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HZ. MUHAMMED’İN HAYATI - 1
1. “(Ey Muhammed!) Belki de sen, (müşriklerin) “Ona bir
hazine indirilseydi veya beraberinde bir melek gelseydi ya!” demelerinden dolayı sana vahyolunanlardan bir
kısmını göz ardı edeceksin ve o yüzden göğsün daralacak. Fakat sen, ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye
vekildir.” (Hûd suresi, 12. ayet)

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Hz. Muhammed (sav.)’in doğduğu zaman Arap yarımadasında, Hz. İbrahim’in tebliğinden o devre ulaşan dinî
esasları benimsemiş tek tanrı inancında olan kişiler vardı. Nevfel oğlu Varaka, Cahş oğlu Abdullah, Huveyris
oğlu Osman ve Sâide oğlu Kuss’un bu inanca mensub
insanlardan kabul edilir.

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi eleştirilmemiştir?

Bu parçada geçen isimlerin inanma biçime verilen
ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberden mucize istenmesi
B) Vahyin kısmen kabul edilmesi durumu
C) Peygamberin insan olması gerektiği kabulü
D) Peygamberin çok zengin olması gerektiği düşüncesi
E) Peygamberin, meleklerden bir yardımcıya ihtiyacı
olduğu fikri

A) Hanif

2. “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzab Suresi 40.
ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav.)’in vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aile ilişkilerine önem vermiştir.
B) Kur’an-ı Kerim’in açıklayıcısıdır.
C) Tebliğ görevini yerine getirmiştir.
D) Diğer insanlardan farkı vahiy almasıdır.
E) Önceki peygamberlerin hepsini bilmektedir.

3. Hz. Muhammed insandır ama sıradan bir insan değil.
Taşlar arasında yakut ne ise o da öyledir.
Bu dizeler aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) “De ki: Allah benimle sizin aranızda şahittir. Sizi uyarmam için bana Kuran vahyedildi.” (Enam suresi, 19.
ayet)
B) “Muhammed sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası
değildir. O, Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur.” (Ahzab suresi, 40. ayet)
C) “De ki: Ben de sizin gibi bir insanım. Farklılık yalnızca, ‘ilahınız tek bir ilahtır’ şeklinde bana vahiy gelmesidir.” (Kehf suresi, 110. ayet)
D) “De ki: Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah’a
davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah’ı tenzih ederim, ben müşriklerden değilim.” (Yusuf suresi,
108. ayet)
E) “Öyleyse sana emredilenleri açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Şüphesiz biz, Allah ile beraber başka ilâh edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İlerde
bilecekler.” (Hicr suresi, 94-96. ayetler)

D) Musevî

B) Sabiî

E) Nasranî

C) Mecûsi

5. İslâmiyet’ten önce Araplar kabileler hâlinde yaşıyorlardı. Her kabile, diğerlerinden ayrı bir devlet gibiydi.
Kabile başkanına “Şeyh” deniyordu. Genellikle çöllerde çadırlar içinde göçebe olarak yaşıyorlardı. Kabileler
arasında kan davası ve sınır anlaşmazlıkları gibi sebepler yüzünden savaş eksik olmazdı. Mekke’nin hâkimi,
Kâbe ve civarındaki putların koruyucusu oldukları için
Kureyş kabilesi, diğer bütün kabilelerden saygı görürdü.
Bu sebeple Kureyşliler, senenin her mevsiminde diledikleri yere seyahat edebiliyorlardı.
Bu parçadan Arap kabileleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Putperest oldukları
B) Ticaretle uğraştıkları
C) Yerleşik hayatın az olduğu
D) Otoriter kabilelerin bulunduğu
E) Kabileler arası sık sık savaş çıktığı

6. Mekke’de aileler çocuklarını genellikle Mekke dışındaki
köylere veya çöl kabilelerinin yanına gönderiyorlardı.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebeplerinden biridir?
A) Mekke nüfusunun kalabalık olması
B) Çocukların Mekke dışında daha sağlıklı büyümesi
C) Mekkeli kadınların genellikle ticaretle uğraşması
D) Özellikle yaz aylarında Mekke’de suyun azalması
E) Mekke’ye gelen yabancılardan çocukları koruma
ihtiyacı
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7. Mekke’deki Hanif ve zahitler, recep ayında Mekke’nin
kuzeyinde Nûr Dağı’nda inzivaya çekilip tefekküre dalarlardı. Kırk yaşlarına doğru Hz. Muhammed (sav.)’in kalbinde de bir yalnızlık sevgisi belirdi. O da Nûr Dağı’nda
bir mağaraya çekilip, günlerce orada kalır, Yüce Allah’ın
sonsuz kudret ve azametini düşünerek uzun uzun tefekküre dalardı.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?
A) Cahiliye döneminde Hz. İbrahim’den gelen inanç
kalıntılarına mensup insanlar bulunmuştur.
B) Hz. Muhammed (sav.), Mekke’ye has tefekkür geleneğini devam ettirmiştir.
C) Hz. Muhammed (sav.) anlam arayışını inzivaya çekilerek sürdürmüştür.
D) Mekke’deki inzivaya çekilme yaşı genellikle kırk
yaşları olmuştur.
E) Arap toplumunda bazı inanç mensupları toplumdan
ayrı bir yaşamı tercih etmişlerdir.

8. Hz. Muhammed (sav.), 610 yılının Ramazan ayında
bir pazartesi gecesi Hira Mağarası’na çekilip düşüncelere dalmıştı. Bu sırada Cebrail Peygamberimize geldi
ve ona “Oku!” diye seslendi. Peygamberimiz korku ve
endişe içerisinde, “Ben okuma bilmem!” dedi. Cebrail
ikinci kez, “Oku!” dedi. Hz. Muhammed yine “Okuma bilmem!” dedi. Cebrail üçüncü kez aynı istekte bulununca
Peygamberimiz “Ne okuyayım?” diye sordu. O zaman
Cebrail Alak suresinin ilk beş ayetini ona okudu.
Bu parçadan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Ümmî bir insadır.
B) Peygaberliği başlamıştır.
C) Vahiy meleği ile konuşmuştur.
D) İlk vahiy geldiğinde telaşlanmıştır.
E) Peygamberğe hazırlandığının farkındadır.

9. Hz. Muhammed (sav.) yirmili yaşlarda iken Mekke’deki
bozulmuş toplum düzenine karşı tavır almak ve haksızlığa uğrayanların hakkını aramak amacıyla kurulmuş
Hilful Fudul Cemiyeti’ne girmiştir.
Hz. Muhammed (sav.)’in bu cemiyete üye olmasının
gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlarla iletişiminin güçlü olması
B) Toplum tarafından tanınmak istemesi
C) Gençliğinde bazı haksızlıklara uğraması
D) Mekke’yi yönetmenin bir yolu olarak görmesi
E) Haksızlıklara karşı her zaman mücadele etmesi

10. Cahliye dönemi Araplar arasında şiir ve güzel söz söyleme sanatı (hitabet) yaygınlamıştı. Kurulan panayırlarda şiir yarışmaları düzenlenir, dereceye giren şiirler
Kâbe’nin duvarına asılırdı. Bu da sözlü edebiyat geleneğinin o dönemde oldukça gelişmiş olduğunun göstergelerinden biri olarak kabul edilmiştir.
Bu durum aşağıdaki olaylardan hangisine katkı
sağlamıştır?
A) Kabe’nin gerekli değeri görmesine
B) Okuma yazma oranının artmasına
C) Farklı inançlardan insanların bir arada yaşamasına
D) Hz. Muhammed (sav.)’e duyulan güvenin artmasına
E) Kur’an’ın, insan ürünü olamayacağının farkına varılmasına

11. Hz. Muhammed (sav.)’in doğruluk ve dürüstlüğü zengin
bir kadın olan Hz. Hatice’nin dikkatini çekti. Hz. Hatice,
Hz. Muhammed (sav.)’e, ticaret kervanını yönetmesi
için teklifte bulundu. Bu ticari ortaklık birbirlerini daha
iyi tanımalarını ve Hz. Hatice’nin ona olan hayranlığının
artmasını sağladı. Bu süreç daha sonra evliliğe dönüştü. Evlendiklerinde Hz. Muhammed (sav.) yirmi beş, Hz.
Hatice ise kırk yaşındaydı.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?
A) Hz. Hatice varlıklı ve saygın bir kadındır.
B) Hz. Muhammed (sav.) kendinden büyük biri ile evlenmiştir.
C) Hz. Muhammed (sav.)’in güvenilirliği Mekke’de bilinmektedir.
D) Ticaret, Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed (sav)’e duyduğu güveni güçlendirmiştir.
E) Ticari yetenek, Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed
(sav)’le evlenmesinde birincil etkendir.

12. Peygamberimizin doğumuyla ilgili aşağıda verilen
bilgilerden yanlış olanı hangisidir?
A) Doğumu, Miraç Kandili ile kutlanmaktadır.
B) Babası, doğumundan önce vefat etmiştir.
C) 12 Rebiyülevvel 571 tarihinde doğmuştur.
D) Arabistan’ın Mekke şehrinde dünyaya gelmiştir.
E) Babası vefat ettiğinde henüz dünyaya gelmemiştir.

