
 

4. SINIF 3. ÜNİTE 
HZ. MUHAMMED’İ TANIYALIM  

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

 
1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevreyi Tanıyalım 

 
1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu durum Arapların hangi durumunu göstermez? 
A)Mekke‟nin kutsal bir şehir olduğu 
B)Arapların ticarete önem verdikleri 
C)Arapların çok tanrılı dinlere inandıkları  
D)Araplar arasında siyasi birlik bulunduğu 
 
2- I. Mekke‟de bulunmaktadır.  
II. Taştan yapılmış dört köşe bir binadır.  
III. Allah‟ın evi diye adlandırılır.  
IV. Hristiyanlar için kutsal bir mekandır.  
Kâbe ile ilgili yukarıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? 
a- I. – III  b- Sadece II   c- III – IV  d- Sadece IV 
 
3-  
 
 
 
 
 
 
Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Şiir sanatında önemli bir konumda olması 
B- Kutsal yapı Kabenin bulunduğu yer olması 
C- Panayırların düzenlendiği bir yer olması 
D- Halkının çoğunluğunun ticaretle uğraşması 
 
4- Kuran ayetlerinin gelmeye başladığı ortamla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi örnek verilemez? 
A) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. 
B) Fakir ve güçsüz insanlara her türlü kötülük ve haksızlık yapılıyordu. 
C) İnsanlar zor durumda kaldıklarında birbirlerinin yardımına koşuyorlardı. 
D) Kız çocuklarından utanıyor ve onları diri diri toprağa gömüyorlardı. 
 
5- Hanifler aşağıdakilerden hangisine denir? 
A- Hanefi mezhebini takip edenlere 
B- İslam‟ın ilk devirlerindeki Hıristiyanlara  
C- Hz. İbrahim (AS)‟ın dinini takip edenlere 
D- Mekke‟den Habeşistan‟a göç edenlere 
 
6- İslam öncesi Arap Yarımadasında tek Allah'a ibadet eden ve Hz. 
İbrahim'in dinine bağlı olduklarını söyleyen kişilere ne ad verilir?  
A- Mecusiler  B- Havariler  C- Museviler  D- Hanifler 
 
7-  
 
 
 
 
 
 
 
A) Haksızlık ve adaletsizliğe karşı çıkılması 
B) Toplumun hürler ve köleler şeklinde sınıflara ayrılması 
C) İçki, kumar ve hırsızlık gibi kötü davranışların yaygınlaşması 
D) İnsanların Allah‟tan başka ilâhlar edinmesi 
 

8- Hz. Muhammed‟in doğduğu yıllarda Mekke‟nin genel durumu hakkında 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlardı. 
B) Kumar, içki gibi alışkanlıklar yaygındı. 
C) Fakir ve güçsüzler ezilmekte idi. 
D) Ailede kız çocuklarına büyük değer verilirdi. 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Müşrik: Allah‟ın birliğine inanan kişiler C) Yahudi: Musevi 
B) Köle: Hiçbir hakkı olmayan insan  D) Kabile: Küçük insan 

toplulukları 
 
10- Peygamberimizin doğmasından yaklaşık olarak iki ay önce 
gerçekleşmiştir. Kâbe‟yi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar 
tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir? 
a) Fil olayı  b) Kâbe Olayı  c) Ebabil Olayı  d) Hakem Olayı 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi İslam‟ın doğduğu ortamdaki inançlardan biri 
değildir? 
a) Putperestlik b) Hıristiyanlık c) Yahudilik  d) Budizm 
 
12- Aşağıdakilerden hangisi İslâmiyet‟in doğduğu sırada Arap 
Yarımadasında en yaygın olan inançtı? 
a) Yahudilik  b) Hristiyanlık  c) Putperestlik d) Haniflik 
 
13- Kâbe‟yi ilk defa kim inşa etti? 
a) Hz. Yusuf b) Hz. Muhammed c) Hz. İbrahim   d) Hz. İsa 
 
14- Peygamberimizin doğumundan önce Kâbe ile ilgili hangi olay 
olmuştur? 
a) Fil Vakası olmuştur     b) Zemzem bulunmuştur   
c)Mecusi ateşi sönmüştür    d) Nuh Tufanı olmuştur  
 
15- Aşağıdakilerden hangisi Kâbe için yanlış bir bilgidir? 
A) İbadet amacıyla yapılmıştır. 
B) Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yapılmıştır. 
C) Allah‟ın evi olarak da adlandırılır. 
D) Medine şehrinde bulunur. 
 
16- Hz. Muhammed‟in doğduğu toplum için hangisi yanlış bir bilgidir?  
A) Kız çocuklarına değer verilmezdi. B) İnsanlar eğitimsiz ve cahildi. 
C) Kabile olarak yaşantı vardı.   D) İyi ve güzel davranışlar yaygındı. 
 
17- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed‟in doğduğu çevre için 
söylenemez? 
A) İnsanlar genel olarak putlara tapıyorlardı. 
B) İçki, kumar yaygınlaşmıştı. 
C) İnsanlar barış ve huzur içindeydi. 
D) Mekke önemli bir ticaret merkeziydi. 
 
18- Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet‟ten önceki Arabistan‟ın durumunu 
göstermez? 
A) Kadınlara değer verilmezdi. 
B) Kabileler arasında kin ve düşmanlık hâkim idi.  
C) Şiire ve hitabete çok önem verirlerdi. 
D) Okuma yazma bilenlerin sayısı çok fazla idi.    
 
19-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda sayılan sebeplerden dolayı Arap yarım 
adasında İslamiyet gelmeden önceki döneme verilen isimdir? 
A) Fetret dönemi   B) Lale Dönemi 
C) Cahiliyye Dönemi  D) Asabiye dönemi 
 
20- 1. Budistler  2. Hanifler   3. Puta tapanlar 
Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed‟in doğduğu toplumda var olan 
dini guruplardandır? 
A) Sadece 1   B) 1 ve 2 
C) 2 ve 3    D) 1, 2, 3 

 

 

İslamiyet‟ten önce Mekke‟yi ziyarete gelen Araplar, 
kurdukları büyük panayırda alışveriş yaparlar, 
eğlenceler ve spor karşılaşması düzenlerler, sonrada 

kabedeki putları ziyaret ederlerdi. 

Arabistan yarımadasında bulunan 
Mekke kenti İslamiyet‟ten öncede 
en önemli merkezlerden biriydi. 

1-Güzel ahlak kurallarına uyanlar 
yok denecek kadar azdı. 
2-İçki, kumar, gibi kötülükler 
yaygınlaşmıştı.  
3-Kız çocukları hor görülüyor, diri 
diri toprağa gömülüyordu.  
4-Güçlüler zayıfları eziyordu. 

 

 
Aşağıdakilerden hangisi Kur‟an-ı Kerim‟in 
indirilmeye başladığı dönemde Hz. Muhammed‟in 
de içinde yaşadığı toplumun, sosyal ve ahlâkî 
özellikleri arasında yer almaz? 

 



 

 
21- Aşağıdakilerden hangisi Kâbe için yanlış bir bilgidir? 
A) Namaz kılarken insanlar ona yönelir. 
B) Hac ibadeti burada yapılır. 
C) Arabistan‟da Mekke‟de bulunur. 
D) Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır 
 
 
22- Aşağıdakilerden hangisi Kuran‟ın indiği ortamın özelliklerinden 
değildir? 
a) Kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu   
b) İnsanlar kabileler halinde yaşıyor, kan davaları eksik olmuyordu  
c) Halkın çoğunluğu putlara tapıyordu    
d) İnsanlar arasında eşitlik vardı  
 

2. Hz. Muhammed’in Aile Büyüklerini Tanıyalım 
 
23-Peygamber Efendimizin aile büyükleri (babası, annesi, dedesi ve 
amcası) aşağıdakilerden hangisinde sıra ile verilmiştir? 
a) Âmine-Abdullah-Ebu Talip-Abdulmuttalip, 
b) Abdullah-Ebu Talip-Abdulmuttalip- Âmine,  
c) Abdullah-Âmine-Abdulmuttalip-Ebu Talip, 
d) Âmine-Abdullah-Ebu Talip-Abdulmuttalip, 
 
24- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam davetine karşı çıkan 
amcalarındandır? 
a) Abbas  b) Ebu Talip  c) Hz. Hamza  d) Ebu Lehep 
 
25- Peygamberimizin aile büyüklerinin vefatlarıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Babası, peygamberimiz doğmadan iki ay kadar önce   
b) Annesi peygamberimiz 6 yaşındayken  
c) Dedesi peygamberimiz 8 yaşındayken   
d) Amcası Ebu Talip Peygamberimiz 4 yaşındayken 
 
26- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed‟in aile büyüklerinden birisi 
değildir? 
A) Abdülmuttalip   B) Ebu Bekir  C) Ebu Talip  D) Âmine 
 
27- Hz. Muhammed‟in ailesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? 
A) Dedesi Mekke‟nin lideriydi 
B) Abdulmuttalip cömert ve cesur bir kişiydi 
C) Ticaretle uğraşırlardı 
D) İnsanlar tarafından pek sevilmezlerdi. 
 
28- Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin amcalarından birisi 
değildir? 
A) Ebu Bekir  B) Ebu Leheb C) Hamza D) Abbas 
 
29- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak 
verilen seçeneği bulunuz. 
A) Halime – Amine- Abdulmuttalip - Ebu Talip 
B) Âmine – Halime- Abdulmuttalip - Ebu Talip 
C) Âmine – Halime - Abdullah - Ebu Talip 
D) Halime – Âmine- Abdulmuttalip – Hamza 
 
30- Peygamberimizin ailesiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Annesinin adı Amine‟dir.   B) Amcasının adı Ebu Bekir‟dir.  
C) Dedesinin adı Abdulmuttalip‟tir.  D) Babasının adı Abdullah‟tır 
 

3. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluk ve Gençlik Yılları 
 
31- Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
a) Peygamberimiz Mekke‟de dünyaya gelmiştir 
b) Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur 
c) Peygamberimiz tüm yaşamını Mekke‟de geçirmiştir. 
d) Peygamberimiz 25 yaşında Hz. Hatice‟yle evlenmiştir 

 
32- Hz. Muhammed‟le ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Doğumundan önce babası ölmüştü. 
B) Bir süre sütanne yanında kaldı. 
C) Annesi 6 yaşındayken vefat etti. 
D) Tarımla uğraşmıştır 
 
33- Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammed‟e Peygamberlik 
verilmeden önce meydana gelen olaylardan birisi değildir? 
A) Ficar savaşlarına katılması 
B) Erdemliler topluluğuna üye olması 
C) Haceru‟l-Esved‟de hakemlik yapması 
D) Mekke‟den Medine‟ye göç etmesi  
 
34- Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
A) 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. 
B) Erdemliler topluluğuna katılmıştır. 
C) Peygamberimiz 30 yaşında peygamber olmuştur  
D) Ticaretle uğraşmıştır.  
 
35- Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
A) Babası O‟nun doğumundan önce ölmüştür.  
B) Hz. Hamza ve Ebu Talip amcalarındandır. 
C) 571‟de Medine‟de doğdu  
D) Babası Abdullah‟tır. 
 

3.1. Doğumu ve Çocukluk Hayatı 
 
36- Peygamberimizin doğumunu kutladığımız kandil gecesi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Regaib kandili  b) Berat kandili 
c) Miraç kandili   d) Mevlid kandili 
 
37- Peygamberimizin doğum tarihi ve doğum yeri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?  
a) 20 Nisan 632 yılında Mekke‟de 
b) 20 Nisan 571 yılında Medine‟de  
c) 20 Nisan 632 yılında Medine‟de 
d) 20 Nisan 571 yılında Mekke‟de 
 
38-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin sütannesidir?  
a) Emine  b) Halime  c) Hatice  d) Âmine 
 
39- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak 
verilen seçeneği bulunuz.  
A) Mekke – Abdulmuttalip - Ebu Talib 
B) Medine - Abdullah - Ebu Talib 
C) Ebva - Abdulmuttalip – Hamza 
D) Şam - Abdulmuttalip - Ebu Talip 
 
 
 

Hz. Muhammed‟in annesi ………………… ona süt 
anne bulmuş ve süt annesi …………….. Hz. 
Muhammed‟e dört yıl bakmış ve dört yıl sonra 
onu annesine teslim etmiştir. Annesi, Hz. 
Muhammed altı yaşındayken ölmüş ve dedesi 
………………… „in yanında kalmıştır. Dedesi 
ölünce amcası …………………..‟in yanında 
evleninceye kadar kalmıştır 

“ Mekke‟nin havası sıcak olduğu için 
yeni doğan çocuklar yaylalarda 
yaşayan sütannelere verilirdi. 
Peygamberimizde daha bebekken 

sütanneye verilmiştir.” 

“ Hz. Muhammed 4 – 6 yaşları arasında annesinin 
yanında kalmıştır. Annesi, ______________ köyünde 
vefat edince 6 – 8 yaşları arasında dedesi 
_________________________ „in yanında kalmıştır. 8 
yaşında iken dedesi de vefat edince onu amcası 
______________________ himayesi altına almış ve 
onun yanında ticari seferlere katılmıştır. “  

 



 

 
 
40-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peygamberimizin yanına alarak bakımını üstlendiği amcasının oğlu kimdir? 
a) İbrahim  b) Osman   c) Cafer  d) Hz. Ali  
  
41- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin isimlerinden değildir. 
A) Ahmet   B)Mahmut  C) Mustafa   D) Abdullah 
 
42- Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Peygamber(SAV) için yanlıştır? 
a) Peygamber (sav) bebekliğinde emzirilmesi için Halimeye verildi. 
b) Peygamber (sav) doğumundan iki ay sonra babasını kaybetti. 
c) Peygamber (sav) 4 yaşlarında sütannesi tarafından annesine teslim 
edildi. 
d) Peygamber(sav) 8 yaşlarında iken amcasının himayesine girdi. 
 
43-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki paragraftaki cümlelerden Aşağıdakilerden hangisi anlaşılamaz? 
A) Hz. Muhammed‟in annesi o küçükken olmuştur. 
B) Dedesi ona iyi bakmıştır. 
C) Ebu Talib Hz. Muhammed‟in amcasıdır. 
D) Ebu Talibin karısı onu fazla sevmemiştir. 
 
44- Amcasıyla katıldığı Şam ticari seferinde, Hz. Muhammed ‟in beklenen 
son Peygamber olduğunu anlayan Hıristiyan din âlimi kimdir? 
a) Varaka b. Nevfel   
b) Ebu Cehil 
c) Rahip Bahira   
d) Ebu Süfyan 
 
45- Peygamber Efendimiz (SAV) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
a) 20 Nisan (12 Rebiülevvel) 571‟de Mekke‟de doğdu. 
b) Annesinin adı Âmine‟dir. 
c) Altı yaşındayken babasını kaybeder. 
d) Babasının adı Abdullah‟tır. 
 
46- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed için yanlıştır? 
A) 20 Nisan 571 yılında Mekke‟de doğdu  
B) 6 yaşındayken babası,8 yaşındayken dedesi öldü 
C) Sütannesinin adı Hatice, Süt kız kardeşi ise Şeyma „dır  
D) Peygamberimiz, ticaret hayatında da dürüstlüğü ile tanındı. 
 
47- Hz Muhammed çocukluğu döneminde aşağıdakilerden hangisinin 
yanında kalmamıştır? 
A)amcası   
B)dedesi   
C)halası   
D)annesi 
 
48- Mevlit kandilini niçin kutlarız? 
A) Peygamberimizin doğumu olduğu için 
B) Peygamberimizin Allah‟ın katına çıktığı için  
C) Ku‟ran-ı Kerim Peygamberimize indirildiği için 
D) Allah‟ın verdiği nimetlere şükretmek için 
 

49-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu paragrafa göre Hz. Muhammed‟in yaptığı meslekler aşağıdakilerden 
hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A) Çobanlık-Ticaret   B) Ticaret-Öğretmenlik 
C) Tarım-Ticaret    D) Tarım- Çobanlık 
 
50- Peygamberimiz amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya 
başlamıştır? 
A) Annesinin vefatından sonra 
B) Dedesinin vefatından sonra  
C) Sütannesinin vefatından sonra 
D) Babasının vefatından sonra 
 

3.2. Gençlik Hayatı 
 
51- İslamiyet‟ten önce Mekke‟ye dışarıdan gelen insanlar haksızlığa 
uğruyordu. Haksızlığa uğrayanların hakkını korumak için kurulan ve 
gençliğinde Peygamberimizin de katıldığı Erdemliler Birliği topluluğunun 
adı nedir? 
A) Hilal-i Ahmer  B) Misak-ı Milliye  C) Hılfulfudul   D) Anayasa 
 
52- Mekke‟de kurulan “Hılfülfüdul Derneği”nin temel amacı, 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ticareti geliştirmek 
B) Güçsüzleri korumak ve haksızlıkları engellemek 
C) Çevre temizliğini korumak  
D) Kâbe‟nin tamirini ve koruyuculuğunu yapmak 
 
53- Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İnsanlara karşı merhametli olması    
B) Her zaman doğru ve dürüst olması 
C) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması  
D) Güler yüzlü, tatlı dilli olması 
 

4. Hz. Muhammed’in Çocukluk ve Gençlik Yıllarındaki Erdemli 
Davranışları 

 
54- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin erdemli 
davranışlarından biri değildir? 
a) Hz. Muhammed (sav),büyüklerini sever sayardı,  
b) Hz. Muhammed(sav),dürüst ve güvenilir değildi,  
c) Hz. Muhammed(sav),kötü davranışlardan kaçınırdı,   
d) Hz. Muhammed(sav),çalışmayı ve yardımlaşmayı severdi,  
 
55- Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed(sav)‟in yapmayacağı 
davranışlardan biridir? 
A) Aile büyüklerini sever ve sayardı. 
B) Kötü, kırıcı davranışlardan kaçınırdı. 
C) Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyardı. 
D) Hiçbir kimseye yardım etmez, insanların kalbini kırardı. 
 
56- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocukluk ve gençlik 
yıllarında gösterdiği davranışlardan biri olamaz? 
a) Verdiği sözü yerine getirirdi    
b) Kibirden, kıskançlıktan, cimrilikten ve ikiyüzlülükten uzak dururdu.  
c) İnsanların zararlarına olacak işlerden kaçınırdı   
d) Kötülük yapanlara destek olurdu. 
 
57-Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed‟in davranışlarına örnek 
değildir? 
A) Aile büyüklerini sever ve sayar. 
B) Kötü davranışlardan kaçınır. 
C) Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyar. 
D) Hiçbir topluluğa üye olmaz. 
 

Dedesinin ölümünden sonra 
peygamberimize Ebu Talip bakmıştı. 
Kendisine çok iyiliği dokunmuştu. 
Peygamberimiz ticaretle uğraşıp varlıklı 
biri olunca Ebu Talip‟in çocuklarından 
birini yanına almış ve onun bakımını 
üstlenmiştir. Böylece amcasının yükünü 
hafifletmiştir. 

Hz. Muhammed annesi Âmine ölünce 
dedesi Abdulmuttalib‟in yanında kalmıştır. 
Dedesi onu yanından ayırmaz ve gittiği 
her yere otururdu. Dedesinin ölümünden 
sonra amcası Ebu Talib‟in yanında 
kalmaya başlamıştır. Ebu Talib ve karısı 
ona çok iyi bakmışlar ve kendi 
çocuklarından ayırmamışlardır. 

 

Arkadaşlarından birisi Hz. Muhammed‟e 
koyun otlatıp otlatmadığını sormuş o da ;” 
Evet, ben koyun otlattım “ demiştir. Ayrıca 
Hz. Muhammed‟in evlenmesine sebep 
olan şey Hz. Hatice‟nin iş ortağı olup onun 
alış veriş işleri için kervanlarıyla 
ilgilenmesi ve iyi bir kazanç elde 
etmesidir. Bu işte oldukça başarılı 
olmasıdır… 

 



 

58- Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
A) Hz. Muhammed arkadaşlarıyla iyi geçinirdi 
B) Hz. Muhammed dürüst ve güvenilirdi 
C) Hz. Muhammed kötü davranışlardan kaçınırdı 
D) Hz. Muhammed doğaya ve hayvanlara önem vermezdi 
 
59- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Peygamberimiz (s.a.v)‟in örnek 
davranışlarından birisi olamaz? 
a) İnsanlar arasında ayrım yapmazdı. 
b) Halkın içinde olmaktan mutluluk duyardı. 
c) Başka dinden olanlarla sürekli kavga ederdi 
d) Halkın derdiyle dertlenir, sevinciyle sevinirdi. 
 
60- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz hakkında söylenemez? 
a) Yalan söylemezdi         b) Arkadaşlarıyla iyi geçinirdi     
c) Hayvanları severdi  d) Haksızlık yapanlara kötü davranırdı 
 

4.1. Hz. Muhammed Aile Büyüklerini Sever ve Sayardı 
 
61- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşabiliriz? 
a) Peygamberimiz aile büyüklerini sever ve sayardı  
b) Peygamberimiz misafirlerine saygı gösterirdi.  
c) Peygamberimiz sütannesini çok severdi  
d) Peygamberimiz insanlara değer vermezdi.  
 
62- Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav): ”Küçüklerimize sevgi ve şefkat 
göstermeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” demekle 
anlatmak istediği nedir? 
A) Büyükleri huzur evlerine götürmemiz gerektiğini. 
B) Çocuklara acımamak gerektiğini 
C) Büyüklere saygı göstermemek gerektiğini 
D) Küçüklerimizi sevmemiz, büyüklere saygı göstermemiz gerektiğini 
 
63- Hz Muhammed (sav) Aile fertlerine nasıl davranırdı? 
A) İlgilenecek zaman bulamazdı  B) Sert ve Kaba davranırdı  
C) Sever ve sayardı      D) Diğer kişilerden üstün tutardı 
 
64- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ailesi içindeki 
davranışlarından biri olamaz? 
a) Küçükken ev işlerinde annesine yardım etmiştir   
b) Sevgi ve saygısını davranışlarıyla göstermiştir  
c) Dedesini, amcalarını sevmiş onlara saygıda kusur etmemiştir  
d) Büyüklerini sözlerine karşı çıkmıştır. 
 
65- 

 
 
 
 
 
Parçada asıl vurgulanmak istenen nedir? 
A) Çocuk sahibi olmalıyız 
B) Çocuklar bizim geleceğimizdir 
C) Çocuklara sevgi ve merhamet gösterilmeli 
D) Çocukları öpmek sevaptır 

66- Hz. Muhammed‟in aile büyüklerine karşı tutumu aşağıdakilerden 
hangisinde yanlış olarak verilmiştir? 
A) Aile büyükleriyle yakından ilgilenir, onları kırmaz ve incitmezdi. 
B) Aile büyüklerinin sözünü dinlemezdi. 
C) Anne babasını hep anar, mezarlarını ziyaret ederdi. 
D) Aile büyüklerine karşı sevgi ve saygıda kusur etmezdi. 
 

4.2. Hz. Muhammed Kötü Davranışlardan Kaçınırdı 
 
67- 

 
 
 
 
 
 

 
Buna göre bizler arkadaşlarımızla ilişkilerimizde aşağıdakilerden hangisini 
yapmamalıyız? 
A) Kötü söz söylemek  B) Üzüntülerimizi paylaşmak 
C) Hoşgörülü olmak   D) Zor durumda olanlara yardım etmek 
 
4.3. Hz. Muhammed Haksızlıklara Güzel Bir Tavırla Karşı Çıkardı 

 
68-Peygamberimiz amcası Zübeyr ile birlikte ticaret için Yemene gitmişti. 
Tüccarların hile yaptıklarını, ölçü ve tartıda insanları aldattıklarını görür. 
Tüccarlara yaptıklarının yanlış olduğunu hile yapmadan da karlı alışveriş 
yapılabileceğini söyler ve gösterir. 
Yukarıda verilen olaydan hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşabiliriz? 
a) Peygamberimiz haksız kazanç elde etmiştir  
b) Peygamberimiz hile yapanlara izin vermiştir.  
c) Peygamberimiz haksız kazanç elde edenlere destek vermiştir. 
d) Peygamberimiz haksızlıklara güzel bir tavırla karşı çıkardı. 
 
69-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peygamberimizin katıldığı bu dernek aşağıdakilerden hangisinde 
verilmiştir? 
A) Güvenilir insanlar Topluluğu  B) Erdemliler Topluluğu  
C) Savaş karşıtları Topluluğu  D) Doğru insanlar Topluluğu 
 

5. Kevser Suresi ve Anlamı 
 
70- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda hangi surenin anlamı verilmiştir? 
a) Nas suresi b) İhlas suresi  c) Fatiha suresi d) Kevser suresi 
 
71- Kur‟an‟ın en kısa suresi hangisidir? 
a) Felak suresi b) İhlas suresi  c) Fatiha suresi d) Kevser suresi 
 
72- İnnâ âtaynâ kel kevser. Fesalli ………….venhar. İnne ……………. hüvel 
ebter. 
Yukarıda kevser suresi verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) lirabbike – ebter   B) şânieke - ebter 
C) şânieke – lirabbike  D) lirabbike- Şânieke 

Bir gün bir kadın Hz. 
Muhammed‟in evine gelir. Kadın 
içeri girince peygamberimiz “ 
Annem, anneciğim” diyerek 
yerinden kalkar ve oturması için 
yere kilim serer. Gelen 
sütannesi Halime‟dir. Ona 
ikramlarda bulunur, hediyelerle 
evine uğurlar 

 

Peygamberimiz bir gün torununu kucağına 
almış öpüyordu. O‟nun bu davranışını 
şaşkınlıkla seyreden bir adam „benim on 
çocuğum var ama bugüne kadar hiç 
öpmedim onları‟ diyince Peygamberimiz o 
adama „merhamet etmeyene merhamet 
edilmez‟ demiştir. 

 

“Peygamber Efendimiz arkadaşlarıyla iyi 
geçinir, onları sever ve sayardı. Onlara kibar 
ve anlayışlı davranırdı. Kötü söz söylemez, 
başkalarının hakkını yemezdi.” 

Peygamberimiz kendisi haksızlık yapmazdı. 
Yapanlar var ise bu kişilere karşı güzel bir 
tavırla karşı çıkardı. Yalnız başına 
düzeltebilecek olduğu şeyleri düzeltirdi. Bunu 
yaparken kimsenin kalbini kırmazdı. 
Düzeltemeyeceği bir şeyse insanlarla birlik 
olarak düzeltme yolunu seçerdi. Bunun için 
gençliğinde kurulmuş bir derneğe üye olmuş 
ve bunun için çalışmıştır.  

 

Ey Muhammed! Kuşkusuz biz 
sana Kevser‟i verdik. Şimdi 
Rabb‟in için kulluk et ve kurban 
kes..Asıl soyu kesik olan sana kin 
besleyendir. 

 


