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9. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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Gönül Coğrafyamız - 1
1.  	 Toplumların	tarihi	süreç	içerisinde	elde	ettikleri	maddi	ve	

manevi	 değerleri,	 yaşam	 tarzları,	 övünçleri,	 davranışla-
rı,	bunları	elde	etme	ve	aktarma	yolları,	kendilerine	özgü	
inanç	ve	adetler	bütününe	-	-	-	-	denir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
getirilmelidir?

A)		Din
B)		Millet
C)		Ahlak
D)		Gelenek
E)		Medeniyet

2.  Aşağıdakilerden hangisi İslam kültür ve medeniyetinin 
oluşmasında etkili olan kaynaklarından biri değildir?

A)		Kur’an-ı	Kerim
B)		Örf	ve	âdetler
C)		Selim	akıl
D)		Efsaneler	
E)		Sünnet

3.  Aşağıdakilerden hangisi medeniyetle ilgili doğru bir 
ifade değildir? 

A)		Farklı	milletlerin	birlikte	yaşayarak	veya	katkı	sağla-
yarak	oluşturdukları	değerlerdir.	

B)		Kişisel	irade,	yöntem	ve	akıl	yürütmelerle	oluşan	sos-
yal	olaylar	bütünüdür.	

C)		Dini,	 ahlaki,	 estetik	 duyguların	 bütününü	 içeren	 ya-
şam	tarzıdır.

D)  Bilgi,	teknoloji	ve	maddi-	manevi	kurumların	bütünüdür. 
E)		Milletlere	özgü	yerel	bir	olgudur.

4.  Bir medeniyetin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde 
aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? 

A)	Din	 B)	Coğrafi	çevre	 C)	Kültürel	birikim            
D)	Irk	 E)	Dil

5.   Mekke,	 ilk	 vahyin	 geldiği	 yer	 olmasına	 rağmen	 ilk	
Müslüman	 toplum	 hukuk	 ve	 devlet	 düzeninin	 yürürlüğe	
girdiği	 şehir	 Medine’dir.	 İslam,	 Hz.	 Peygamber’in	 (sav.)	
vefatından	sonra	da	fetihlerle	Arap	Yarımadası’nın	dışında	
yayılmaya	devam	etmiştir.	Bu	fetihler	ile	Müslümanlar	İran,	
Mısır,	Eski	Yunan,	Hint	ve	Çin	medeniyetleriyle	karşılaş-
mışlardır.	İslam	medeniyeti,	bu	medeniyetlerin	ürünlerinin	
uygun	 olanlarını	 almış,	 olmayanlarını	 ise	 ya	 uygun	 hale	
getirerek	ya	da	reddederek	kendi	çizgisini	oluşturmuştur.
Buna göre İslam kültür ve medeniyeti ile ilgili aşağı-
dakilerden hangisi doğrudur?

A)		Başlangıcı	IV.	yüzyıla	dayanır.
B)		Yerel	bir	bakış	açısına	sahiptir.
C)		Önceki	kültürleri	yok	saymıştır.
D)		Farklı	medeniyetlerden	etkilenmiştir.
E)		Özgünlükten	uzak	ve	taklide	dayalıdır.

6.  Aşağıdakilerden hangisi, İslam medeniyetinin izlerinin 
yoğun olarak bulunduğu bölgeler arasında yer almaz? 

A)	Balkanlar	 B)	Türkistan	 C)	Kudüs
D)	Hindistan		 E)	Amerika
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Aşağıdakilerden hangisi İslam Kültür ve Medeniyetinde 
ortaya çıkan ilim kurumlarından biri değildir?

A)		Mescit
B)		Medrese
C)		Üniversite
D)		Kütüphane
E)		Beytü’l-hikme

8.  	 Belh	 şehrinde	 doğmuş,	 daha	 sonra	Anadolu’ya	 göç	 et-
miştir.	Dönemin	ünlü	sufilerinden	biri	olan	Şems-i	Tebrizi	
ile	tanıştıktan	sonra	uzun	yıllar	uzlete	çekilmiştir.	Tasavvuf	
düşüncesinin	ana	konularını	içeren	ve	Türk-İslam	kültürü-
nün	 en	 önemli	 eserleri	 arasında	 yer	 alan	meşhur	 eseri	
Mesnevi’yi	kaleme	almış,	şiirleriyle	ve	hikmetli	sözleriyle	
çevresini	aydınlatmıştır.

Hakkında bilgi verilen bu ünlü mutasavvıf ve düşü-
nür aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Mevlana	
B)	Ahi	Evran		
C)	Yunus	Emre
D)	Hacı	Bektaş	Veli		
E)	Hacı	Bayram-ı	Veli

9.  İslam medeniyetinin oluşmasında aşağıdaki toplumlar-
dan hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenemez? 

A)	Türkler	 B)	Mısırlılar	 C)	Sümerler
D)	Hintliler		 E)	İranlılar

10.  Emeviler dönemi ile ilgili;

	 I.	 Endülüs	fethedilmiştir.	
	 II.	 Arapça	resmi	dil	olarak	kabul	edilmiştir.
	 III.	Farklı	kültür	ve	medeniyetlerin	 ilmi	eserlerinden	fay-

dalanılmıştır.	

bilgilerinden hangileri doğrudur?

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

11.  	İspanya	İber	Yarımadası’nda	olan	ve	8.	asırdan	15.	asıra	
kadar	Arapların	etkisi	altında	bulunan	bölgeye	-	-	-	-	denir.	

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?

A)		Hicaz
B)		Endülüs
C)		Madrid
D)		Mâverâünnehir
E)		Mezopotomya


