
6. SINIF 4. ÜNİTE 
SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED 

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

 
 
1- Peygamberimizin ve arkadaşlarının Mekke'den Medine'ye yaptıkları 
göçe ne ad verilir? 
a) Sahabe  b) Muhacir   c) Ensar   d) Hicret 
 
2- Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce kendisine 
verilen emanetleri sahiplerine ulaştırması için bir sahabeye teslim eder ve 
bu sahabeyi müşrikleri yanıltmak için kendi yatağına yatırır. Bu sahabe 
kimdir? 
a) Hz. Ömer  b) Hz. Ebu Bekir  c) Hz. Osman  d) Hz. Ali  
 
3- Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicret ederken Hz. Ebu Bekir’le 
birlikte saklandıkları mağaranın adı nedir? 
a) Hira Mağarası    b) Nur Mağarası  
c) Uhud Mağarası    d) Sevr Mağarası  
 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçları açısından düşünüldüğünde 
yanlıştır? 
A) Müslümanlar Müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtuldular 
B) İslamın daha kolay yayılması sağlanmıştır. 
C) Müslümanlar Medine’de bir devlet kurmuşlardır. 
D) Hicret, Hz Osman döneminde Hicri takvimin başlangıcı olarak kabul 
edilmiştir. 
 
5- Peygamberimiz ve Mekkeli Müslümanlar niçin Medine’ye hicret 
etmişlerdir? 
A) Mekke’yi sevmedikleri için  
B) Medine’nin iklimi daha yumuşak olduğu için 
C)Baskılardan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için  
D) Medine’yi kurtarmak için 
 
6- Hicret hangi halife zamanında tarih başlangıcı olarak kabul edildi? 
A- Hz. Osman  B- Hz. Ali  C- Hz. Ömer  D- Hz. Ebu Bekir 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine’de yaptırdığı mescitle 
(Mescid-i Nebi) ilgili olarak yanlıştır? 
A) Peygamberimiz bu mescitte Allah'tan gelen ayetleri Müslümanlara 
açıkladı. 
B) Okuma-yazma bilmeyenlere burada okuma-yazma öğretilirdi. 
C) Evi ve ailesi olmayan yoksul Müslümanlar burada kalırdı. 
D) Peygamberimiz ilk vahyi burada almıştır. 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin mescidi hakkında yanlış bir 
yargıdır? 
A) Eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü bir merkez olmuştur. 
B) Yalnızca ibadet yeri olarak kullanılmıştır. 
C) Devlet işlerinin yürütüldüğü, barış ve savaş kararlarının alındığı bir yer 
olmuştur. 
D) Toplumsal ve siyasi konuların ele alınıp değerlendirildiği bir yer 
olmuştur. 
 
9- Müslümanları ibadete davet eden ezanı ilk okuyan sahabe 
aşağıdakilerden hangisidir?  
A- Zeyd Bin Sabit  B- Selmanı Farisi C- Ebu Hureyre  D- Bilal-i Habeşi 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi’nin işlevlerinden değildir? 
a)Yabancı misafirler ağırlanırdı 
b) kimsesizler burada barındırılırdı. 
c) ibadet edilirdi. 
d) Mescitte sadece eğitim öğretim yapılırdı 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eğitime ve öğretme 
etkinliklerinden değildir? 
A) Daru’l-Erkam’daki faaliyetleri  
B) Suffa okulunu kurması  
C) Mescid-i Nebevi’nin inşa  
D) Bedir savaşında alınan esirleri on Müslüman çocuğa okuma yazma 
öğretmeleri karşılığında serbest bırakması 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12- Hz. Muhammed Medineye hicret ettiğinde burada bir mescit yaptırdı. 
Mescidin etrafına genç, fakir ve kimsesizler için bölümler ekletti. Bunlara 
Ashabı Suffa dendi. Bunlar aynı zamanda ilk Müslüman öğrenciler, burası 
da ilk Müslüman okulu oldu. Yukarıdaki bilgilerde aşağıdakilerden hangisi 
üzerinde durulmuştur. 
A- İslam’ın dayanışmaya verdiği önemi  
B- Hz. Muhammedin eğitim-öğretime verdiği önem 
C- İslam’da mescide verilen değerin önemini  
D- İslamiyetin mimariye verdiği önem 
 
13- Hz. Muhammedin Medine’de yaptırdığı mescidin bir bölümünü fakir ve 
kimsesiz Müslüman öğrenciler için ayırmış olması İslam dininin daha çok 
hangi özelliğini vurgulamaktadır. (1997 DPY) 
A- İlme verdiği önemi B- Fakirleri koruduğunu 
C- Kimsesizleri koruduğunu D- Yardımlaşmaya verdiği önemi 
 
14- Hz. Muhammed (sav) Medine’ye hicret edince ilk olarak kendisi için bir 
ev, evin yanında fakir öğrencilerin barınacağı odalar ve birde cami 
yaptırmıştır. Buna göre Hz. Muhammed (sav) aşağıdakilerden hangisine 
öncelik vermemiştir. (1998 LGS) 
A- Eğitim düzeyinin yükseltilmesine 
B- Dini inançlara önem verilmesine 
C- Toplumsal dayanışmanın artırılmasına 
D- Ticari ilişkilerin yaygınlaştırılmasına 
 
15- Hz. Peygamber (SAV)’in Medine’de 622 tarihinde inşa edip ibadethane 
olmasının yanında bir eğitim ve öğretim merkezi haline getirdiği mescit 
aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Mescidi Nebevi    B- Mescidi Kuba 
C- Mescidi Beni Zerik   D- Mescidi Haram 
 
16-  “Ashab-ı Suffe” nin anlamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir. 
a)Peygamberimizin yakın akrabaları. 
b)Mescidin yanında kalan kimsesiz Müslümanlar. 
c)Kur’an’ın inen her ayetini yazanlar. 
d)Peygamberimizin soyundan gelen kişiler. 
 
17- Sevgili Peygamberimizin Medine’de görevlendirdiği ilk öğretmen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A- Hz. Ömer B- Musab b. Umeyr  C- Hz. Ebu Bekir  D- Zeyd b. Sabit 
 
18- Bedir savaşı esirlerinin 10 Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri 
karşılığı serbest bırakılması İslam’ın hangi önemli ilkesini gösterir. (1998 
DPY) 
A- İbadet  B- İman  C- İlim  D- Ahlak 
 
19- Hz. Muhammed (sav)’in, Medine'de yaşayan Yahudi ve diğer Arap 
kabileleriyle antlaşma yapması ve Ensar ile Muhacir kardeşliğini kurması 
gibi olaylar Hz. Muhammed'in aşağıdakilerden hangisini yapmaya 
çalıştığını göstermektedir? 
A) Kendini kabul ettirme   B) Ticareti geliştirme  
C) Toplumsal barışı sağlama D) İslâm'ı yayma  
 
20- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in Medine’de toplumsal barışa 
yönelik faaliyetlerinden değildir? 
A) İkisi de Arap kökenli olan Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırması' 
B) Komşu ülkelerin krallarına mektuplar göndermesi 
C) Medine’de yaşayan tüm grupları bir araya getirerek “Medine 
Sözleşmesi”ni gerçekleştirmesi 
D) Muhacirlerden her birini, ensardan biri ile kardeş ilan etmesi 
 


