
SINIF DERS KONU KAZANIM MEKÂN AÇIKLAMA 

12 

İslam Kültür 

Ve 

Medeniyeti 

 

 

 

 

 

 

İlim Kurumları: Mescitler 

Kütüphaneler 

Medrese, Mektep ve 

Üniversiteler  

Mimari 
 
Güzel Sanatlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1. Kur’an’ın ilme verdiği önem 

ile ilmi faaliyetlerin başlamasında 

Hz. Peygamberin ve sahabenin 

rolünü örneklendirir. 

12.1.2. Kur’an’ın cem’i ile hadislerin 

tedvin ve tasnifinin, ilmi 

faaliyetlerin başlangıcı olduğunu 

bilir. 

12.1.3. Müslümanların değişen 

şartlar karşısında yeni ve özgün 

çözümler üretip ilmi faaliyetleri 

sistemleştirerek, süreklilik 

kazandırdıklarını fark eder. 

12.1.4. Müslümanların ilmi 

faaliyetlerinin diğer medeniyetlere 

katkılarını fark eder. 

12.1.5. İslam kültür ve 
medeniyetinde ilmi müesseselerin 
ortaya çıkmasındaki temel faktörleri, 
kurumların işlevini ve önemini 
açıklar 
 
12.2.1. İslam kültür ve 

medeniyetinde sanatı yönlendiren 

ve şekillendiren anlayışı yorumlar. 

12.2.2. İslam kültür ve 

medeniyetinde dil ve edebiyatın 

yerini ve önemini fark eder. 

12.2.3. İslam kültür ve 

medeniyetinde mimariyi 

şekillendiren anlayışları örnek 

mimari eserler üzerinden yorumlar. 

Sulakyurt Ören Yerleri 
 
Topal Dede Türbesi 
 
Karaahmetli Doğal Tabiat 
Parkı 
 
Çeşnigir Köprüsü 
 
Haydar Sultan Türbesi 
 
Taş Mektep 
 
Sulu Mağara 
 
Haydar Sultan Türbesindeki 
Kuyu Suyu 
 
Karakeçili Kazı Alanı 
 
Şeyh Şami Cami 
 
Delice Tuz Üretim Tesisleri 
 
Rahmi Pehlivanlı Müzesi 
 
K.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi 
 
Taş köprü 
 
MKE Silah Müzesi 
 
Celal Bayar Parkı 
 
Kop Öğrenme Merkezi 
 
İl Halk Kütüphanesi 
 
Eğitim Tarih Müzesi 
 
Bey Konakları 
 
Kırıkkale Evleri 
 
 

Öğrenciler gezilecek yerlere uygun davranışlar sergiler.  
 
Hava koşullarına göre özellikle dış mekânlara yapılacak gezilere 
hazırlıklı ve uygun donanıma göre gidileceğini bilir. 
 
Kültürel birikimlerimiz ve değerlerimizin farkına varır. 
 
Gezilen yerin kültürel ve dini yönden önemini kavrar. 
 
Gezilecek yerlerin kurallarını öğrenerek kurallara uyması gerektiğini 
bilir. 
 
Grup halinde hareket edilmesi gerektiğini öğrenir. 
 
Etkinlikleri yaparken önce güvenliğin sağlanması gerektiğini öğrenir. 
 
 



 

VI. ÜNİTE: İSLAM KÜLTÜR VE 

MEDENİYETİNDE ŞEHİR: 

Şehirleşmenin tarihçesi 

Şehir ve Medeniyet İlişkisi 

Şehir ve Özellikleri: 

Şehrin Düzeni ve Fiziki 

Unsurları 

 

 

12.2.4. İslam kültür ve 

medeniyetinde güzel sanatın 

özelliklerini örneklerle açıklar. 

12.2.5. İslam kültür ve 
medeniyetinde musikinin yerini ve 
etkilerini örneklerle açıklar. 
 
12.3.1. İslam kültür ve 

medeniyetinde sanatı yönlendiren 

ve şekillendiren anlayışı yorumlar. 

12.3.2. İslam kültür ve 

medeniyetinde dil ve edebiyatın 

yerini ve önemini fark eder. 

12.3.3. İslam kültür ve 

medeniyetinde mimariyi 

şekillendiren anlayışları örnek 

mimari eserler üzerinden yorumlar. 

12.3.4. İslam kültür ve 

medeniyetinde güzel sanatın 

özelliklerini örneklerle açıklar. 

12.3.5. İslam kültür ve 
medeniyetinde musikinin yerini ve 
etkilerini örneklerle açıklar. 

1. Şehirleşmenin başlama nedenlerini 
açıklar. 

2. Şehirleşme ve medeniyet arasındaki 
ilişkiyi fark eder. 

3. Müslümanların kurduğu şehirlerin 
cami ve medrese merkezli bir 
anlayışla yapılandırıldığını fark eder. 
İslam kültür ve medeniyetinde, 
medeniyet merkezi olan şehirlerin 
hangi özellikleriyle öne çıktığını fark 
eder. 
 
12.4.1. Şehirleşmenin başlama 

nedenlerini açıklar. 



12.4.2. Şehirleşme ve medeniyet 

arasındaki ilişkiyi fark eder. 

12.4.3. Müslümanların kurduğu 

şehirlerin cami ve medrese merkezli 

bir anlayışla yapılandırıldığını fark 

eder. 

12.4.4. İslam kültür ve 
medeniyetinde, medeniyet merkezi 
olan şehirlerin hangi özellikleriyle 
öne çıktığını fark eder. 
 
12.5.1. Şehirleşmenin başlama 

nedenlerini açıklar. 

12.5.2. Şehirleşme ve medeniyet 

arasındaki ilişkiyi fark eder. 

12.5.3. Müslümanların kurduğu 

şehirlerin cami ve medrese merkezli 

bir anlayışla yapılandırıldığını fark 

eder. 

12.5.4. İslam kültür ve 
medeniyetinde, medeniyet merkezi 
olan şehirlerin hangi özellikleriyle 
öne çıktığını fark eder. 
 

 


