
IV. ÜNİTE HZ. MUHAMMED'İN HAYATI

1.
Peygamber Efendimiz yaptığı ilk ve son haccında büyük bir
Müslüman topluluğuna hitap ederek İslam'ın yaklaşık 23 yıllık
dönemini özetledi. Bu konuşmasında bir çok değerlerden
bahsederek evrensel mesajlar verdi.
Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nin verilen bu evrensel
mesajlarından biri değildir?

İnsanlar ırk, cinsiyet vb. yönden birbirinden üstündür.A)

Herkesin canı ve malı koruma altındadır.B)

Bütün insanlar yaratılış bakımından eşittir.C)

Kimse başkasının fiilinden sorumlu tutulamaz.D)

2.
I. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde
II. Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.
III. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde,
IV. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan
bağışlanma dile!
Anlamı karışık olarak verilen Nasr suresinden aşağıdaki
sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

İnsan her hâl ve durumda Allah’a şükretmelidir.A)

Başarı insanı Allah’a daha çok yakınlaştırmalıdır.B)

Yardım etmek ve zafer vermek Allah’ın lütfudur.C)

Allah hatalardan dolayı yapılan tövbeleri kabul etmez.D)

3.
Hicretle ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisinde bilgi yanlışı
yapılmıştır?

Müşriklerin baskı ve zulmünden kurtulmak için yapılmıştır.A)

Hz. Ali, hicret gecesi Peygamberimizin yatağına yatmıştır.B)

Medine’den çıkarak Mekke’ye doğru yapılan bir göç hareketidir.C)

Hicret esnasında Peygamberimize, Hz. Ebu Bekir arkadaşlık
etmiştir.

D)

4.
Hz. Peygambere zaman kazandırmak amacıyla onun yatağına
yatmıştı.
Hz. Peygamberin verdiği işleri yaptıktan sonra Kuba köyünde
onunla buluştu.

Bu bilgiler aşağıdaki sahabelerden hangisiyle ilgilidir?

Hz. AliA)

Hz. HamzaB)

Hz. BilalC)

Hz. ÖmerD)

5.
Hz. Muhammed, Medine’ye hicret ettiğinde öncelikle
Müslümanların toplanıp ibadet edebileceği ve birtakım sosyal işlerin
yürütüleceği bir mescit yaptırmaya karar verdi. Bu mescidin
inşaatında bizzat çalıştı.
Bu mescide verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Mescid-i KûbaA)

Mescid-i NebiB)

Mescid-i HaramC)

Mescid-i AksaD)

6.
Mescid-i Nebi’nin işleviyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Eğitim öğretim faaliyetleri yapılırdı.A)

Konuk ve diplomatlar kabul edilirdi.B)

Hac ibadeti ve umre yerine getirilirdi.C)

Toplumu ilgilendiren konular ele alınırdı.D)

1



IV. ÜNİTE HZ. MUHAMMED'İN HAYATI

7.
Mescid-i Nebi’nin fonksiyonları ile ilgili;
I. Sadece ibadet edilen bir yerdir.
II. Eğitim faaliyetleri yapılmıştır.
III. Hz. Peygambere özel bir mescittir.
bilgilerden hangileri doğrudur?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve IIC)

I ve IIID)

8.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Medine’ye yerleşir
yerleşmez yaptığı işlerden biri değildir?

Mescid-i Nebi’nin inşasıA)

Toplumsal barışın sağlanmasıB)

Eğitim faaliyetlerinin yapılmasıC)

Hac ibadetinin yerine getirilmesiD)

9.
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden
biri değildir?

Müslümanlar ve Yahudiler birbirleriyle ilişkilerini
sınırlandıracaklardır.

A)

Yahudiler dinlerine göre yaşayacak, can ve mallarına
dokunulmayacaktır.

B)

Medine’ye saldırıldığında Yahudiler, Müslümanlarla birlikte
şehri savunacaktır.

C)

Müslümanlarla Yahudiler arasındaki problemlerde Hz.
Muhammed hakem olacaktır.

D)

10.
Hz. Muhammed’in Medine Sözleşmesini yapmasının hedefi
aşağıdakilerden hangisidir?

Müslümanların hâkimiyetini kabul ettirmekA)

Şehrin imar çalışmalarını hızlandırmakB)

Şehirde düzen ve intizamı sağlamakC)

Adet ve alışkanlıkları yenilemekD)

11.
Her topluluk kendi dinini yaşamada serbesttir.
Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklardır.

Yukarıda bazı maddeleri verilen antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

Medine SözleşmesiA)

Hudeybiye AntlaşmasıB)

Erdemliler AntlaşmasıC)

Akabe BiatlarıD)

12.
Müslümanların Uhut savaşını kaybetmelerinin sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

Müşriklerin, savaş tekniklerini daha iyi bilmesiA)

Bazı Müslüman askerlerin komutanın emrine uymayıp görev
yerini terk etmesi

B)

Müslümanların, silahlarını müşriklere kaptırmasıC)

Müşriklerin kalabalık ve cephanesinin çok olmasıD)

13.
Müslümanların zaferiyle sonuçlanan Bedir Savaşı’nda
Mekkeli'lerden çok sayıda kişi esir alınmıştı. Peygamberimiz okuma
ve yazma bilen esirlerden her birini on Müslümana okuma yazma
öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı.
Buna göre Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisine önem
vermiştir?

Esir alınmasınaA)

Savaş ganimetlerineB)

Eğitim öğretimeC)

Toprak kazanılmasınaD)

14.
Hz. Peygamberin Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye gitme
sebebi hangisidir?

Mekkeli'leri barışa razı etmekA)

Hac ibadetini yerine getirmekB)

Mekke’yi Müşriklerden almakC)

Mekkelilere gücünü göstermekD)
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15.
Mekke’nin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Nereye sefer yapılacağı herkesten gizlenmiştir.A)

Mekke, iyi bir planlamayla kolay fethedilmiştir.B)

Direnmeyenlere dokunulmayacağı bildirilmiştir.C)

Müslümanlara haksızlık yapanlar cezalandırılmıştır.D)

16.
Mekkelilerin, Müslümanları resmen tanıdığı bir antlaşmadır.
Barış antlaşmasından sonra İslam, kabileler arasında hızla
yayılmıştır.

Sonuçlarından bazıları verilen bu antlaşma aşağıdakilerden
hangisidir?

Erdemliler AntlaşmasıA)

Medine SözleşmesiB)

Hudeybiye AntlaşmasıC)

Akabe BiatlarıD)

17.
Aşağıdaki maddelerden hangisi Hudeybiye Antlaşmasının
maddelerinden biri değildir?

Mekkeliler hacılara hizmet etmeye devam edecekler.A)

Mekkeli bir Müslüman Medine’ye sığınırsa kabul edilmeyecek.B)

Müslümanlar Kâbe’yi ertesi yıl üç gün süreyle ziyaret
edecekler.

C)

Kâbe ziyaretinde Müslümanlar yanlarında silah taşımayacaklar.D)

18.
“Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı sarıldıkça
yanlış yola sapmazsınız. Onlar Allah’ın kitabı ve ...... ’’
Bu hadisteki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi
getirilmelidir?

Fıkıh kitaplarıdır.A)

Örf ve âdetlerdir.B)

Benim sünnetimdir.C)

Seçilecek halifelerdir.D)

19.
I. Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde 
II. Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir.
III. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğünde,
IV. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan
bağışlanma dile!
Nasr suresinin anlamı aşağıdakilerin hangisinde doğru
olarak sıralanmıştır?

I - III - IV - IIA)

II - III - IV - IB)

III - IV - I - IIC)

I - IV - III - IID)

20.
I. Bizi aldatan bizden değildir.
II. Kadınların haklarına riayet ediniz.
III. Kan davaları ve tefecilik kesinlikle yasaktır.
Numaralanmış bilgilerden hangileri veda hutbesinde
geçmektedir?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

21.
Hz. Peygamberi çok seven Müslümanlar, onun vefatından büyük
üzüntü duydular ve bunu kabullenmekte zorlandılar. Vefat haberini
alanların oluşturduğu kalabalığa Hz. Ebubekir, Âl-i İmrân suresinin
144. ayetini okudu: “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan
önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da
öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim
dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah,
şükredenleri ödüllendirecektir.”
Hz. Ebu Bekir’in bu ayeti okumasının sebebi aşağıdakilerden
hangisi olamaz?

Hz. Peygamberin bir insan olduğunu hatırlatmakA)

Halife seçilmesini sağlamak için insanları etkilemekB)

Müslümanların gerçeği kabullenmelerini kolaylaştırmakC)

Hz. Peygamberin ve inananların konumuna dikkat çekmekD)
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22.
Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce yaptığı konuşmada bir
çok konuya değinerek yaklaşık yirmi üç yıllık vahiy dönemini
özetlemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yaptığı konuşma olan Veda
Hutbesindeki mesajlardan biri değildir?

Emanete hıyanet edilmemelidir.A)

İlim öğrenmeye öncelik verilmelidir.B)

Müslüman Müslümanın kardeşidir.C)

Hz. Muhammed son peygamberdir.D)

23.
Hz. Peygamber’in vefatıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Cenaze işleriyle Hz. Ali ilgilendi.A)

Vefat ettiği odaya defnedildi.B)

633 yılında 63 yaşında vefat etti.C)

Kabrine Ravza-i Mutahhara denildi.D)

24.
İslam’a çağrının ilk üç yılıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Allah resulü İslam’ı üç yıl gizli tebliğ etti.A)

Hz. Ömer, İslam’ı hicretten hemen önce kabul etti.B)

Başlangıçta yakın çevresine İslam’ı anlattı.C)

İlk üç yıl da Müslümanların sayısı çok az arttı.D)
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