
 
YKS HAZIRLIK – Tarih 

 İslam Tarihi 04.A.09 

 

www.dogruegitim.com    

1.  Arabistan halkı, İslam öncesinde, yeterli bilgi, kültür ve 

düşünceden yoksun, bireysel ve toplumsal yaşantısı 

bozuk, sapık inanışlar ve değerlere dayanan inanç yapısı 

ve ahlak anlayışı içinde idi. Bu nedenle, bu devre “cahiliye 

devri” denmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin özelliklerinden 

biri değildir? 

  

 A) Kabe’nin kutsal bir mekan sayılmaması 

 B) Kabileler arasında kan davalarının yaşanması 

 C) Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi 

 D) Putperestlik inancının yaygın olması 

 E) Halkın sınıflara ayrılması 

  

 

2.  Arap yarımadası, arazisinin büyük ölçüde verimsiz ve 

tarıma elverişsiz olması, tabiatın sertliği, ulaşım zorluğu, 

halkın dini ve siyasi birlikten yoksun oluşu burada güçlü 

bir devletin ortaya çıkmasına ve gerçek bir politik sistemin 

oluşmasına mani olmuştur. 

Yalnızca bu bilgilere bakılarak Arabistan’la ilgili 

olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Güçlü merkezi bir devlet yoktur. 

 B) Halk arasında din birliği bulunmamaktadır. 

 C) Çok Tanrılı din anlayışı yaygındır. 

 D) İklim şartları elverişsizdir. 

 E) Tarım sektörü gelişmemiştir. 

  

 

3.  İslamiyet öncesinde Arabistan’da putperestlik yaygındı. 

Hz.İbrahim’in tebliğ ettiği din olan Haniflik, Hıristiyanlık ve 

Yahudilik de yaygındı. 

Bu bilgilere göre İslamiyet’ten önce Arap 

yarımadasındaki dini hayatla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

  

 A) Tek Tanrı inancının var olduğu 

 B) Araplar arasında din birliğinin bulunmadığı 

 C) Farklı dinlere mensup kimselerin bir arada yaşadığı 

 D) Putperestliğin yaygın olduğu 

 E) Hanifliğe inananların sayısının en az olduğu 

 

 

4.  Araplar örf ve adetlerine bağlı, gelenekçi bir toplumdur. 

Katı gelenekçilik anlayışı İslamiyet’le birlikte zayıflamaya 

ve değişmeye başlamıştır. 

Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet’le birlikte bir 

değişim olmamıştır? 

  

 A) Kabe’nin kutsal sayılması 

 B) Kabileler arası kan davaları 

 C) Sınıf ayrımı 

 D) Putperestlik inancı 

 E) Kız çocuklarını öldürme 

  

 

 

 

5.  Hz.Muhammed’in sözlerine başlangıçta fazla aldırış 

etmeyen Kureyşliler, onun putları kötülemesi üzerine 

kızmaya ve öncelikle yalnız ve kimsesiz olan 

Müslümanlara hakaret, eziyet ve işkence etmeye 

başlamışlar ve İslamiyet’e karşı çıkmışlardır. 

Aşağıdakilerden hangisi putperestlerin, İslamiyet’e 

karşı çıkmalarının sebeplerinden biri değildir? 

  

 A) İslamiyet’in insanlar arasında eşitliği yayması 

 B) Kureyşliler’in ekonomik çıkarlarını kaybetme endişesi 

 C) Müslümanlığın puta tapıcılığı reddetmesi 

 D) Kabileler arasında siyasi çatışmaların olması 

 E) Kureyşliler’in nüfuzlarını kaybetme endişesi 

  

 

 

 

6.  I. İslamiyet daha geniş alana yayılma imkanı buldu. 

II. Medine’de bir İslam devleti kuruldu. 

III. Hicri takvimin başlangıcı kabul edildi. 

IV. Medine’de bulunanlarla Hz.Muhammed arasında 

 vatandaşlık antlaşması yapıldı. 

V. İslam Devleti’nin başkenti Medine oldu. 

Yukarıdakilerden hangisi hicretin kültürel sonucudur? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

 

http://www.dogruegitim.com/


 

Tarih                                                   04.A.09                                         İslam Tarihi  
 

www.dogruegitim.com    

7.  Hz.Muhammed’in vefatından sonra iş başına gelenlere 

“halife” denmiştir. Dört Halife dönemine Cumhuriyet 

Dönemi denmiştir. Emeviler ve Abbasiler döneminde ise 

halifelik saltanata dönüşmüştür. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine 

ulaşılamaz? 

  

 A) Dört Halife seçimle iş başına geçmiştir. 

 B) Emeviler ve Abbasiler döneminde halifelik babadan 

oğula geçmiştir. 

 C) İslam tarihinde yönetim saltanatla başlamıştır. 

 D) İslam tarihinde halifelerin iş başına gelme şekilleri 

dönemlere göre farklılık göstermiştir. 

 E) Halife İslam devletinin, devlet başkanıdır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

8.  Bazı tarihçilerin Dört Halife Devri’ne “Cumhuriyet Devri” 

demelerinin nedeni; 

I. Halifelerin seçimle iş başına gelmesi, 

II. Halifelerin faziletli kimseler olması, 

III. Müslümanlar arasında fikir ayrılığının olmaması 

durumlarından hangileri olabilir? 

  

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

 D) I ve III E) II ve III  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  İslam dinini, ana kaynakları olan Kur’ an ve hadislerden 

öğrenme ve yorumlama ihtiyacı her milletten Müslüman’ı 

Arapça öğrenmeye sevk etmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun yarattığı 

sonuçlardan biri değildir? 

  

 A) Arapça’yı öğrenebilmek amacıyla gramer kitabı ve 

sözlük yazılmıştır. 

 B) İslamiyet’i kabul eden topluluklar arasında Arapça 

etkinlik kazanmıştır. 

 C) Arapça bir dünya dili haline gelmiştir. 

 D) Yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. 

 E) Arapça sözcükler diğer dillerde kullanılmaya 

başlanmıştır. 

10.  Hz.Ömer zamanında; 

 Ülkenin yönetim birimlerine ayrılması 

 İllere kadıların tayin edilmesi 

 Devlet hazinesinin kurulması 

gibi gelişmeler; 

I. Ülke sınırlarının genişlemesinin, 

II. ekonomik gelirlerinin artmasının, 

III. iç karışıklıkların çıkmasının, 

IV. donanma kurulmasının, 

durumlarından hangilerinin sonucu olabilir? 

   

 A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV 

 D) II ve III E) I, II ve IV  

  

 

 

 

 

 

11.  Hz. Ebubekir zamanında; 

I. Kur’an–ı Kerim kitap haline getirilmiştir. 

II. Yalancı peygamberler ve dinden dönenlerle 

mücadele  edilmiştir. 

III. Bizans’la Yermük Savaşı yapılmış ve Şam ele 

geçmiştir. 

IV. Zekat vermek istemeyen kabilelerle savaşılmıştır. 

V. Üst düzey ordu komutanlarına maaş bağlamıştır. 

Yukarıdakilerden hangileri bu dönemde iç 

karışıklıkların yaşandığının göstergesidir? 

  

 A) I ve II B) II ve IV C) III ve V 

 D) II, III ve IV E) IV ve V  

  

 

 

 

 

 

12.  Hz.Ömer zamanında; 

I.   Ülke illere ayrılmıştır. 

II.  Devlet hazinesi oluşturulmuştur. 

III. Hicri takvim hazırlanmıştır. 

IV. İkta sistemi oluşturulmuştur. 

Bu bilgilere göre Hz.Ömer zamanında aşağıdaki 

alanların hangisinde bir gelişme kaydedilmemiştir? 

  

 A) İdari B) Kültürel C) Mali 

 D) Askeri E) Hukuki  
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