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Hz. Muhammed'in Hayatı

1.  Hz. Muhammed’in (sav.) dürüstlüğü zengin bir kadın olan 
Hz. Hatice’nin dikkatini çekti. O, Hz. Peygambere, ticaret 
kervanını yönetmesini teklif etti. Hz. Peygamber teklifi ka-
bul etti ve iş hayatı birbirlerini daha iyi tanımalarını sağla-
dı. Bu tanışıklık, Hz. Peygamber yirmi beş, Hz. Hatice ise 
kırk yaşında olmasına rağmen evlilikle sonuçlandı.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Hz. Peygamberin ticari yeteneği Hz. Hatice’yi etkilemiştir.
B) Hz. Peygamber’in güvenilir kişiliği insanları etkilemiştir.
C) İş ilişkisi, aralarındaki güven duygusunu pekiştirmiştir.
D) Aralarındaki yaş farkını evliliğe engel görmemişlerdir.
E) Hz. Hatice varlıklı ve saygın bir kadındır.

2.  Hz. Muhammed (sav.), 610 yılının Ramazan ayında Hira 
Mağarası’nda inzivaya çekilmişti. Bir pazartesi gecesi te-
fekküre dalmış iken Cebrail geldi ve ona “Oku!” dedi. Hz. 
Muhammed, korku ve endişe içinde, “Ben okuma bilmem!” 
dedi. Cebrail ikinci kez, “Oku!” dedi. Hz. Muhammed yine 
“Okuma bilmem!” dedi. Cebrail üçüncü kez aynı istekte 
bulununca Hz. Muhammed “Ne okuyayım?” diye sordu. O 
zaman Cebrail Alâk suresinin ilk beş ayetini ona okudu. 

Bu parçadan aşağıdaki Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili 
sonuçların hangisi çıkarılamaz? 

A) Ümmî bir insandır.
B) Vahiy meleği ile konuşmuştur.
C) İlk vahiy geldiğinde telaşlanmıştır.
D) Peygamber olarak görevlendirilmiştir.
E) Peygamberliğe hazırlandığının farkındadır.

3.  “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değil-
dir ancak o, Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. ...”

(Ahzab suresi 40. ayet)

Bu ayette Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili vurgulanan 
husus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim’i açıklaması
B) Aile ilişkilerine önem vermesi
C) Allah’ın kendisine vahyetmesi
D) Tebliğ görevini yerine getirmesi
E) Söz ve davranışlarıyla örnek olması

4.  Hz. Muhammed (sav.), 621 ve 622 yıllarında Medine’den 
gelen bir grup insan ile Mekke’nin yakınlarında bir tepe-
de görüşmüş ve onlardan Allah’a şirk koşmayacaklarına, 
hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, Allah’ın emirlerine 
uyacaklarına ve Peygamber olarak kendisine bağlı ola-
caklarına dair söz almıştı.

Bu tarihi olaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hakem Olayı 
B) Akabe Biati
C) Rıdvan Biati
D) Medine Sözleşmesi 
E) Hudeybiye Antlaşması 

5.  Hz. Muhammed insandır ama sıradan bir insan değil. 
Taşlar arasında yakut ne ise Allah resulü de insanlar ara-
sında öyledir.
Bu dizeler ile aşağıdaki ayetlerden hangisi arasında 
anlam bakımından ilişki kurulabilir?

A)  “De ki Allah benimle sizin aranızda şahittir. Sizi uyar-
mam için bana Kur’an vahyedildi.” 

(Enam suresi, 19. ayet)
B)  “De ki bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah’a 

davet ederim; ben ve bana uyanlar da…” 
(Yusuf suresi, 108. ayet)

C) “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir 
ancak o, Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. ...”

(Ahzab suresi, 40. ayet)
D)  “De ki ben de sizin gibi bir insanım. Farklılık yalnızca, 

‘ilahınız tek bir ilahtır’ şeklinde bana vahiy gelmesidir.”
(Kehf suresi, 110. 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)

6.  Hz. Muhammed (sav.) yirmili yaşlarda iken Hilfu’l-Fudûl 
Cemiyeti’ne katılmıştır.

Hz. Peygamberin bu cemiyete üye olmasının gerek-
çesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Çevresini genişletmek istemesi 
B) Toplum tarafından tanınmak istemesi 
C) Gençliğinde bazı haksızlıklara uğraması
D) Mekke’yi yönetmenin bir yolu olarak görmesi
E) Haksızlıklara karşı ve adaletten yana olması 

12. Sınıf (B)
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ve Ahlak Bilgisi
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hz. Muhammed'in Hayatı

15

7.  I.  İslam dininin yayılması hızlanmıştır.
 II.  Kâbe’nin içindeki putlar temizlenmiştir.
 III.  Müslümanlar siyasi bir güç haline gelmiştir.

Numaralanmış yargıların hangileri hicretin sonuçla-
rından değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve III. E) II ve III.

8.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Medine’de 
toplumsal barışı sağlamak amacıyla yaptığı faaliyet-
lerden biridir?

A) Nüfus sayımının yapılması
B) Medine’ye mescit inşa edilmesi
C) Farklı ülkelere elçi gönderilmesi
D) Medine sözleşmesinin imzalanması
E) Medine çevresine hendek kazılması

 

9.  Peygamberimiz vefatına yakın; “Ey insanlar, kimin sırtına 
kamçı vurmuşsam işte sırtım gelsin vursun; kimin bende 
alacağı varsa işte malım gelsin alsın. Bana en yakın olan 
dostum, burada benden hakkını isteyen veya gönül hoş-
nutluğuyla helal edendir. Ben Rabbime yüz akıyla kavuş-
mayı umuyorum.” buyurdu.

Buna göre Hz. Peygamberle ilgili aşağıdakilerin han-
gisi söylenemez?

A) Allah’a karşı mahcup olmak istememiştir. 
B) Hak ve hukuka her zaman dikkat etmiştir.
C) Mallarını arkadaşlarına dağıtmak istemiştir.
D) Helalleşme konusunda insanlara örnek olmuştur.
E) Rabbinin huzuruna kul hakkı ile çıkmak istememiştir.

10.  Veda hutbesinde aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

A) İlk halifenin nasıl seçileceğine
B) Kan davasının kaldırılmasına 
C) Faizin haram kılınmasına
D) Eşlerin sorumluluklarına
E) Tevhit inancına

11.  Hz. Peygamberin vefat ettiğini duyunca Müslümanlar çok 
üzülmüş ve bu durumu kabullenmekte zorlanmışlardır. 
Bunun üzerine Hz. Ebu Bekir, onlara karşı bir konuşma 
yapmış ve şöyle demiştir: “Ey Müslümanlar! Sizden kim 
Muhammed’e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Ama kim 
Allah’a kulluk ediyorsa bilsin ki Allah ebedidir.”

Bu metinde savunulan düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  İbadetin yalnızca Allah’a yapılması gerektiği
B)  Hz. Muhammed’in (sav.) son peygamber olduğu
C)  Peygamberlerin vefatı ile dinin bozulmaya başladığı
D)  Peygamberlerin sadece vahyi tebliğ ile görevli olduğu
E)  Bir insan olarak Hz. Peygamberin ölümünün doğal 

olduğu

12.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin Mekke’den 
Medine’ye hicreti esnasında gerçekleşmemiştir?
A) Kuba Mescidinin yapımı
B) İlk Cuma namazının kılınması
C) Sevr Mağarasında saklanılması
D) Muhacirle ensarın kardeş yapılması
E) Hz. Peygambere suikast düzenlenmesi


