
 

4. SINIF 4. ÜNİTE 
HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM  

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )  

 
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım 

 
1- İslamiyet’ten önce Mekke’yi ziyarete gelen Araplar, kurdukları büyük 
panayırda alışveriş yaparlar, eğlenceler ve spor karşılaşması düzenlerler, 
sonrada kabedeki putları ziyaret ederlerdi. Bu durum Arapların hangi 
durumunu göstermez? 
A)Mekke’nin kutsal bir şehir olduğu 
B)Arapların ticarete önem verdikleri 
C)Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları  
D)Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu 
 
I. Mekke’de bulunmaktadır.  
II. Taştan yapılmış dört köşe bir binadır.  
III. Allah’ın evi diye adlandırılır.  
IV. Hristiyanlar için kutsal bir mekandır.  
2- Kâbe ile ilgili yukarıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? 
a- I. – III  b- Sadece II   c- III – IV  d- Sadece IV 
 
3- Arabistan yarımadasında bulunan Mekke kenti İslamiyet’ten öncede en 
önemli merkezlerden biriydi. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir. 
A- Şiir sanatında önemli bir konumda olması 
B- Kutsal yapı Kabenin bulunduğu yer olması 
C- Panayırların düzenlendiği bir yer olması 
D- Halkının çoğunluğunun ticaretle uğraşması 
 
4- İslam öncesi Arap Yarımadasında tek Allah'a ibadet eden ve Hz. 
İbrahim'in dinine bağlı olduklarını söyleyen kişilere ne ad verilir?  
A- Mecusiler  B- Havariler  C- Museviler  D- Hanifler 
 
5- Hz. Muhammed’in doğduğu yıllarda Mekke’nin genel durumu hakkında 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. 
B) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı. 
C) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi. 
D) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi. 
 
6- Peygamberimizin doğmasından yaklaşık olarak iki ay önce 
gerçekleşmiştir. Kâbe’yi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar 
tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir? 
a) Fil olayı  b) Kâbe Olayı  c) Ebabil Olayı  d) Hakem Olayı 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu ortamdaki inançlardan biri 
değildir? 
a) Putperestlik b) Hıristiyanlık c) Yahudilik  d) Budizm 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet’in doğduğu sırada Arap 
Yarımadasında en yaygın olan inançtı? 
a) Yahudilik  b) Hristiyanlık  c) Putperestlik d) Haniflik 
 
9- Kâbe’yi ilk defa kim inşa etti? 
a) Hz. Yusuf b) Hz. Muhammed c) Hz. İbrahim   d) Hz. İsa 
 
10- Peygamberimizin doğumundan önce Kâbe ile ilgili hangi olay 
olmuştur? 
a) Fil Vakası olmuştur     b) Zemzem bulunmuştur   
c)Mecusi ateşi sönmüştür    d) Nuh Tufanı olmuştur  
 
11- Hz. Muhammed’in doğduğu toplum için hangisi yanlış bir bilgidir?  
A) Kız çocuklarına değer verilmezdi. B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi. 
C) Kabile olarak yaşantı vardı.   D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı. 
 
12- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu çevre için 
söylenemez? 
A) İnsanlar genel olarak putlara tapıyorlardı. 
B) İçki, kumar yaygınlaşmıştı. 
C) İnsanlar barış ve huzur içindeydi. 
D) Mekke önemli bir ticaret merkeziydi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önceki Arabistan’ın durumunu 
göstermez? 
A) Kadınlara değer verilmezdi. 
B) Kabileler arasında kin ve düşmanlık hâkim idi.  
C) Şiire ve hitabete çok önem verirlerdi. 
D) Okuma yazma bilenlerin sayısı çok fazla idi.    
 
14- Aşağıdakilerden hangisi Kâbe için yanlış bir bilgidir? 
A) Namaz kılarken insanlar ona yönelir. 
B) Hac ibadeti burada yapılır. 
C) Arabistan’da Mekke’de bulunur. 
D) Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır 
 
15- Güzel ahlak kurallarına uyanlar yok denecek kadar azdı. 
İçki, kumar, gibi kötülükler yaygınlaşmıştı.  
Kız çocukları hor görülüyor, diri diri toprağa gömülüyordu.  
Güçlüler zayıfları eziyordu. 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sayılan sebeplerden dolayı Arap yarım 
adasında İslamiyet gelmeden önceki döneme verilen isimdir? 
A) Fetret dönemi   B) Lale Dönemi 
C) Cahiliyye Dönemi  D) Asabiye dönemi 
 
 


