
 

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

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

 
 
1- 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. 
 
2- 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. 
 
3- 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… 
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 
 
4- Peygamberimiz amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya 
başlamıştır? 
A) Annesinin vefatından sonra 
B) Dedesinin vefatından sonra  
C) Sütannesinin vefatından sonra 
D) Babasının vefatından sonra 
 
 
5- 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 
 
6- 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 
 
7- 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,  
 
8- 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. 
 
9- 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. 
 
10- 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
11- 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. 
 
 
12- 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 
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.  
 
13- Ey Muhammed! Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik. Şimdi Rabb’in için 
kulluk et ve kurban kes..Asıl soyu kesik olan sana kin besleyendir. 
Yukarıda hangi surenin anlamı verilmiştir? 
a) Nas suresi b) İhlas suresi  c) Fatiha suresi d) Kevser suresi 
 
14- Kur’an’ın en kısa suresi hangisidir? 
a) Felak suresi b) İhlas suresi  c) Fatiha suresi d) Kevser suresi 
 
İnnâ âtaynâ kel kevser. Fesalli ………….venhar. İnne ……………. hüvel 
ebter. 
15- Yukarıda kevser suresi verilmiştir. Boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) lirabbike – ebter   B) şânieke - ebter 
C) şânieke – lirabbike  D) lirabbike- Şânieke 
 
 
 


