapçanın yaygın bir dil olması 
durumlarından hangilerinin ortaya çıkmasında et 
kili olmuştur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) II ve III E) I ve III 

5. Aşağıdakiierden hangisi İslam Devleti'nde sınırların 
genişlemesi ve egemenlik sahasının büyümesine bağlı 
olarak ortaya çıkan bir gelişme değildir? 

A) Ülkenin eyaletlere ayrılması 
B) Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması 
C) Divan teşkilatının kurulması 
D) Adli teşkilatın düzenlenmesi 
E) Kujiattei Kerim'in kitaplaşİJLr,!İması 

6.   Emevilerden farklı politikalar izlenieyi tercih eden Ab- 
   basiler, halkına hoşgörülü davranrrıış ve kültürel faali- 
    yetlerde bulunmuştur.  

Bu bilgiye göre;  
I.    Bizans sınırında Avasım Eyaleti'ni kurmaları     Ih   

Helenistik kültürün eserlerini (Arapça'ya tercüme 
etmeleri  

III. Müslümanlar arasında milliyet farkı gözetmemeleri 
durumlarından hangileri Abbasilerin "kültürel faaliyet" 
yürüttüklerinin ispatı olamaz? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II 
D) I ve III E) II ve III 

7.      I.    Yalancı peygamberlerin ortadan kaldırılması 
II. Suriye ve Irak üzerine seferler yapılması 
III. isyan edenlerin ve dinden dönenlerin itaat altına 

alınması 
IV. Kur'an-ı Kerim'in kitap haline getirilmesi 
gelişmelerinden hangileri Arap Yarımadası'ndaki 
siyasi ve dini birliği yeniden kurma amacı ile ger 
çekleştirilmiştir? 

A) I, II ve III B) I ve III C) II ve İli 
D) I ve II E) III ve IV 

8.      Arabistan'da Arap kabileleri arasında daima var olan 
çekişmeler ve kan davaları Hz. Muhammed döneminde 
sona ermiş, kabilecilik ve ırkçılık ortadan kaldırılmıştır. Bu 
durumun; 
I. Arapların tamamının müslüman olması 
II. İç savaşların sona ermesi 
III. Siyasi birliğin sağlanması 
IV. Şiir ve edebiyatın ya/gtnlaşması 
sonuçlarından hangilerini ortaya çıkardığı söyle 
nebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) II ve III E) III ve IV 



9. İslam Tarihi'nde görülen aşağıdaki savaşların 
hangisinde İslam dini'ni yayma anlayışının egemen 
olduğu savunulamaz? 

A) Puvatya B) Ecnadin C) Yermük 
D) Sıffin E) Mûte 

10.    İslamiyet'in ilk yıllarında Araplar mimaride fazla bir gelişme 
gösteremezken, Emeviler döneminde İslam mimarisinin 
Hıristiyan mimarisi ile boy ölçüşebilecek seviyeye geldiği 
görülür. Bu gelişmeyi sağlamada; 
I. Fetihlerle, başka kültürlerden etkilenilmesi 
II. Hıristiyan dünyasından geri kalınması 
III. Diğer dinlere hoş görülü davranılması 
durumlarından öncelikle hangileri etkili olmuştur? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) I ve II E) II ve III 

11. Müslümanlar ile Mekkeli'ler arasında yapılan Hudeybiye 
Barışı'nda "on yıl savaş yapılmayacak" maddesi yer almıştır. 
Böylece barış dönemi sınırlanmıştır. 
Barış döneminin sınırlandırılması İslamiyet'in hangi 
anlayışı ile açıklanabilir? 

A) Ahiret inancı 
B) Barışın esas olduğu 
C) Fetihlerin devamlılığı 
D) Ganimetlerin helal olduğu 
E) Tek tanrı inancı 

12. İslam öncesi Arap Yarımadası'nda kabilecilik anlayışının 
olması ve kabileler arası çatışmalar yaşanmasının en 
önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Farklı kültürler doğmuştur. 
B) Halk ekonomik yönden zayıflamıştır. 
C) Kabileler güçlenememiştir. 
D) Siyasi birlik sağlanamamıştır. 
E) Arap Yarımadası sık sık istilaya uğramıştır 

13. Hz. Ömer devrinde müslümanlar, Arap Yarımadası dışına 
çıkmışlar, fethettikleri birçok yerlere Şam, Kudüs başta olmak 
üzere Müslüman Arapları yerleştirmişlerdir. 
Bu bilgiye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

A) Suriye ve Filistin topraklarında ordugah şehirlerin 
kurulduğu 

B) Şam ticaret yolunun güvenlik altına alındığı 
C) Fethedilen bölgelerin İslamlaşmasının sağlandığı 
D) Arapların ırkçı bir politika izlediği 
E) Müslümanlar arasında ilk ayrılıkların başladığı 

14.    Hz. Ömer devrinde meydana gelen; 
- Divan teşkilatı'nın kurulması 
- "Cünd" denilen ordugah şehirlerin kurulması 
- Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması 
gelişmeleri birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki du 
rumlardan hangisine ulaşılabilir? 

 

A) Savunmaya öncelikli olarak önem verildiğine 
B) Eyalet sistemine geçildiğine 
C) Büyük devletlerle mücadele edildiğine 
D) Sınırların genişlediğine 
E) Merkezi otoritenin güçlendiğine 

15.    İslam Tarihi'nde Medine'li Müslümanlar ile Mekkeli'ler 

arasında yapılan savaşlara bakılacak olursa, bunların 
hepsinin 622'de gerçekleşen Hicret'ten sonra meydana 
geldiği görülür. Bu durumun nedeni olarak; 
I. İslamiyet'in hızla yayılması 
II. İslam Devleti'nin kurulması 
III. Müslümanların belli bir sayıya ve güce ulaşması 
gelişmelerinden hangileri gösterilebilir? 

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III 
D) II ve III E) I, II ve III 


