
6. SINIF 4. ÜNİTE 
SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED 

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

 
 
1- Hz. Muhammed’in gönderiliş amacı aşağıdakilerden hangisidir? 
a)İnsanlara vaaz etmek   b)İbadet yapmak  
c)Devlet kurmak     d) Güzel ahlakı tamamlamak 
 
2- Yüce Allah’ın bir buyruk veya düşünceyi peygamber aracılığıyla 
insanlara bildirmesine ne denir? 
a) Vahiy   b) Ayet  c) Sure   d) Sünnet  
 
3- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Peygamberimiz vahiy aldığını ilk olarak eşi Hz.Hatice’ye anlatmıştır. 
b) İlk vahiy Nur Dağı’nın Hira Mağarası’nda gelmiştir. 
c) İlk gelen ayetler Alâk suresinin ilk beş ayetidir. 
d) Hz. Muhammed 50 yaşında peygamber olmuştur. 
 
4- Hz.Ali, Hz. Zeyd, Hz. Hatice ve Hz.Ebu Bekir’in en belirgin özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A- İlk Müslümanlar olmaları  
B- Medine’ye hicret etmeleri  
C- Bedir Savaşına katılmaları  
D- Hz.Peygamber (SAV)’den sonra vefat etmeleri 
 
5- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) İlk vahiy 610 yılında Ramazan ayının 27’ sinde Kadir gecesinde 
gelmiştir 
b) Kadınlardan ilk Müslüman olan Hz Hatice’dir 
c) Yetişkin erkeklerden ilk Müslüman olan Hz. Ebu Bekirdir 
d) Kölelerden ilk Müslüman olan Bilal Habeşi’dir 
 
 
6- Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları açıktan ilk kez islam’a davet için 
topladığında, “Ey insanlar, şu dağın ardında size saldırmak üzere olan bir 
ordu olduğunu söylersem, ne dersiniz?” diye sordu. Mekkeliler “Sana 
inanırız, çünkü senin yalan söylediğini hiç görmedik.” dediler. Buna göre 
Hz. Muhammed (s.a.v.)’in toplumu hangi yönüyle daha çok etkilediği 
anlaşılmaktadır? 
A) Çalışkanlığı B) Sevgisi C) Güvenirliği  D) Adaletliliği  
 
7- Hz. Peygamber (SAV)’e yaptıkları kötülükler sebebiyle haklarında sure 
nazil olan akrabaları kimdir? 
A- Ebu Cehil ve hanımı    B- Ebu Süfyan ve hanımı  
C- Ebu Leheb ve hanımı   D- Vahşi ve hanımı 
 
8- Hz. Muhammed(sav)’e; “(Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça 
söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme” (Hicr Suresi, 94) ayeti 
hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) Ayetle açıktan çağrı dönemi başlamıştır. 
B) Ayetle yakın çevreye çağrı başlamıştır. 
C) Ayet, Mekke döneminde gelen ilk vahiydir.  
D) Ayetle doğru sözlülük emredilmektedir 
 
9- Yüce Allah Peygamberliğinin 3. yılında Hz Muhammed’den İslam dinine 
çağrıyı açıkça yapmasını istemiştir. Açıktan davetle ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Hz Muhammed ilk önce yakın akrabalarını evine çağırdı. 
b)Safa tepesine çıkarak İslama davet etti. 
c)Mekkeli müşriklerin işkenceleri artınca Habeşistan’a ilk hicret yapıldı. 
d)Müslümanlar rahatlıkla ibadetlerini yerine getirebiliyorlardı.  
 
10- Hz. Muhammed(sav)’e; “(Ey Muhammed!) Sana emrolunanı açıkça 
söyle ve Allah’a ortak koşanlara aldırış etme” (Hicr Suresi, 94. Ayet) ayeti 
geldiğinde Hz. Muhammed(sav) ne yapmıştır? 
A) Kendisine inananların, hicret etmelerini istemiştir 
B) İslam dinine açıkça davete başlamıştır 
C) Nur Dağı’na çıkmıştır 
D) Kâbe’de kendini ibadete vermiştir. 
 
11- Hz.Peygamber (SAV): “ ..... güneşi sağ elime, ayıda sol elime verseler 
bil ki Allah Teala bu dini aziz kılıncaya veya ben bu uğurda ölünceye kadar 
vazgeçmiyorum ” sözünü hangi olay üzerine söylemiştir? 
A- Miraç olayından sonra  
B- Medine’ye hicret etmeden önce  
C- İlk Müslümanların gördükleri işkenceler üzerine  
D- Müşriklerin kendini Ebu Talibe şikâyetleri üzerine 
 
 

 
 
 
 
 
 
12- Peygamberimizin eşini ve amcasını kaybettiği yıla ne ad verilir? 
a)Neşe yılı   b) Asrı saadet   c) Hüzün yılı  d) Bereket yılı  
 
 
13- İslam dinine çağrının ilk dönemlerinde Mekkeli Müslümanlardan bir 
kısmı gördükleri işkenceler üzerine hangi ülkeye göç etmek zorunda 
kalmışlardı. (1991 FL) 
A- Habeşistan  B- Hindistan  C- Pakistan  D- Afganistan 
 
 
14-  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Mekke’den Medine’ye yapılan göçe, hicret adı verilir 
B) Hicret esnasında ilk Cuma namazı kılınmıştır. 
C) Hicret 610 yılında yapılmıştır. 
D) Mekkeliler Peygamberimizi öldürme kararı almışlardı. 
 
15- Mekke’de, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı baskı ve işkenceleri 
dayanılmaz boyutlara ulaşınca Peygamberimiz nasıl bir tedbir almıştır? 
A) Mekke’den Medine’ye hicret etmişlerdir. 
B) Müşriklerle savaşmaya karar vermişlerdir. 
C) Hz. Muhammed’e inanmaktan vazgeçmişlerdir.  
D) Mekkeli müşrikleri boykot etmişlerdir. 
 
16- Aşağıdakilerden hangisi hicretin sebeplerinden değildir?  
a) Özgürce İslam’ı yaşayabilmek için 
b) İslam’ı rahatça anlatabilmek için  
c) Eziyet ve sıkıntılardan kurtulmak için  
d) Hz. Muhammed yolculuğu ve yeni insanları tanımayı sevdiği için 
 
17- Aşağıdakilerden hangisi Hicretin faydalarından biri değildir? 
a)Müslümanlık daha kolay yayıldı 
b)Müslümanlar daha rahat ibadet ettiler c)Müslümanlara yapılan baskılar 
sona erdi  
d)Müslümanlar Yahudilere karşı üstünlüklerini ilan ettiler  
 
 
18- Hz. Peygamber (SAV) tarafından inşa edilen ilk mescit aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 A- Mescidi Nebevi    B- Mescidi Kuba  
C- Mescidi Beni Zerik   D- Mescidi Dırar 
 
19- Peygamber efendimiz ilk Cuma namazını nerede kıldırdı? 
a) Kuba Köyünde   b) Ranuna vadisinde  
c) Medine’de    d) Mekke’de 
 
20- İstanbul'un hangi semti adını Hz. Muhammed'i Medine'de misafir 
etmiş ve İstanbul'un fethine katılmış sahabenin adını almıştır?  
A- Fatih  B- Eyüp  C- Alemdar   D- Haseki 
 


