
 
 

1- Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
A) 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. 
B) Ahlakı ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini kazanmıştır 
C) Ticaretle uğraşmıştır. 
D) Peygamberimiz 25 yaşında peygamber olmuştur 
 
Mert: Nuray Hz. Muhammed ile Hz Hatice’nin çocuklarının 
isimlerini sayabilir misin? 
Nuray: Elbette sayarım. Abdullah, Ümmü Gülsüm, Rukiye, 
Zeynep, ? , Kasım.  
2- Yukarıdaki konuşmada Nuray’ın unuttuğu isim 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Âmine  B) Fatıma   C) Đbrahim  D) Ali  
 
Kâbe’nin onarılması konusunda Kureyşliler arasında 
anlaşmazlık çıkmıştı. Sorunun çözülmesini, ertesi gün 
Kâbe’ye ilk gelecek kişiye bırakmışlardı. Ertesi gün Kâbe’ye 
ilk gelen kişinin Hz. Muhammed olduğunu gören Kureyşliler, 
"el-emin geliyor" diyerek sevindiler Çünkü herkes, onun 
vereceği kararın adaletli olacağına inanıyordu. 
3- Kureyşlilerin bu düşünceleri Hz. Muhammed'in aşağıda 
verilen özelliklerinden daha çok hangisinin kanıtıdır? 
A) Merhametli ve iyi kalpli olduğunun 
B) Sorunları kolay bir şekilde çözdüğünün 
C) Güvenilir ve doğru olduğunun 
D) Olacakları önceden bildiğinin 
 
Hz. Muhammed (s) ayakkabılarını, giysilerini ve eşyalarını 
tamir ederdi. Temizlikle ilgilenirdi. Eve su getirir, hayvanların 
bakımını yapardı. 
4- Bu davranışları onun aile ilişkileriyle ilgili bize nasıl bir fikir 
vermektedir? 
A) Çok sert bir erkek olduğunu 
B) Kılıbık olduğunu 
C) Her konuda başarılı olduğunu 
D) Yardımlaşmayı sevdiğini 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ( sav ) için 
söylenemez? 
A) Peygamberimiz bir kimseyi kırmaktan hoşlanmazdı. 
B) Torunlarını çok sever ve onları kucağından indirmezdi. 
C) Güler yüz göstermenin bile bir sadaka olduğunu söylerdi. 
d) Kız çocuklarını erkek çocuklarından daha çok severdi. 
 
6- Peygamberimiz, aile yaşamını aşağıdaki temellerden 
hangileri üzerine kurmuştur? 
A) Sevgi, saygı, hoşgörü  B) Baskı, adalet, sevgi 
C) Adalet, çalışma, hırs   D) Kıskançlık, baskı, saygı 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimiz (SAV)’in 
aile içindeki örnek davranışları hakkında yanlıştır? 
A) Hz. Muhammed Aile Bireyleri Arasında Ayırım yapardı. 
B) Hz. Muhammed Aile Bireylerini Çok Severdi 
C) Hz. Muhammed Ev işlerinde Yardımcı Olurdu 
D) Hz. Muhammed Aile Bireyleri ile Şakalaşırdı 
 
“…Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri 
sevmez” ( Araf Suresi, 31. ayet) 
8- Ayet mealini de düşünerek aşağıdaki davranışlardan 
hangisi israf sayılmaz? 
A) Yemeği bitirmeyip tabakta yemek bırakmak 
B) Bir bardak suyun yarısını içip gerisini dökmek 
C) Zamanı boş geçirip değerlendirmemek 
D) Misafirlerimize ikramda bulunmak 

 
Hz. Muhammed bir gün torunlarından birini kucağına almış 
öpüyordu. Hz. Muhammed’in bu davranışını gören 
arkadaşlarında biri şöyle dedi; “Benim on tane çocuğum var 
ama şimdiye kadar onların hiçbirisini öpmedim.” Hz. 
Muhammed ona şöyle buyurdu; “Merhamet etmeyene 
merhamet edilmez.” 
9- Bu olay Hz. Muhammed’in hangi özelliğini ön plana 
çıkarmaktadır? 
A) Gönül kırıcı söz ve davranışlardan sakınma 
B) Çocuklar arasında kız – erkek ayrımı yapmama 
C) Çocuklara değer verme ve onlara sevgisini gösterme 
D) Çocukların görüşlerine önem verme 
 
Zeyd’i anne ve babası almaya geldiklerinde peygamberimiz 
son sözü ona bırakmıştır. Zeyd ise peygamberimizin 
yanında kalmayı tercih etmiştir. 
Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde eşi Hz. Hatice’nin 
yanına gitmiş ve onun görüşlerini almıştır ve böylece 
rahatlamıştır 
Hudeybiye barış anlaşmasından sonra Hz. Ümmü 
Seleme’nin görüşlerine uyarak kurbanını keserek 
Müslümanlara barış konusundaki kararlılığını belirtmiştir 
10- Yukarıda verilen olaylardan hareketle aşağıda verilen 
sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz? 
A) Peygamberimiz aile bireylerinin görüşlerine değer verirdi. 
B) Peygamberimizin ailesinde kararlar beraber alınırdı. 
C) Peygamberimize aile bireyleri görüşleriyle yardımcı 
olmuştur. 
D) Peygamberimiz sadece kendi görüşlerine değer verirdi  
 
Bir gün sofrada Hz. Ali yediği zeytinlerin çekirdeğini devamlı 
Hz. Muhammed’in önüne koydu. Hz.Ali “Ya Muhammed, ne 
kadar çok zeytin yemişsin öyle!” dedi. Hz. Muhammed de “ 
sen de zeytinleri çekirdeği ile yutmuşsun.”dedi.  
11- Bu olaydan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? 
A) Hz. Muhammed zeytini çok severdi. 
B) Hz. Ali kötü niyetliydi. 
C) O zamanlar zeytin kıymetliydi. 
D) Hz. Muhammed aile bireyleriyle şakalaşırdı. 
 
12- Hz. Muhammed’in en güzel elbisesini kendisinden 
isteyen kişiye hediye etmesi onun hangi ahlaki özelliğini 
vurgulamaktadır? 
A) Cesaretli olması   B) Cömert olması  
C) Hoşgörülü olması   D) Affedici olması 
 
 “… Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah, israf edenleri 
sevmez.”(Araf suresi–31.) 
13-  Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi 
yukarıda verilen ayete aykırı davranmış sayılır? 
A) Yiyebileceği kadar yemek alan ve tabağındaki bütün 
yemeği bitiren kişi 
B) Musluğu gerektiği kadar açıp işi bittiğinde kapatan kişi 
C) Gereksiz yere lambaları açık bırakmayan, defterini 
karalayıp yırtmayan kişi 
D) Ekmeğinin ve yiyeceklerinin bir kısmını çöpe atan kişi 
  
14- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin sözüdür? 
A) Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirlere ikramda 
bulunsun. 
B)Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 
C)Ev alma komşu al. 
D)Komşuda pişer bize de düşer. 
 

5. SINIF 3. ÜNİTE 

HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI 

Test 1 



Ayşe’yle Tülin öğle paydosunda yiyecek almak için kantine 
giderler. Tülin yemeğini bitirir fakat Ayşe bitirmez. Artan 
yiyeceği çöpe atar. Tülin Ayşe’yi uyarır ve  
– “ .......... “ 
1-Tülin, A5yşe’ye aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisini 
söylerse yaptığı davranışın yanlış olduğunu daha iyi 
anlatmış olur? 
A) “Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran 
kimseyi sevmez. 
B) “Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz” 
C) “Kim bir Müslüman’ın kusurunu örterse, Allah’ta kıyamet 
günü onun kusurunu örter.” 
D) “Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşlarına en 
hayırlı olandır”  
 
“Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı 
olandır.” 
16- Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi 
yukarıda verilen ayete göre hayırlı bir komşu sayılmaz? 
A) Komşularına yardım eden kişi 
B) Komşularına güler yüz gösteren kişi 
C) Komşularını ziyaret eden kişi  
D) Gürültü yaparak komşularını rahatsız eden kişi 
 
17- Aşağıdakilerden hangisi komşuluk ilişkileri ile ilgili 
değildir? 
A) Komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır. 
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 
C) Komşular menfaat, çıkar için komşuluk etmelidir. 
D) Allah’a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyilik etsin.  
 
Peygamberimiz kendisine komşu hakları konusunda sorulan 
bir soruya şöyle cevap vermiştir: “Komşunun yardıma 
ihtiyacı varsa yardım edersin, borç isterse borç verirsin, 
yoksulsa ihtiyaçlarını karşılarsın, hastaysa ziyaretine 
gidersin, sevinirse sevinir, üzülürse üzülürsün”  
18- Peygamberimizin bu sözüne göre komşumuza karşı 
hangi tutum ve davranış yanlıştır? 
A) Komşular arası ilişkiler karşılıklı çıkara göre olmalıdır. 
B) Komşular birbirlerinin en yakın ve güvenilir dostları 
olmalıdır. 
C) Mutlu ve üzüntülü günlerinde komşularımızın yanında 
olmalıyız 
D) Gerektiğinde komşularımızı maddi ve manevi olarak 
desteklemeliyiz. 
 
“ Peygamberimiz bir gün sokakta arkadaşlarının yanında 
üzgün bir şekilde duran yetim bir çocuğu evine götürmüş, 
karnını doyurmuş ve ona güzel elbiseler giydirmiştir.”  
19- Peygamberimizin bu davranışı ile örtüşen hadis-i şerif 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir 
B) Güzel söz de bir sadakadır. 
C) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir. 
D) En hayırlı ev, içinde yetime iyilik yapılan evdir. 
 
Kuran-ı Kerim’de “ Onlar yoksula, yetime yedirirler. Biz 
sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz” derler. 
Buyrulur.  
20- Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  
A) Yoksullara, yetimlere ikramda bulunmak gerektiğine  
C) Yapılan yardımlar için teşekkür beklenmesi gerektiğine 
B) Yardımları karşılıksız yapmak gerektiğine  
D) Dinimizin yoksula, yetime yedirmeyi tavsiye ettiği 
 
21- Kâbe tamir edilirken kabileler arasında Hacerul Esved 
isimli taş yüzünden kavga çıkmak üzere iken hakem olarak 
tayin edilen Peygamber(SAV) nasıl hareket etti. 
A) Taşı kendisi taşıdı, kendisi yerine koydu.    
B) Kabilelerin en yaşlısı yerine koydu. 
C) Kabileler taşıdı, Rasulullah (SAV) yerine koydu.   
D) Taşı yerine koyacak olan kura ile tespit edildi. 
 

22- Hz. Muhammed’in aşağıdaki örnek davranışlarından 
hangisi engellilere destek olma ve onları toplum hayatında 
etkin kılmakla ilgili değildir? 
A) Hz. Hamza’yı Uhut Savaşında şehit eden vahşiyi 
affetmesi 
B) Bedensel özrü nedeniyle insanlardan uzak duran bir 
sahabeyi ticarete yönlendirerek topluma kazandırması 
C) Savaşa giderken görme özürlü Abdullah’ı Medine’ye 
yönetici olarak bırakması 
D) Yürüme engelli Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali olarak 
göndermesi 
 
Allahümme salli ……………………….ve alâ âli Muhammed 
……………………………..alâ Đbrâhîme ve alâ âli Đbrâhîm 
Đnneke hamîdün mecîd 
23- Yukarıda salavat duaları verilmiştir. Boş bırakılan yere 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) kemâ salleyte - alâ Muhammedin  
B) alâ Đbrâhîme - kemâ barekte 
C) alâ Muhammedin - kemâ barekte 
D) alâ Muhammedin - kemâ salleyte 
 
Hz. Muhammed komşuluğa önem verirdi. 
Haksızlığa uğrayanlarla ilgilenmezdi. 
Emaneti korurdu. 
Yetimleri korur ve yardımcı olurdu. 
Misafirleri sevmez ve onlarla ilgilenmezdi. 
24- Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 
A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 
 
25- Hz. Muhammed'e “Muhammedül-Emin” lakabının 
verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Güler yüzlü, tatlı dilli olması  
B) Babasının adının Emin olması 
C) Her zaman doğru ve dürüst olması 
D) Emin ismini çok sevmesi 
 
 

 
 
 
 


