
 

 

4. SINIF   4. ÜNİTE  

 

1) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu ortamdaki 

inançlardan biri değildir? 

a) Putperestlik 

b) Hıristiyanlık 

c) Yahudilik 

d) Budizm 

 

 

 

2) İslam’ın doğduğu ortamda bazı insanlar Hz. 

İbrahim’in tebliğ ettiği dine inanıyorlardı. Bu din 

aşağıdakilerden hangidir? 

a) Putperestlik 

b) Hıristiyanlık 

c) Yahudilik 

d) Haniflik 

 

 

 

3) İslam’ın doğduğu inanç ortamıyla ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

a) Arabistan halkının çoğu putlara tapardı  

b) Kabe ve çevresi putlarla doldurulmuştu  

c) Yahudilerin ve Hıristiyanların sayısı çok azdı. 

d) Putlara tapmayan hiç kimse yoktu 

 

 

 

4) İslam’ın doğduğu ortamla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

a) Bölge insanları kabileler hâlinde yaşardı.  

b) Kabileler arasında kan davaları eksik olmazdı 

c) Sosyal yaşamı güçlüler ve zenginler yönlendiriyordu  

d) İnsanlar arasında eşitlik vardı 

 

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu ortamla ilgili 

yanlış bir bilgidir? 

a) Zayıfların, kadınların, kölelerin hakkı gözetilmezdi  

b) Ailede kız çocukları hor görülürdü. 

c) Güçlü kabileler zayıfları ezerdi  

d) Kadınlar toplumda önemli bir konuma sahiptiler 

 

 

 

6) Aşağıdakilerden hangisi Mekke halkının en önemli 

geçim kaynağıdır? 

a) Turizm  

b) Tarım 

c) Hayvancılık  

d) Ticaret 

 

 

 



7) Allah’a ortak koşan, Allah’tan başka tanrı olduğuna 

inanan kişilere ne ad verilir? 

a) Mümin  

b) İnanç 

c) Şirk  

d) Müşrik 

 

 
 

8) Peygamberimizle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır? 

a) Mekke’nin ileri gelen Kureyş kabilesindendir. 

b) Baba tarafından soyu İsmail peygamber yoluyla İbrahim 

peygambere dayanır. 

c) İsmini dedesi Abdülmuttalip koymuştur  

d) Annesi Amine tarafından emzirilmiştir 

 

 

 

9) Peygamberimizin annesi kimdir ve peygamberimiz kaç 

yaşındayken vefat etmiştir? 

a) Halime – Peygamberimiz 6 yaşındayken 

b) Amine - Peygamberimiz 4 yaşındayken 

c) Halime – Peygamberimiz 8 yaşındayken 

d) Amine - Peygamberimiz 6 yaşındayken 

 

 

 

10) 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 

 

 

 

11) Peygamberimizin babasının ve dedesinin isimleri 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

a) Abdullah - Hamza 

b) Abdülmuttalip - Ebu Talip 

c) Abdullah – Ebu Talip 

d) Abdullah – Abdülmuttalip 

  

 

  

12) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam 

davetine karşı çıkan amcalarındandır? 

a) Abbas  

b) Ebu Talip  

c) Hz. Hamza  

d) Ebu Lehep 

 

 

14) Hz. Muhammed nerede ve ne zaman doğmuştur? 

a) 20 Nisan 571 yılında , Medine’de 

b) 20 Nisan 610 yılında , Mekke’de 

c) 20 Nisan 610 yılında , Medine’de 

d) 20 Nisan 571 yılında , Mekke’de 

 



15) Hz. Muhammed ne zaman doğmuştur? 

a) Recep  ayının 27. gecesinde 

b) Ramazan ayının 27. gecesinde 

c) Şaban ayının 15. gecesinde 

d) Rebiyülevvel ayının 12. gecesinde 

 

 

 

16) Peygamberimizin doğumunu kutladığımız kandil gecesi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Regaib kandili 

b) Berat kandili 

c) Miraç kandili 

d) Mevlid kandili 

 

 

 

17) Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. 

b) Erdemliler topluluğuna katılmıştır. 

c) Ticaretle uğraşmıştır. 

d) Peygamberimiz 25 yaşında peygamber olmuştur 

 

 

 

18) Peygamberimize ahlakı ve dürüstlüğü sebebiyle 

Mekke’liler tarafından verilen lakap aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a) Nebi 

b) Resul 

c) Muhammed 

d) Muhammedül Emin 

 

 

 

19) Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının 

verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İnsanlara karşı merhametli olması  

b) Güler yüzlü, tatlı dilli olması  

c) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması  

d) Her zaman doğru ve dürüst olması  

 

 

 

20) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin 

çocuklarından biri değildir? 

a) Zeynep  

b) Rukiye  

c) Ümmü Gülsüm  

d) Aişe   

 

 

 

21) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin 

çocuklarından biri değildir? 

a) Kasım  

b) Abdullah  

c) İbrahim  

d) Ali   



 

 

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. 

22) Peygamberimizin yanına alarak bakımını üstlendiği 

amcasının oğlu kimdir? 

a) İbrahim       b) Osman  

c)  Cafer         d) Hz. Ali   

  

 

 

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 süt 

annesi Halime’dir. Ona ikramlarda bulunur, hediyelerle 

evine uğurlar 
23) Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki sonuçlardan 

hangisine ulaşabiliriz? 

a) Peygamberimiz aile büyüklerini sever ve sayardı   

b) Peygamberimiz misafirlerine saygı gösterirdi.  

c)  Peygamberimiz süt annesini çok severdi  

d) Peygamberimiz insanlara değer vermezdi.  

 

 

 

24) 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. 

 

 

 

25) 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. 

 

 

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.  

26) Peygamberimizin katıldığı bu dernek aşağıdakilerden 

hangisi verilmiştir? 

a) Güvenilir insanlar  

b) Doğru insanlar  

c) Erdemli insanlar 

d) Erdemliler Topluluğu 



 

 

 

Peygamberimiz amcası Zübeyrle birlikte ticaret için 

yemene gitmişti. Tüccarların hile yaptıklarını, ölçü ve 

tartıda insanları aldattıklarını görür. Tüccarlara 

yaptıklarının yanlış olduğunu hile yapmadanda karlı alışveriş 

yapılabileceğini söyler ve gösterir. 

27) Yukarıda verilen olaydan hareketle aşağıdaki 

sonuçlardan hnagisine 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. 

 

 


