
IV. HZ. MUHAMMED'İN HAYATI

1.
Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.
Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskısından kurtuldu.
İslam’ı tebliğ etmenin önü açıldı ve Müslümanların sayısı hızla
arttı.

Bu durumlar aşağıdaki tarihi olaylardan hangisinin
sonucudur?

Bedir savaşıA)

Medine SözleşmesiB)

Medine’ye HicretC)

Hudeybiye AntlaşmasıD)

2.
“İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda
mücadele edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler
birbirlerinin yâr ve yakınlarıdır…” (Enfal suresi, 72. ayet)
Bu ayette altı çizili ifadelere verilen isimler aşağıdakilerden
hangisinde doğru sıralanmıştır?

Mümin – Muhacir – EnsarA)

Muhacir – Ensar – MüminB)

Ensar – Mümin – MuhacirC)

Mümin – Ensar – MuhacirD)

3.
Hz. Peygamber’in hicret ederken kendisine yol arkadaşı olarak
seçtiği kişidir.
Hz. Peygamber’in, emanetleri Mekke’deki sahiplerine verip,
sonra hicret etmek için kendi yerine bıraktığı kişidir.

Bu iki muhacir sahabe aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla
birlikte verilmiştir?

Hz. Ali – Hz. OsmanA)

Hz. Osman – Hz. ÖmerB)

Hz. Ebu Bekir – Hz. AliC)

Hz. Ömer – Hz. Ebu BekirD)

4.
“Allah’ın yardımı ve zaferi gelip de insanların bölük bölük Allah’ın
dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabb’ine hamdederek
onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o, tövbeleri çok kabul
edendir.” (Nasr suresi, 1-3. ayetler)
Bu sureden,
I. Başarmak için kişinin gayreti yeterlidir.
II. Hedefine varan kişi gurura kapılmamalıdır.
III. Amacına ulaşan Rabb’ine teşekkür etmelidir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

5.
Aşağıdakilerden hangisi Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarının
sebeplerinden biri değildir?

Müslümanların, Mekkelilerin hac ibadetini yapmalarına izin
vermemeleri

A)

Müşriklerin, Arap kabileleri arasındaki saygınlıklarını kaybetme
endişeleri

B)

Müşriklerin, İslam’ın yayılmasını kendileri için tehdit saymalarıC)

Mekkelilerin Şam ticaret yolunun güvenliğini sağlama istekleriD)

6.
Araplar arasında İslam hızla yayılmıştır.
Mekke’nin fethine giden yol kısalmıştır.
Mekkeliler, Müslümanları resmi olarak tanımıştır.

Hudeybiye Antlaşması’yla ilgili bu bilgiler aşağıdaki
sorulardan hangisinin cevabıdır?

Hudeybiye Antlaşması'nın imzalandığı yer neresidir?A)

Hudeybiye Antlaşması'nın sonuçları neler olmuştur?B)

Hudeybiye Antlaşması kimler arasında yapılmıştır?C)

Hudeybiye Antlaşması'nda tarafları kimler temsil etmiştir?D)
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7.
Mekke’nin Müslümanların eline geçmesiyle şehir halkı endişeye
kapıldı. Allah Resulü Kâbe’nin çevresinde kendisini korku içinde
bekleyen halka sordu: “Ey Kureyş topluluğu! Size ne yapacağımı
sanıyorsunuz?” Onlar, “İyilik yaparsın. Sen saygıdeğer bir
kardeşsin. Saygın bir kardeş oğlusun.” dediler. Bunun üzerine
rahmet peygamberi, “Gidiniz. Sizler artık serbestsiniz.” dedi.
Bu parçaya göre Hz. Muhammed’in hedefi aşağıdakilerden
hangisidir?

İntikam almakA)

Gönülleri fethetmekB)

Gücüne güç katmakC)

Mekke’ye yerleşmekD)

8.
I. İslam’ın esaslarını özlü olarak anlatan bir konuşmadır.
II. Hz. Peygamberin öğütlerini büyük bir kalabalık dinlemiştir.
III. Hutbenin mesajları sadece Müslümanları ilgilendirmektedir.
Veda hutbesiyle ilgili numaralanmış bu bilgilerden hangileri
doğrudur?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

9.
Medine Sözleşmesi
Hudeybiye Antlaşması
Muhacir Ensar Kardeşliği

Bu uygulamalarla Hz. Muhammed aşağıdakilerden hangisini
hedeflemiştir?

Toplumsal barışı sağlamayıA)

Liderliğini sağlamlaştırmayıB)

Eğitim seferberliği başlatmayıC)

Ticari hayatı canlandırmayıD)

10.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin indirilmesiyle İslam dininin gizli
davet döneminin bittiği kabul edilir?

“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar!” (Müddessir suresi, 1 ve
2. ayetler)

A)

“Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et…” (Nahl
suresi, 125. ayet)

B)

“Yakın akrabanı da uyar. Sana uyan müminlere kol kanat ger.”
(Şura suresi, 214 ve 215. ayetler)

C)

“Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!”
(Hicr suresi, 94. ayet)

D)

11.
Medineliler, 621 ve 622 yıllarında öncekilerden daha kalabalık
olarak Mekke’ye geldiler. Her geldiklerinde Peygamberimizle
görüştüler ve onu destekleyeceklerine ve koruyacaklarına söz
verdiler. Peygamberimizi ve Müslümanları Medine’ye davet ettiler.
Bu görüşmelere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Akabe BiatlarıA)

Mekke görüşmeleriB)

Medine SözleşmesiC)

Kardeşlik AntlaşmasıD)

12.
Medineliler, 621 ve 622 yıllarında öncekilerden daha kalabalık
olarak Mekke’ye geldiler. Her geldiklerinde Peygamberimizle
görüştüler ve onu destekleyeceklerine ve koruyacaklarına söz
verdiler. Peygamberimizi ve Müslümanları Medine’ye davet ettiler.
Aşağıdakilerden hangisi bu görüşmelerin sonuçlarından
biridir?

Hacılara İslam’ın anlatılmasıA)

Taiflilerin İslam’a çağrılmasıB)

Kâbe’nin tamir edilmesiC)

Medine’ye hicret edilmesiD)

13.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Vahiy, 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır.A)

İslam’a davet, hicrete kadar gizli yapılmıştır.B)

Hz. Muhammed’in, vahiy tecrübesini anlattığı ilk kişi Hz.
Hatice’dir.

C)

Hz. Peygamber, İslâm’a davete, yakın çevresinden başlamıştır.D)
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14.
Hz. Muhammed, vahiy geldikten sonra heyecan ve endişe içinde
evine döndü. Yaşadıklarını Hz. Hatice’ye anlattı. Hanımı onu teselli
etti ve şöyle dedi: “Sen cömertsin, iyisin, fakir ve muhtaçlara elini
uzatırsın, evine gelenlere ikram edersin. Böyle bir kulunu Allah
yalnız bırakır mı hiç?”
Bu parçada Peygamberimizin aşağıdaki özelliklerinden
hangisine değinilmemiştir?

CesaretineA)

MerhametineB)

YardımseverliğineC)

MisafirperverliğineD)

15.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden
farklıdır?

“(Önce) en yakın akrabanı uyar.” (Şuarâ suresi, 214. ayet)A)

“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar!” (Müddessir suresi, 1 ve
2. ayetler)

B)

“…Kur’an’ı tane tane, hakkını vererek oku.” (Müzzemmil suresi,
4. ayet)

C)

“Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, müşriklere aldırış etme!”
(Hicr suresi, 94. ayet)

D)

16.
Hz. Peygamberin Mekke dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?

İnananlar çoğaldıkça müşriklerin baskıları artmıştır.A)

Bir grup Müslüman Habeşistan’a hicret etmiştir.B)

Peygamberimiz ilk üç yıl gizlice İslam’a çağırmıştır.C)

Devlet başkanlarını İslam’a davet etmiştir.D)

17.
“ Önce en yakın akrabanı uyar.” (Şuarâ suresi, 214. ayet)
Bu ayette Peygamberimize verilen buyruk aşağıdakilerden
hangisidir?

Akrabalarını İslam’a davet etmesiA)

Kabilesini kötülüklere karşı uyarmasıB)

Dost ve arkadaşlarına İslam’ı anlatmasıC)

Mekke’nin ileri gelenlerini İslam’a çağırmasıD)

18.
“Yaratan rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan (zigot/embriyo)
yaratmıştır. Oku, senin Rabb’in en cömert olandır. O, kalemle
(yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.” (Alâk suresi,
1-5. ayetler)
Bu ayetlerde Allah’ın hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

YaratıcılığındanA)

Eli açık oluşundanB)

BağışlayıcılığındanC)

İlim sahibi olduğundanD)

19.
“(Ey Muhammed!) Sen, sana buyrulanı açıkça duyur, müşriklere
aldırış etme!” (Hicr suresi, 94. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Hz. Peygamberden istenen
bir davranıştır?

Anlaşılır buyruk vermesiA)

Müşriklerle konuşmasıB)

Kur’an’ı güzel okumasıC)

Tebliği açıktan yapmasıD)

20.
“Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar! Sadece rabbinin büyüklüğünü
dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur.”
(Müddessir suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Peygamberden aşağıdakilerden hangisi
istenmemiştir?

Tebliğ görevine başlamasıA)

Misafire ikram etmesiB)

Allah’ın yüceliğini anmasıC)

Kötülüklerden sakınmasıD)

21.
Peygamberimizin hicrette yol arkadaşı kimdir?

Hz.ÖmerA)

Hz.EbubekirB)

Hz.OsmanC)

Hz.ZeydD)
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22.
Aşağıdakilerden hangisinde peygamberimizin doğum yeri doğru
verilmiştir?

MedineA)

MekkeB)

KudüsC)

KahireD)

23.
 Peygamberimizin (s.a.v.), Mescid-i Nebi’nin bitişiğine suffe denilen
odacıklar yaptırması, onun hangi özelliğini gösterir?

Çalışmayı çok sevdiğiniA)

Temizliğe önem verdiğiniB)

Eğtim öğretime önem verdiğiniC)

Mescit yapımına önem verdiğiniD)

24.
Aşağıdaki sahabelerden hangisinin çocukluğu peygamber
efendimizin yanında geçmiştir?

Hz. EbubekirA)

Hz. ÖmerB)

Hz. AliC)

Hz. OsmanD)
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