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1. Aşağıdakilerden hangisi Hicretin sonuçlarından biri
değildir?
A) İslâm dininin yayılması hızlanmıştır.
B) Kabe’nin içindeki putlar temizlenmiştir.
C) Müslümanlar siyasi bir güç haline gelmiştir.
D) Müslümanlar arasında kardeşlik hukuku hayata geçirilmiştir.
E) Farklı inançlarla bir arada yaşama tecrübesi oluşmuştur.

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin
Medine’de toplumsal barışı sağlamak için yaptığı
faaliyetlerden biridir?
A) Nüfus sayımının yapılması
B) Medine’ye mescit inşa edilmesi
C) Farklı ülkelere elçiler göndermesi
D) Medine sözleşmesinin imzalanması
E) Medine çevresine hendek kazılması

3. Hz. Peygamber İslam’ı yaymak için çeşitli yöntemler
kullanmıştır.
Buna göre aşağıdaki yöntemlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) Akabe’de Medine’lilerle görüşmesi
B) Erkam’ın evinde gizli tebliğ yapması
C) Kabile reisleriyle görüşmeler yapması
D) Safa tepesinde Mekke’lilere açıktan duyurması
E) Devlet başkanlarına davet mektubu göndermesi

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. 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 hoşnutluğuyla helal edendir. Ben Rabbime yüz
akıyla kavuşmayı umuyorum.” buyurdu.
Buna göre Hz. peygamberle ilgili aşağıdakilerin
hangisi söylenemez?
A) Ahirete kul hakkı ile gitmek istememiştir.
B) Allah’a karşı mahcup olmak istememiştir.
C) Hak ve hukuk konusunda çok titiz davranmıştır.
D) Bütün mal varlığını sahabeye dağıtmak istemiştir.
E) İnsanlara kul hakkı konusunda çok önemli bir örneklik oluşturmuştur.

5. Hz. Ebu Bekir, peygamberimizin vefatını duyunca büyük
bir sorumluluk örneği göstererek Müslümanlara şöyle
demiştir: “Ey Müslümanlar! Sizden kim Muhammed’e
tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Ama kim Allah’a kulluk
ediyorsa bilsin ki Allah ebedidir.”
Bu sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halifenin Hz. Ebubekir olacağı
B) Peygamberlerin vefatının doğal olduğu
C) Peygamberlerin sadece vahyi tebliğ ile görevli olduğu
D) Peygamberlerin vefatı ile dinin bozulmaya başladığı
E) Hz. Peygamberin kendisinden sonra vâris bıraktığı

6. Veda hutbesinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Allah’ın birliğine
B) Adaletin önemine
C) Eşlerin sorumluluklarına
D) Faizin haram kılınmasına
E) İlk halifenin nasıl seçileceğine
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7. Hz. Peygamberin Medineli Yahudilerle yaptığı sözleşmenin;
• Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar.
• Müslümanlarla Yahudiler barış içinde yaşayacaklar.
• İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla savaşırsa diğer taraf
yardımcı olacak.
• İki taraftan biri, üçüncü bir tarafla barış anlaşması yaparsa, diğer taraf bu anlaşmayı tanıyacak.
• Müslümanlarla Yahudiler arasında çıkacak her türlü
anlaşmazlıkta Hz. Peygamber hakem kabul edilecek.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

10. Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekke’den
Medine’ye göç etme sebeplerinden biri değildir?
A) Psikolojik baskı
B) Ekonomik ambargo
C) İnananların sayısının artması
D) Medine’nin daha güvenli olması
E) Can ve mal güvenliğinin kalmaması

maddeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilemez?
A) Ticaret hukuku
B) Savaş hukuku
C) Toplumsal barış
D) Din ve inanç özgürlüğü
E) Farklılıklarla bir arada yaşam

11. Hz. Muhammed (sav.), Mescid-i Nebevi’nin bitişiğine
“Suffa” adı verilen bir yer yaptırmıştı. Burada genellikle
ilim öğrenmek isteyen, yoksul, kimsesiz ve yetim kişiler
kalırdı. Bunlar, çoğunlukla Peygamberimizin yanında
bulunur, ona gelen ayetleri öğrenir, konuşmalarını dinlerdi. Ayrıca Suffa’da kalanlar, yeni bilgiler öğrenmeye
ve kendilerini geliştirmeye çalışırlardı. Bunlar arasında
yabancı dil öğrenenler bile bulunmaktaydı.
Buna göre Hz.Muhammed (sav)’in Suffa’yı açmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin
Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında gerçekleşmemiştir?
A) Mescidi Nebinin inşası
B) Kuba Mescidinin yapımı
C) İlk Cuma namazının kılınması
D) Sevr Mağarasında saklanılması
E) Hz. Peygambere suikast düzenlenmesi

9. 621 ve 622 yıllarında Medine’den Mekke’ye gelen bir
grup insan ile Hz. Muhammed (sav.) Mekke’nin yakınlarında bir tepede görüşmüş ve onlardan Allah’a şirk
koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına,
Allah’ın emirlerine uyacaklarına ve Peygamber olarak
kendisine bağlı olacaklarına dair söz almıştı.
Bu olaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akabe Biati
B) Hakem Olayı
C) Rıdvan Biati
D) Medine Sözleşmesi
E) Hudeybiye Antlaşması

A) Okur yazar oranını artırmak
B) Kuran ayetlerini yazıya geçirtmek
C) Yoksulların barınma ihtiyacını karşılamak
D) Müslümanların bir arada olmasını sağlamak
E) İslam’ı anlatmak için öğretmenler yetiştirmek

12. İki akraba Arap kabilesi olan Evs ve Hazreç, Medine’ye
Yemen’den gelmişlerdir. Aralarında sık sık savaşlar
yaşanmış, en sonuncusu olan Buas Savaşı aralıklarla
120 yıl kadar süren sürmüştür. Evs ve Hazreç kabileleri
arasındaki bu düşmanlık Hz. Peygamberin Medine’ye
hicretinden sonra kardeşliğe dönüşmüştür.
Bu kardeşliğin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin ekili olduğu söylenemez?
A) İslâm dininin adaleti sağlayacağına olan güven
B) Müslümanlar arasında sevgi ve merhametin hâkim
olması
C) Bu kabilelerin İslam’ı seçerek kan davalarından vazgeçmesi
D) Hz. Muhammed (sav.)’in Medine’de barışı önceleyen
girişimleri
E) Yeni oluşan Medine yönetiminde söz sahibi olmak
için güç birliği yapma düşüncesi

