1.

3.
1.
Kendisine
peygamberlik
verilmesi
4.

2.

Bedir
Zaferi

Hz. Hatice
ile
evlenmesi

3.

Mekke ordusunun yola çıktığını haber alınca,
Peygamberimiz(sav), hemen ashabını toplayıp
ne yapmaları gerektiği istişare etti.
Peygamberimizin (sav) sahabelerinden
Selman-ı Farisi hendek kazma teklifini ortaya
attı. Bu yöntem Mekkelilerin daha önce
karşılaşmadığı bir durumdu.
Peygamberimiz(sav) bu teklifi kabul etti.
Hemen kolları sıvayan Müslümanlar
Medine’nin etrafında büyük ve derin
hendekler kazdılar.

Kabe'nin
yeniden
inşasında hakem
olması

“Peygamber (sav) Zamanına Bir Yolculuk”
kitabını okuyan bir öğrenci, Peygamber
aleyhisselamın yaşadığı yukarıdaki olayları
gerçekleşme zamanına göre nasıl
sıralamalıdır?

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisini
söylemek yanlış olur?

A) 1-2-3-4
B) 3-1-2-4
C) 2-3-1-4
D) 1-4-3-2

2.

Mekke’de bulunan ve Allah’ın evi gözüyle
bakılan Kabe’yi ilk inşa eden kimdir?

A) Peygamberimiz (sav) hendek kazma fikrini
beğenmiştir.
B) Sahabeleriyle istişarede bulunması,
Peygamberin(sav), sahabelerine verdiği
değeri gösterir.
C) Müslümanlar bu savaşı kaybetmişlerdir.
D) Hendek gerisinden savaşmak Mekkeliler
için yeni bir durumdu.

4.

A) Hz. Muhammed (sav)
B) Hz. İbrahim (as)
C) Hz. İsa (as)
D) Hz. Süleyman (as)
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Bedir savaşı öncesi müşriklerin ticaret
kervanının gittiği şehir aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Yemen
B) Bağdat
C) Tarsus
D) Şam

2. KATEGORİ
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5.

6.

Fakir olmasına
rağmen dürüst ve
merhametli
olduğundan Ebu
Talip'e emanet
edilmiştir.

Boykot yıllarında
Ebu Talip
Peygamberimizi
himaye etmekten
vazgeçmiştir.

Ebu Talip
Peygamberlikten
önce de sonra da
O'nu himaye
etmiştir.

- ”Onu kahin ilan edelim.”
- “Ona sihirbaz diyelim.”
- “Ona şair diyelim.”
- “Ona deli diyelim.”

Ebu Talip'in
yanında 4 yaşından
itibaren yaşamaya
başlamıştır.

İftiralarından hiçbirinin doğru olmadığını
bildikleri halde böyle davranmalarının
sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?

Ebu Talip’in, Peygamberimiz(sav)’i himaye
etmesiyle ilgili yukarıdaki bilgi
kutucuklarından yanlış olanı çıkarıldığında
aşağıdaki görünümlerden hangisi elde edilir?
A)

A) Onun getirdiği dinin Hak olduğunu
bilmeleri
B) Mekke’deki üstünlüklerini kaybetme
korkusu
C) Bu yeni dinin çıkarlarına zarar vermesi
D) Kurulu düzenlerinin yıkılacağından endişe
etmeleri

B)

7.
C)

“İşte hac mevsimi geldi dedi Velid.
Muhammed hakkında tek görüşte birleşin.
Fikriniz aynı olsun ki insanlar onu değil sizi
dinlesin….”
Toplantı meclisinde müşriklerin,
Peygamberimiz (sav) hakkında ileri sürdükleri;

D)

Peygamber
Efendimizin
(sav)
dedesi
Abdulmuttalib,
vefat
etmeden
önce
Peygamberimizi (sav) oğullarından Ebu Talip’e
emanet etmiştir.
Aşağıdakilerden
hangisi
Peygamber
Efendimizin (sav), amcası Ebu Talip’e emanet
edilme sebeplerinden biri değildir?
A) Çocuklarının olmaması
B) Güvenilir biri olması
C) Peygamber Efendimiz’i (sav) en çok seven
olması
D) Peygamber Efendimiz’in(sav) amcası olması

A Kitapçığı
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8.

Hz. Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin
dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye
uğraması olayları hangi savaşta
gerçekleşmiştir?

10. Peygamber Efendimiz(sav) Medine’ye hicret
ettikten sonra ilk iş olarak aşağıdakilerden
hangisini yapmıştır?
A) Müslümanların ibadet ve toplanma yeri
olan bir mescid yapmıştır.
B) Muhacir ve Ensar’ı kardeş yapmıştır.
C) Medine sözleşmesini hazırlamıştır.
D) Nüfus sayımı yapmıştır.

A) Mekke’nin Fethi
B) Bedir
C) Hendek
D)Uhud

11. Tarih boyunca, iman etmediği halde iman

9.

a. Hacer’ül
Esved
b. El Emin
c. Müşrik
d. Hanif

1.Uydurdukları putları Allah’a
ortak koşan
2. Hıristiyanlık ve Yahudiliğe
itibar etmeyen, tek Allah
inancına sahip olan insan
3. Yalan söylemeyen, dürüst
ve güvenilir olan
4. Kutsal olduğuna inanılan taş

Yukarıdaki kavram ve tanımların eşleştirilmesi
hangi şıkta doğru verilmiştir?
A)
a-1
b-2
c-3
d-4
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B)
a-3
b-2
c-1
d-4

C)
a-4
b-1
c-2
d-3

etmiş gibi gözüken ve İslam dinini ortadan
kaldırmak için gizli planlar içinde bulunan
münafıklar var olmuştur. Bu münafıklardan
biri de Abdullah İbni Übey bin Selül’dür.
Müslümanların güç kaybetmesi için çok kere
ihanet içerisinde bulunan İslam düşmanı Selül,
bir defasında savaş başlarında 300 adamıyla
İslam ordusundan ayrılarak savaşı müşriklerin
kazanması gayretinde bulunmuştur.
Abdullah bin Selül ve adamlarının İslam
ordusundan ayrıldığı bu savaş
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedir
B) Uhud
C) Hendek
D) Taif

D)
a-4
b-3
c-1
d-2
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12. Peygamber Efendimiz (sav) , amcası Ebu Talip’e

14. Peygamber Efendimiz (sav) Mekke’de İslam

yardım etmek amacıyla Hz. Hatice’nin (r. a)
ticaret kervanına katılmış, zor durumdaki
amcasına destek çıkmıştır.

davasını yayma imkanı bulamayınca Mekke’ye
yakın olan Taif şehrine gitmiş ve orada İslam’ı
Taiflilere anlatmıştır.

Bu durum Peygamber Efendimizin (sav)
özelliklerinden hangisiyle ilgili olduğu
söylenebilir?

Peygamber Efendimizin (sav) davetine Taif
halkının verdiği karşılık aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?

A) Kararlı olması
B) Güvenilir olması
C) İleri görüşlü olması
D) Sorumluluk sahibi olması

A) Peygamber Efendimizin (sav) davetini kabul
etmişlerdir.
B) Peygamber Efendimiz ile (sav) alay edip
saldırmaya çalışmışlardır.
C) Mekkelilere karşı Peygamber Efendimiz’i
(sav) koruma sözü vermişlerdir.
D) Kendilerine İslam’ı öğretmeleri için birini
göndermesini istemişlerdir.

13. Sahabe
I. Musab
II. Habbab
III. Yasir ailesi
IV. Bilal

İşkence eden
a. Ebu Cehil
b. Eski Efendisi
c. Ümeyye
d. Annesi

15. Uhud Savaşı’nın başlarında Müslümanlar
galip gelmesine rağmen savaşın sonunda
yetmişe yakın Müslümanın şehit olmasına
sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Tablodaki ilk dönem Müslümanlar ile
kendilerine işkence eden müşrikler
eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru
olur?

A)
I-d
II-b
III-a
IV-c
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B)
I -a
II-b
III-c
IV-d

C)
I-b
II-c
III-d
IV-a

A) Münafıkların İslam ordusundan ayrılması
B) Mekkeli müşriklerin çok güçlü olması
C) Müslüman askerlerin sayısının az olması
D) Bazı sahabelerin görev yerlerinden izinsiz
ayrılmaları

D)
I-d
II-a
III-c
IV-b
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16. I. Sözlü tehditler

18.

II. Psikolojik baskı
III. Alay ve iftira
IV. Baskı ve işkence
Yukarıdakilerden hangisi Mekkelilerin, İslam
davetine engel olmak için başvurdukları
yöntemlerdendir?
A) I-II-III
B) I-II-IV
C) I-II-III-IV
D) II-IV

Yardım eden
Medineli
müslümanlara
verilen ad
Hicret eden
Mekkeli
müslümanlara
verilen ad
Peygamberimizin
(sav) Mekke’den
Medine’ye
gitmesi

Hicret

Muhacir

Ensar

Yukarıdaki kavramlarla anlamları
eşleştirildiğinde, doğru eşleştirme
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

17. Hz. Amine eşi Abdullah’ın Medine’deki
mezarını ziyaret etmek için Peygamber
Efendimizi (sav) ve dadısı Ümmü Eymen’i
yanına alarak zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Bu
zorlu yolculuktan kısa bir süre sonra hastalanan
Hz. Amine Harra denilen yerde hastalanmış ve
orada vefat etmişti. Bu acı olay yaşandığında
Peygamber Efendimiz (sav) henüz altı
yaşındaydı.

A)

B)

C)

D)

Yukarıda verilen parçadaki bilgi yanlışlığı
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
düzeltilmiştir?
A) Hz. Amine Harra denilen yerde değil, Ebva
denilen yerde vefat etmiştir.
B) Yolculuğa katılan Peygamber Efendimizin
(sav) dadısı Ümmü Eymen değil, Ümmü
Süleym’dir.
C) Hz. Amine Medine şehrine değil, Taif şehrine
giderken vefat etmiştir.
D) Peygamber Efendimiz (sav) altı yaşında
değil, sekiz yaşındayken annesi vefat
etmiştir.
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19. Hz. Hatice annemizi Peygamberimize

2. KATEGORİ

istemeye giden kafilede yer alanlar
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Ebu Talib-Hamza-Abbas
B) Ebu Talip-Hamza-Ali
C) Ebu Talib-Hamza-Varaka
D) Ebu Talib-Ali-Abbas
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20. a. Hakem olayında herkesin O’nun gelişine

22. Mekke müşrikleri yaptıkları tüm baskı ve

sevinmesi
b. Hicret sırasında emanetleri sahiplerine
vermesi için Hz. Ali’yi görevlendirmesi
c. Ben-i Sa’d kabilesinde yetiştiği için fasih bir
Arapça konuşması
d. Dürüst olması ve asla yalan söylememesi

işkencelere rağmen Peygamber Efendimiz’i
(sav) dininden vazgeçiremiyorlardı. Bunun
üzerine Efendimiz’i (sav) öldürme kararı
aldılar ve planlarını uygulamak için evinin
etrafını sardılar
Peygamber Efendimize (sav) bu saldırı
girişimini haber veren aşağıdakilerden
hangisidir?

Yukarıda verilenlerden hangileri peygamberlik
gelmeden önce de Peygamberimizin (sav)
güvenilir bir insan olduğunu kanıtlar?

A) Hz. Ali
B) Hz. Hatice
C) Hz. Ebubekir
D) Hz. Cebrail

A) a ve d
B) a, b ve d
C) a, c ve d
D) a, b, c ve d

23. * İlk Vahiy

21.
Hz. Muhammed (sav)’in zalimlere karşı
haklının ve mazlumun yanında yer alması ve
Mekkelilere putlara tapmanın yanlış olduğunu
çekinmeden söylemesi O’nun aşağıdaki
özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır?

* Mescid-i Nebevi
* Hüzün Yılı
* Uhud Savaşı
* Habeşistan’a Hicret
* Miraç Olayı

A) Cesaretini
B) Güvenilirliğini
C) Merhametini
D) Mütevazılığını

Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi
Peygamber Efendimiz’in (sav) Mekke dönemi
ile ilgilidir?
A) 3

A Kitapçığı
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B) 4

C) 5

E) 6
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24.

İFADELER
Peygamber Efendimizin (sav)
Hicret’te yol arkadaşı Hz. Ömer’dir.
Müslümanlar ile müşrikler arasında
yapılan ilk savaş Uhud savaşıdır.
İslam’ın ilk şehitleri Yasir ve
Sümeyye’dir.

D Y

26.
H İ
A
L
İ
M
E

Yukarıdaki bulmacada aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur?

Yukarıdaki ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y)
yazılarak tablonun “Doğru-Yanlış” bölümü
doldurulursa bu bölüm aşağıdakilerden
hangisi gibi olur?
A)

B)
D
Y
D

C)
Y
Y
D

A) Peygamberimiz (sav) nerede doğmuştur?
B) Peygamberimiz’e (sav) ilk vahiy nerede
gelmiştir?
C) Peygamberimiz’in (sav) Hicret sırasında
gizlendiği yer neresidir?
D) Peygamberimiz’in (sav) sütannesinin adı
nedir?

D)
D
D
D

R A M A Ğ A R A S I
E
K
K
E

Y
D
Y

25. Peygamber Efendimiz (sav):“Ben atam
İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annemin
gördüğü rüyayım.” buyurmuştur.

27. “ Çünkü sen akrabalarını gözetir, düşkünlere,

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Amine’nin bu
rüyada gördüğü ve uyandığında yaşadığı
olaylardan birisi değildir?
A) Vücudundan çıkan büyük bir nurun Basra ve
Şam’ı aydınlatması
B) Doğacak çocuğunun insanlığın kurtarıcısı
olduğunu söyleyen bir ses işitmesi
C) Bu çocuğun adını Muhammed koymaları
gerektiğini söyleyen bir ses işitmesi
D) Büyüyene kadar Mekke’de kalması
gerektiğini söyleyen bir ses işitmesi

A Kitapçığı
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mazlumlara yardım eder, ihtiyaç sahiplerini
doyurup giydirirsin. Sen her zaman hayır
yolunda yürüyen, hayırdan başka bir şey
düşünmeyen bir insansın.”
Hz. Hatice’nin ilk vahiy geldiğinde eşini teselli
etmek için söylediği bu sözlerin, Hz.
Muhammed’in (sav) hangi özelliğini
yansıttığı söylenebilir?
A) Üstün ahlakı
B) Cesareti
C) Affediciliği
D) Sabırlı olması
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28. a. Hz. Ebu Bekir ile doğruca Medine’ye gittiler.

30. 33- Hz. Hatice’nin peygamber Efendimizle

b. Emanetleri sahiplerine vermesi için Hz. Ali’yi
görevlendirmiştir.
c. Önce bir mağarada 3 gün kaldılar, sonra
Medine’ye doğru yol aldılar.
d. Hicret yolculuğu sürecinde müşriklerden hiç
kimse onları görmedi.

evlenmeyi tercih etmesinde
peygamberimizin aşağıda verilen;
a. Dürüst ve işinin ehli bir insan olması
b. Üstün ahlakı ve faziletleri
c. Mekke’nin zenginlerinden biri olması
d. Son peygamber olduğunu ilan etmiş olması

Peygamberimizin (sav) Medine’ye hicretiyle
ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri
yanlıştır?

özelliklerden hangilerinin etkili olduğu
söylenemez?
A) a ve b
B) c ve d
C) a, b ve c
D) b, c ve d

A) b ve c
B) a ve c
C) a ve d
D) b ve d

31. I. Cehalet ve sapkınlık
II. Ahlaksızlık ve zulüm
III. Putperestlik
IV. Bilimde ilerleme

29. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimiz (sav) Medine’ye geldiğinde
Eba Eyyüp El Ensari’nin evinde kalmıştır.
B) İlk namaz Medine’de kılınmıştır.
C) Peygamberimiz (sav) Medine’deki evini
mescidin yanında yaptırmıştır.
D) Medineli Müslümanlar, muhacir
kardeşlerine her türlü yardımda
bulunmuşlardır.

A Kitapçığı
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Yukarıdakilerden hangileri Peygamberimiz’in
(sav) doğumundan önce Arabistan
Yarımadası’nın özelliklerindendir?
A) I-II
B) III-IV
C) I-II-III
D) II-III-IV
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32. Peygamberimiz(sav)’in doğumundan 50 gün

34. Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında

önce yaşanmıştı. Yemen kralı Ebrehe büyük bir
orduyla Kâbe’yi yıkmaya gelmişti. Kuşlar
gagalarındaki pişmiş taşları Ebrehe’nin ordusu
üzerine fırlatmış, askerlerini yok etmişti...’’

meydana gelen savaşlar sırasıyla hangi şıkta
doğru verilmiştir?
A) Hendek - Bedir - Uhud
B) Bedir - Uhud - Hendek
C) Uhud - Hendek - Bedir
D) Bedir - Hendek - Uhud

Yukarıda söz edilen tarihi olayın adı nedir?
A) Ficar Olayı
B) Fil Olayı
C) Buas Savaşı
D) Ebabil Olayı

35. İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası’nda
33. Peygamberimiz gelmeden önce dünya cehalet
ve sapıklık karanlığı içinde yüzüyordu. Her
tarafta ahlaksızlık, zulüm ve şirk kol geziyordu.
İnsanlar Allah’ı unutmuş, taştan, tahtadan
yapılma sahte ilahlara, putlara tapıyorlardı.
İnsanlar yeni bir peygamberin gelişini
sabırsızlıkla bekliyorlardı. Birçok bilgin,
Hıristiyan ve Yahudi din adamı son
peygamberin gelişinin yakın olduğunu söylüyor,
ona kavuşmayı arzuluyorlardı. Çünkü onların
kitaplarında son peygamberin geleceği
müjdelenmiş, özellikleri anlatılmıştı.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur?
A) Peygamberimiz doğmadan önce dünyanın
durumu nasıldı?
B) Önceki dinlerin kitaplarında Peygamber
Efendimiz ile ilgili bir bilgi var mıydı?
C) Son peygamberin gelişi üzerinden ne kadar
zaman geçtiği
D) Putlar hangi malzemelerden yapılıyordu?

A Kitapçığı
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insanlar köleleştirilerek alınıp satılırdı.
Kadınların bir değeri yoktu. Kız çocukları diri
diri toprağa gömülürdü. İslamiyet’in
gelmesiyle kadınlar, Allah’ın bir emaneti
olarak görüldü. Mirastan pay verilerek aile
içinde hak ettiği değere kavuşturuldu. Yine
yoksul ve kimsesiz erkek çocukları kaçırılıyor,
köle pazarlarında satılıyordu. İslam insana
değer veren sistemiyle bu zulümlere son
verdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?
A) İslam, kadını toplumda hak ettiği konuma
yükseltmiştir.
B) İslamiyet’ten önce zulme dayalı bir sistem
vardı.
C) İslamiyet öncesinde kendilerine değer
verilmeyen insan, İslam ile asıl kimliğine
kavuştu.
D) İslamiyet öncesi sadece kadınlara
zulmediliyordu.
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36. -- Haniflik ile ilgili ne öğrendik çocuklar?

38. I. Şehre çok yakındır.

Ahmet Hoca’nın, önceki gün anlattığı
bölümden çocukların neyi hatırladıklarını
ölçmek için sorduğu bu soruya, çocuklar şu
şekilde cevap vermişlerdir:
Hasan: Puta tapmayıp Yahudi ya da Hıristiyan
olmayan Hanifler vardı, Abdulmuttalip gibi.
Enes: Hıristiyan ya da Yahudi olan Hanif
insanlar da vardı. Rahip Bahira gibi.
Cafer: Ebu Zer, tövbe etmiş, putları terk etmiş,
tek Allah’a yönelmiş, İslam’dan önce
Haniflerden olmuştu.
Yusuf: Hanifler, Allah’ın varlığını kabul ederler
ancak putlara da taparlardı.

II. Köyde 100 hane vardır.
III. Bir dağın eteğindedir.
IV. İçinden pınarlar geçmektedir.
Yukarıdakilerden hangileri “ Peygamber
Zamanında Bir Yolculuk” kitabında siyer
derslerinin yapıldığı ve Hasan’ın yaz
tatillerinde gittiği köyün özelliklerindedir?
A) I ve III
C) III ve IV

39. Ey Abdulmuttalib Oğulları! Allah’a and olsun

Çocuklardan hangisinin verdiği bilgi doğru
değildir?
A) Hasan
B) Cafer
C) Yusuf
D) Enes

ki Araplar arasında benim gibi akrabalarını
hayra çağıran biri daha gelmemiştir! Ben size
dünya ve ahiret hayrını birlikte getirdim. Allah
beni kendisine peygamber olarak seçti ve ilk
önce sizleri, yani akrabalarımı bu hayırlı yola
davet etmemi istedi. Hanginiz bu yolda
kardeşim ve yardımcım olmayı kabul eder?
Küçük bir çocuk ayağa kalktı ve “Ya Rasulallah,
ben senin kardeşin ve yardımcın olacağım.”
dedi.” Bu kahraman çocuk Hz. Ali idi.
Bu parçaya göre;

37. Allah(cc), Peygamberimiz’i (sav) bir
gece____________ götürüp oradan da göğe
çıkardı. Hz.____________ eşliğinde Burak adlı
binekle __________’a yükselen Resulullah ilahi
lütfa mazhar oldu.
Yukarıdaki paragraftaki boşluklara sırasıyla ne
gelmelidir?

I. Dine hizmet noktasında yaşımızın bir önemi
yoktur.
II. Hayırda öncülük yapanlara destek
olunmalıdır.
III. İslam dini dünya ve ahiret hayrını
kazandırır.
Yukarıda verilen öncüllerden hangisine
ulaşılabilir?

A) Mescidi Nebevi’ye - Mikail - Arz
B) Mescidi Aksa’ya - Cebrail - Miraç
C) Mescidi Haram’a - İsrafil - Miraç
D) Mescidi Aksa’ya - Azrail - Miraç

A Kitapçığı

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

A) I ve II
C) II ve III
2. KATEGORİ

B) I ve III
D) I,II ve III
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40.

42. ‘’Bir akşam toplanan Mekke yönetiminin

Peygamberimiz Mekkelilerden geniş
bir örtü getirmelerini istedi. Örtüyü
yere serdikten sonra Hacerü’l
Esved’i mübarek elleriyle alıp
örtünün içine koydu, kabile
reislerine döndü.“ Her kabile reisi
örtünün bir ucundan tutsun!” diye
buyurdu…

büyükleri şöyle bir karar aldılar: Muhammed
kendilerine teslim edilinceye kadar tüm
Haşimoğulları ve diğer Müslüman olan
kişilerle her türlü irtibat kesilecek. Hepsi
Mekke dışına sürülecek, tüm yardım yolları
kesilecek. Onlarla her türlü alışveriş
yasaklanacak. Yiyecek ve içecek temin
etmeleri engellenecek, onlara yardım edenler
şiddetli bir şekilde cezalandırılacak…’’
Bu uygulama ile Mekke yönetiminin
amaçladıkları arasında aşağıdakilerden
hangisinin olduğu söylenemez?

“Peygamber (sav) Zamanına Bir Yolculuk”
kitabını okuyan Fırat’a, babası kitapta hangi
konuyu okuduğunu sorduğunda Fırat,
yukarıda verilen cümleleri söylerse hangi olayı
okuyordur?

A) Müslümanları inançlarından vazgeçirmek
B) Müslümanları ekonomik olarak çökertmek
C) Müslümanların zorunlu ihtiyaçlarını
gidermek
D) Müslümanları psikolojik olarak zayıflatmak

A) Uhud Savaşı
B) Mekke’den Medine’ye Hicret
C) Miraç Olayı
D) Kâbe’nin Yeniden İnşası

43. Peygamber Efendimizle (sav) ilgili aşağıda
41. ‘’Yeni Müslüman olmuştu. İslam ordusuna karşı
birleşen güçleri yani Medine Yahudilerini ve
Müşrik ordusunu zekice bir planla birbirine
düşürdü. Savaşın kazanılmasında büyük katkısı
oldu...’’
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen sahabe
kimdir?
A) Nuaym bin Mesud
B) Abdullah bin Mesud
C) Halid bin Velid
D) Amr bin As

A Kitapçığı
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verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamber Efendimiz (sav) 571 yılında
Mekke’de dünyaya gelmiştir. Annesinin
ismi Amine, babasının ismi ise Abdullah’tır.
B) Peygamber Efendimiz (sav), Hz. İbrahim’in
oğlu Hz. İshak’ın soyundandır.
C) Peygamber Efendimiz’in (sav) ismi olan
Muhammed, ‘çok övülen’ manasına
gelmektedir.
D) Yahudi ve Hıristiyanların dini kaynaklarında
Peygamber Efendimizin (sav) ismi ‘Ahmet‘
olarak geçmektedir.
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44. Müşriklerin; Müslümanlar ve onları destekleyen

45. Bedir Savaşı öncesi Peygamberimiz(sav) savaş

Haşimoğullarını Mekke dışına, Şi’b-i Ebi Talib
denilen yere sürmek şeklinde aldıkları boykot
kararı 3 yıl boyunca uygulandı. Bu boykotun
kalkması nasıl olmuştur?

hakkında sahabelere danıştı. Sahabeler, ”Sen
ne emredersen biz onu yapacağız. Yahudilerin
Musa’ya yaptıkları gibi seni yalnız
bırakmayacağız.” dediler. Peygamberimiz
(sav) bu tavırdan memnun oldu. Nihayetinde
iki ordu arasında çetin bir savaş oldu ve
Müslümanlar büyük bir zafer kazandılar.

Öğretmenin öğrencilere sorduğu bu soruya üç
öğrenci aşağıdaki şekilde cevap vermiştir:
Mehmet: Boykot anlaşmasının yazılı olduğu
derinin, mucize eseri kurtçuklar tarafından
yenilmesi boykotun kalkmasında etkili oldu.

Yukarıda verilen paragraftan aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Bedir savaşını Müslümanlar çok rahat bir
şekilde kazanmışlardır.
B) Peygamber Efendimiz (sav) savaş
konusunda arkadaşlarına danışmıştır.
C) Sahabiler Peygamberimiz (sav)’e büyük bir
teslimiyet göstermişlerdir.
D) Peygamberimiz (sav) Müslümanların
tavrından memnun kalmıştır.

Halil: Ebu Talib’in vefat etmesi sonucunda
müşrikler antlaşmayı bitirdi.
Osman: Vicdanlı bazı gençlerin antlaşmayı
sonlandırmak için girişimde bulunması
boykotun kalkmasında etkili oldu.
Buna göre hangi öğrenciler doğru cevap
vermiştir?
A) Sadece Mehmet
B) Sadece Halil
C) Mehmet ve Osman
D) Halil ve Osman

46. Hz.Cebrail(as)’ın Peygamber Efendimiz (sav)’e
ulaştırdığı ilk vahiy Alak suresinin ilk beş
ayetidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu beş ayette yer
alan ilahi mesajlardan biri değildir?
A) O, insanı pıhtılaşmış bir kandan yarattı.
B) Oku senin rabbin kalemle yazmayı
öğretendir.
C) O, cinleri ve insanları ancak kendisine
kulluk etmeleri için yarattı.
D) Rabbin, insana bilmediğini öğreten, bol
kerem ve ihsan sahibidir.

A Kitapçığı
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47. Rahip Bahira’nın hiç şüphesi kalmamıştı. Yüzü,

48. (....) Hicretten sonra İslamiyet daha hızlı

şekli, şemaili… Tüm işaretler, son peygamberin
kitaplarda geçen özellikleriyle uyumluydu.
O’nun sırtındaki peygamberlik mührünü
görünce:
“Kitaplarımızın geleceğinden bahsettiği
peygamber bu çocuk olsa gerek”, dedi. Ebu
Talib’e : “Yahudiler de onu tanırlar, zarar
verebilirler. Onu hemen geri götür.” dedi.
Onları uğurlarken: Keşke senin peygamber
olacağın vakte yetişip de sana yardımcı
olabilsem! Dostların ve yardımcıların arasına
katılabilsem! diye ağlıyordu.

yayılmaya başlamıştır.
(....) Ensar, Mekke'den Medine'ye göç eden
Müslümanlara denir.
(....) Müşriklerle yapılan bütün savaşları
Müslümanlar kazanmıştır.
(....) Uhud Savaş’ında müşrikler,
Müslümanların üç katından daha fazlaydı.
Yukarıdaki boşluklara doğru olanlara “D”,
yanlış olanlara “Y” yazılırsa, sırasıyla hangisi
elde edilir?
A) D-D-Y-Y
B) D-Y-D-D
C) Y-Y-Y-D
D) D-Y-Y-D

Bu metne göre;
I. Rahip Bahira Hz. Muhammed(sav)’in
peygamberlik vaktine yetişmiş ve Müslüman
olmuştur.
II. Peygamberimizin, bilenlerin anlayabileceği
farklı özellikleri vardı.
III. İslamiyet’ten önceki dinlerin kitaplarında
son peygamberle ilgili bilgiler vardı.
Yukarıda verilen sonuçlardan hangisine
ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve III
D) Yalnız II

49. Peygamber Efendimizin (sav) ilk sütannesi
kimdir?
A) Süveybe
B) Amine
C) Halime
D) Nefise

A Kitapçığı
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50. Ey Amcacığım! Vallahi bu dünyada yapayalnız

52. Peygamber Efendimiz (sav) doğduğu zaman

da kalsam, hiçbir destekçim kalmasa da ben
asla yolumdan dönmem. Güneşi Sağ elime, ayı
da sol elime verseler ben yine de davamdan
vazgeçmem.

küçük bebekler Mekke’nin dışından gelen
sütannelere veriliyordu.
Buna göre;

Peygamber Efendimiz(sav) bu sözleri ne
zaman söylemiştir?

I. İklimden kaynaklanan nedenler
II. Ekonomik nedenler
III. Sağlıktan kaynaklanan nedenler
IV. Kültürel nedenler

A) Bedir Savaşı’nda
B) Hudeybiye Antlaşması’nda
C) Müşriklerin Ebu Talibe gelip, O’nu tehdit
etmelerinden sonra
D) Veda Hutbesi’nde

Yukarıda verilen nedenlerden hangisinin,
çocukların sütanneye verilmesinde etkili
olduğu söylenemez?
A) Sadece II
B) I ve II
C) II ve IV
D) I,II ve III

51. İslam dininin hızla yayılması karşısında Mekkeli
müşrikler şaşkına dönmüştü. Tehdit ve alayların
işe yaramadığını gören müşrikler işkenceye
başlamışlardı. Bu dönemde Müslümanların
hemen hepsi eziyet görmüş fakat özellikle zayıf
ve köle olanlar daha çok eziyet çekmişlerdi.

53. I. Amine

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eziyet
çeken Müslümanlardan biri değildir?
A) Ammar bin Yasir
B) Halid bin Velid
C) Habbab bin Eret
D) Bilal-i Habeşi

A Kitapçığı

II. Abdullah
III. Abdulmuttalib
IV. Hz. Hamza
V. Hz. Hatice
Peygamberimizin yukarıda verilen aile
bireylerinin ölümlerinin ilkten sona doğru
kronolojik sıralaması hangi seçenekte
verilmiştir?
A) II-I- III-V-IV
C) II-I-III-IV-V
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B) I-II-III-IV-V
D) I-II-III-V-IV
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54. Peygamber Efendimiz(sav) her zaman

56.

mazlumların yanında yer almış ve gençlik
yıllarında yoksul ve zayıfları savunan bir
teşkilata üye olmuştur.
Peygamber Efendimiz’in(sav) gençliğinde
katıldığı bu teşkilatın adı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zayıfları Koruma Cemiyeti
B) Adalet Cemiyeti
C) Mazlumlar Cemiyeti
D) Faziletliler Cemiyeti

Bilgi
I. Peygamberimizin ilk evliliğin
den 6 çocuğu dünyaya geldi
II. Çocuklarından Fatma
peygamberimizin vefatından
sonrasına kadar yaşamıştır.
III. Peygamberimiz 40
yaşındayken evlendi.
IV. Hz. Hatice ile olan
düğünlerine sütannesi Halime
katılmıştı.

D/Y

Yukarıdaki bilgilerin doğru yanlış gösterimi
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) D-D-Y-D
C) D-D-Y-Y

B) D-Y-D-Y
D) D-D-D-Y

55. I. Akrabalarını gözetmesi
II. İhtiyaç sahiplerini doyurması
II. Hayırdan başka bir şey düşünmemesi
IV. Kendisine yapılan iyiliklere vefa göstermesi
V. Tüm canlılara karşı merhametli olması

57. Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretten
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi
peygamberimizin özellikleri arasında yer alır?
A) 4

B) 5

A Kitapçığı

C) 3

sonra gerçekleşen durumlardan biri değildir?
A) Müslümanlar bir devlet haline geldi.
B) Müslümanlar dinlerini daha rahat yaşama
imkanına sahip oldular.
C) Müslümanlar Şi’b-i Ebi Talip denilen
bölgede üç yıla yakın yaşadılar.
D) Hicret eden Müslümanlar üzerindeki
işkence ve baskı dönemi sona erdi.

D) 2
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58. ‘Hicret yolculuğunda peygamberimizin peşine

60. Fil Olayı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden

düşen Müşriklerden biri de iyi iz süren, atlı,
iddialı biri vardı. Allah’ın izniyle atı kumlara
gömülen süvari kişi korkuya kapılmış, “Ya
Muhammed! Kesinlikle anladım ki bana bunu
sen yaptın.
Allah’a dua et de beni şu vaziyetimden
kurtarsın, vallahi
arkandan seni aramaya gelenleri şaşırtacağım”
dedi.

hangisi yanlıştır?
A) Peygamberimizin (sav) doğumundan önce
gerçekleşmiştir.
B) Yemen valisi Ebrehe ve ordusu tarafından
Kabe’ye zarar vermek için gerçekleşmiştir.
C) Allah (cc) ,Kabe’ye zarar vermek
isteyenlere kuşları musallat etmiştir.
D) Bu seferde Kabe zarar görmüş ve yıkılma
tehlikesi geçirmiştir.

Yukarıda kendisinden söz edilen ve iz sürme
konusunda yetenekli olan bu kişi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Süreka
B) Suheyb
C) Sinan
D) Halid bin Velid

SORULARINIZ BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ
CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA
KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!!
59. Peygamberimiz, nübüvvetin kaçıncı yılında bir
grup Müslüman’a Habeşistan’a hicret etmeleri
için izin vermiştir?
A) Üçüncü yılı
B) Dördüncü yılı
C) Beşinci yılı
D) Altıncı yılı

A Kitapçığı
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