4.ÜNİTE DEĞERLENDİRME(Hz. Muhammed’in (sav) Doğduğu Çevre
I. bizim için doğru yolu gösteren bir rehber olduğu için,
II. İnsanlık için en güzel örnek olduğu için,
III. Allah’ın (c.c.) seçilmiş bir kulu ve elçisi olduğu için,
S.1. Yukarıdakilerden hangileri sebebiyle Peygamber Efendimizi (s.a.v.) sevmemiz, onun yolundan
gitmemiz gerekir?
A. Yalnız II
B. I – II
C. I –II – III
D. II – III
S.2. Peygamberimizi (s.a.v.) iyi tanımak, Allah’ın Elçisi’nin (s.a.v.) önemini ve insanlık için neler
yaptığını anlayabilmek için ne yapmamız gerekir?
A. O’nun doğduğu dönem hakkında doğru bilgi sahibi olmamız gerekir.
B. O’nun adını duyduğumuzda salavat getirmemiz gerekir.
C. O’nun ismini çocuklarımıza koymamız gerekir.
D. O’nun yaşadığı yerleri ziyaret etmemiz gerekir.
S.3. Hicaz, Arap Yarımadası’nın en önemli bölgesiydi. Bölgenin başlıca önemli şehirleri arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A. Taif
B. Mekke
C. Basra
D. Medine
S.4. “Mekke’nin Hicaz Bölgesi’ndeki şehirlerarasında ayrıcalıklı bir yeri vardı.” Mekke’nin ayrıcalıklı
olmasının nedeni nedir?
A. Müslümanların çok olması
B. Peygamberimizin (sav) burada doğması
C. Kabe’nin bu şehirde olması
D. Putperestlerin çok olması
S.5. Putperestler putlara dua ediyor, onlar için kurbanlar kesiyorlardı. Puta tapanlar Allah’ın (c.c.)
varlığına iman ediyorlar ancak onunla birlikte putların da tanrı olduğuna inanıyorlardı.
Putperestler putlara tapmalarının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisini söylüyorlardı?
A. Kendi elleriyle yaptıkları için,
B. Kendilerini Allah’a (c.c.) yaklaştırdığı için,
C. Ataları da putlara taptığı için,
D. Allah’a inanmadıkları için,
S.6. Allah’ın (c.c.) varlığı, birliği, eşi ve benzeri olmadığı inancına ne denir?
A. Tekbir
B. Hamd
C. Tesbih
D. Tevhid
S.7. Allah’a ortak kişiye ne ad verilir?
A. münafık
B. Müslüman
C. müşrik
D. kâfir
S.8. Allah’a (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortak koşmak, ondan başka tanrı ya da tanrılar
bulunduğuna inanmaya ne denir?
A. putperest
B. şirk
C. kâfir
D. Hanif
S.9. Peygamberimizin doğduğu çevre olan Hicaz Bölgesinde aşağıdaki inanç biçimlerinden hangisi
yoktur?
A. Yahudilik
B. İslamiyet
C. Hristiyanlık
D. Putperestlik

S.10. Peygamberimizin (s.a.v.) doğduğu dönemde putlara tapmayan, Allah’ın (c.c.) hem varlığına
hem de birliğine iman eden, iyi bir insan olarak yaşamaya gayret eden, kötülüklerden uzak durmaya
özen gösteren kimseler de vardı. Bunlara ne deniyordu?
A. Müslüman
B. Müşrik
C. Hanif
D. Münafık
S.11. “Hanifler” hangi peygamberin dinine göre yaşıyorlardı?
A. Hz. İbrahim (as)
B. Hz. Muhammed (sav)
C. Hz. Musa (as)
D. Hz. Adem (as)
S.12. “Arap toplumunda kabilecilik, sosyal hayatın temelini oluşturmaktaydı.” Aşağıdakilerden
hangisi “kabilecilikle” ilgili yanlış bir cümledir?
A. Haksız bile olsa kabile üyeleri her zaman birbirine destek olmak zorundaydı.
B. Kabile aynı atadan ve aynı soydan gelen insanlar topluluğudur.
C. Kabileleri genellikle yaşlı, tecrübeli, bilgili bir kişi yönetirdi.
D. Aynı kabileye mensup kişiler dayanışma içinde olmazlardı.
S.13. “Hiçbir insani hakka sahip değildi. Genellikle savaşlarda esir alınan kişilerden oluşan bu
insanlar, pazarlarda alınıp satılırdı.”
Anlatılan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
A. hürler
B. fakirler
C. köleler
D. savaşçılar
I
Bir erkek, istediği kadar kadınla evlenemezdi.
II
Kişinin erkek çocuklarının olması, onun için güç ve itibar kaynağıydı.
III
Kız çocuğu sahibi olmak ise mutluluk vesilesi sayılırdı.
IV
Kadınlar ve kız çocukları hor görülürdü.
V
Utançlarından kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar insafsızdılar.
VII
Erkek, karısını istediği zaman boşama hakkına da sahipti.
S.14. Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?
A. II- III-IV-V
B. I –II-III-VI
C. III-IV-V-VI
D. II-IV-V-VI
I
Okuma yazma bilenlerin sayısı çok azdı.
II
İçki içmek, kumar oynamak, falcılık, hırsızlık, başkasının malını zorla ve bedelsiz alma gibi
kötülükler oldukça azdı.
III
Şairlerin ve hatiplerin toplumda saygın bir yeri vardı.
IV
Her yıl belli dönemlerde şiir yarışmaları yapılır ve birinci gelen şiirler Kâbe’nin duvarına asılırdı.
V
Cömertlik, verilen sözde durma, sığınan kimseyi koruma gibi bazı güzel özellikler de vardı.
VI
Sözlü kültür, özellikle de şiir ve hitabet (güzel söz söyleme) sanatı gelişmişti.
S.15. Yukarıdaki cümlelerden hangileri doğrudur?
A. I-III-IV-V-VI
B. I-II-III-V-VI
C. II-III-IV-V-VI
D. I-II-III-IV-V
S.16. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A. Yerleşik hayat yaşayanlar – tarım ve ticaretle uğraşıyordu.
B. Köleler - Hiçbir insani hakka sahip değillerdi.
C. Göçebe hayat yaşayanlar – Ticaret ve sanatla uğraşıyordu.
D. Hürler - Toplumun ayrıcalıklı kesimi olup her türlü hakka sahiptiler.
S.17. Putperestlik, içki, kumar, falcılık gibi kötülüklerin, cahilce inanç ve uygulamaların
yaygın olmasından dolayı Peygamberimizin (s.a.v.) risaleti öncesi döneme ne ad verilir?
A. Kötülük dönemi
B. Putperestler dönemi
C. Müşrikler dönemi
D. Cahiliye dönemi

S.18. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.
Bir erkek, istediği kadar kadınla evlenemezdi.
Cömertlik, verilen sözde durma, sığınan kimseyi koruma gibi bazı güzel özellikler de
vardı.
Şiir ve hitabet (güzel söz söyleme) sanatı gelişmişti.
Ticaret yolculukları genel olarak at kervanlarıyla yapılırdı.
Köleler her türlü insani hakka sahipti.
Arap toplumunda kişinin erkek çocuklarının olması, onun için güç ve itibar kaynağıydı.
Haksız bile olsa kabile üyeleri her zaman birbirine destek olmak zorundaydı.
Yerleşik hayat yaşayanlar ise tarım ve ticaretle geçimlerini sağlarlardı.
İçki içmek, kumar oynamak, falcılık, hırsızlık, başkasının malını zorla ve bedelsiz alma
gibi kötülükler oldukça azdı.
Aynı atadan ve aynı soydan gelen insanlar topluluğuna aile denir.
Arap toplumunda okuma yazma bilenlerin sayısı çok sınırlıydı.
Putlara tapmayan, Allah’ın (c.c.) hem varlığına hem de birliğine iman eden kişilere Hanif
deniyordu.
Münafık; Allah’a (c.c.) şirk yani ortak koşan kişi demektir.
Kız çocuğu sahibi olmak ise gurur vesilesi sayılırdı.
Arap toplumunda halkın çoğunluğunu Müslümanlar oluşturuyordu.
Kâbe, yeryüzünde Allah’a (c.c.) ibadet amacıyla inşa edilen ilk mabetti.
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Arap Yarımadası’nın Hicaz bölgesinde, Medine’de
doğmuştur.
1.NESTAİN
8.İHDİNAS
15.SIRATALLEZİNE
2.SIRATAL
9.ERRAHMANİR
16.GAYRİL
3.LİLLAHİ
10.ALEYHİM
17.RABBİL
4.NAĞBÜDÜ
11.YEVMİDDİN
18.MAĞDUBİ ALEYHİM
5.MALİKİ
12.MÜSTEGIM
19.İYYAKE
6.ENAMTE
13. ELHAMDÜ
20. VELADDALLİN
7.ALEMİN
14.VE İYYAKE
21.RAHİM
S.19. Fatiha Suresi’nin doğru sırlaması aşağıdakilerden hangisidir?
A. 13-3-17-7-9-10-11-12-14-15-16-18-1-2-4-19-20-21-8-6-5
B. 13-3-17-1-2-4-5-6-7-8-9-21-20-19-18-16-15-14-12-11-10
C. 13-3-17-7-9-21-5-11-19-4-14-1-8-2-12-15-6-10-16-18-20
D. 13-3-4-5-6-7-8-9-20-21-19-1-8-16-15-14-13-12-11-1-2-10
S.20. Karışık olarak verilen kelimeleri anlamlı ve kurallı cümleler yapınız.
OLANI, HERKES, DÜRÜST, SEVER, VE, DOĞRU.
_____________________________________________________________
KÖTÜLÜKLE, VERMEMELİYİZ, KARŞILIK, KÖTÜLÜĞE.
_____________________________________________________________
SAYGI, KÜÇÜKLERE, MERHAMET, GÖSTERİLMELİ VE, BÜYÜKLERE.
_______________________________________________________________
GÜZEL, İÇİN, ÖRNEKTİR, İNSANLIK, O, EN.
______________________________________________________________
İNSANA, SÖZ, RAHATLIK, VERİR, GÜZEL, VE, HUZUR.
____________________________________________________________
YAKINDAN, BÜYÜTÜR, AİLEMİZ, BİZİ, SEVGİYLE, İLGİLENİR, BİZİMLE, VE.
_____________________________________________________________________
HER, BİRBİRİYLE, SEVMELİDİR, VE, KARDEŞLER, İLGİLENMELİDİR, BİRBİRİNİ.
_____________________________________________________________________
BİZDEN, TOK, AÇKEN, DEĞİLDİR, YATAN, KOMŞUSU.
______________________________________________________________
SEVMELİ, KURMALIYIZ, VE, İYİ, ARKADAŞLARIMIZI, İLİŞKİLER, ONLARLA.
_________________________________________________________________
ZAMAN, ÖĞRETMENLERİMİZİN, İSTEDİĞİNİ, UNUTMAMALIYIZ, BİZİM, İYİLİĞİMİZİ, HİÇBİR.
_____________________________________________________________________________
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