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6. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
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Hz. Muhammed’in Hayatı -3

1.  Hz. Peygamberin Mekke yakınlarındaki Hudeybiye’ye 
gitme sebebi hangisidir?

A) Mekkelileri barışa razı etmek 
B) Hac ibadetini yerine getirmek 
C) Mekke’yi Müşriklerden almak
D) Mekkelilere gücünü göstermek

2.  Mekke’nin fethiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Nereye sefer yapılacağı herkesten gizlenmiştir. 
B) Mekke, iyi bir planlamayla kolay fethedilmiştir. 
C) Direnmeyenlere dokunulmayacağı bildirilmiştir.
D) Müslümanlara haksızlık yapanlar cezalandırılmıştır.

3.   • Mekkelilerin, Müslümanları resmen tanıdığı bir antlaş-
madır. 

• Barış antlaşmasından sonra İslam, kabileler arasında 
hızla yayılmıştır. 
Bu antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erdemliler Antlaşması  B) Medine Sözleşmesi
C) Hudeybiye Antlaşması  D) Akabe Biatları

4.  Aşağıdaki maddelerden hangisi Hudeybiye 
Antlaşmasının maddelerinden biri değildir?

A)  Mekkeliler hacılara hizmet etmeye devam edecekler. 
B)  Bir Müslüman Medine’ye sığınırsa kabul edilmeyecek.
C)  Müslümanlar Kâbe’yi ertesi yıl üç gün süreyle ziyaret 

edecekler. 
D)  Kâbe ziyaretinde Müslümanlar yanlarında silah taşı-

mayacaklar. 

5.  Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nin evrensel 
mesajlarından biri değildir?

A) Öğrenilmesi gereken ilk dil tatlı dildir. 
B) Herkesin canı ve malı koruma altındadır.
C) Bütün insanlar yaratılış bakımından eşittir.
D) Kimse başkasının fiilinden sorumlu tutulamaz.

6.   “Ey müminler! Size iki şey bırakıyorum ki onlara sımsıkı 
sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. Onlar Allah’ın kitabı 
ve - - - - ’’ 
Bu hadisteki boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi 
getirilmelidir? 

A) fıkıh kitaplarıdır. 
B) örf ve âdetlerdir.
C) benim sünnetimdir. 
D) seçilecek halifelerdir.
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Hz. Muhammed’in Hayatı -3

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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6. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7 ve 8. soruları Nasr suresinin anlamına göre ce-
vaplayınız.

 I.  Allah’ın yardımı ve zafer geldiğinde 
 II. Çünkü o, her zaman tövbeleri çokça kabul edendir. 
 III. Ve insanların Allah’ın dinine bölük bölük girdiğini gör-

düğünde
 IV. Rabb’inin sınırsız şanını yücelt, ona şükret ve ondan 

bağışlanma dile!

7.  Aşağıdakilerin hangisinde Nasr suresinin anlamı 
doğru sıralanmıştır?

A) I - III - IV - II  B) II - III - IV - I 
C) III - IV - I - II  D) IV - I - II - III

8.  Nasr suresinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz? 

A) İnsan her hâl ve durumda Allah’a şükretmelidir.
B) Başarı insanı Allah’a daha çok yakınlaştırmalıdır. 
C) Yardım etmek ve zafer vermek Allah’ın lütfudur.
D) Kendini beğenmek insana yakışmayan bir huydur.

9.   I.  Bizi aldatan bizden değildir. 
 II.  Kadınların haklarına riayet ediniz. 
 III.  Kan davaları ve tefecilik kesinlikle yasaktır. 

Numaralanmış bilgilerden hangileri veda hutbesinde 
geçmektedir?

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

10.  Hz. Peygamberi çok seven Müslümanlar, onun vefatın-
dan büyük üzüntü duydular ve bunu kabullenmekte zor-
landılar. Vefat haberini alanların oluşturduğu kalabalığa 
Hz. Ebubekir, Âl-i İmrân suresinin 144. ayetini okudu: 
“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de 
peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürü-
lürse gerisin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim 
dönerse Allah’a hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaktır. 
Allah, şükredenleri ödüllendirecektir.”
Hz. Ebu Bekir’in bu ayeti okumasının sebebi aşağıda-
kilerden hangisi olamaz?

A)  Hz. Peygamberin bir insan olduğunu hatırlatmak 
B)  Halife seçilmesini sağlamak için insanları etkilemek 
C)  Müslümanların gerçeği kabullenmelerini kolaylaştırmak
D)  Hz. Peygamberin ve inananların konumuna dikkat 

çekmek 

11.  Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesaj-
lardan biri değildir? 

A) Emanete hıyanet edilmemelidir.
B) İlim öğrenmeye öncelik verilmelidir.
C) Müslüman Müslümanın kardeşidir.
D) Hz. Muhammed son peygamberdir.

12.  Hz. Peygamber’in vefatıyla ilgili aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Cenaze işleriyle Hz. Ali ilgilendi. 
B) Vefat ettiği odaya defnedildi.
C) 633 yılında 63 yaşında vefat etti.
D) Kabrine Ravza-i Mutahhara denildi.


