
5. SINIF 4. ÜNİTE 
HZ. MUHAMMED VE AİLE HAYATI 

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

 
 
1- 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.” 
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 olan sevgisini gösterme 
D) Çocukların görüşlerine önem verme 
 
2- “Hz. Peygamber eşlerine ve çocuklarına eşit davranır, onları 
birbirlerinden ayırmazdı.” Verilen cümlede Hz. Muhammed (S.A.V)'in hangi 
özelliği ön plana çıkmaktadır? 
A) Çalışkan olma  B)Doğru sözlü olma 
C)Adaletli olma   D)Cömert olma  
 
3- Hz Muhammed çocuklarından birine bir şey aldığında diğerlerine 
almamazlık etmezdi. Bu durum peygamberimizin hangi özelliğine dikkat 
çekmektedir? 
A- Hz Muhammed’in akraba ziyaretine önem verdiğine 
B- Hz Muhammed’in ev işlerinde ailesine yardımcı olduğuna  
C- Hz Muhammed’in aile bireyleri arsında ayrım yapmadığına 
D- Hz Muhammed’in aile bireylerinin görüşlerine değer verdiğine 
 
4-  “ Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi olanınızdır.” 
Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıda verilen hadise 
aykırı davranmış sayılır? 
a) Anne babanın sözünü dinlemek b) Kardeşlerine yardımcı olmak  
c) Ev işlerine yardım etmek    d) Kardeşlerine kötü davranmak 
 
5- 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. Ayşe’nin görüşlerine uyarak 
kurbanını keserek müslümanlara barış konusundaki kararlılığını belitmiştir 
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  
 
6- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin işlerini danışarak yaptığının 
bir göstergesi değildir? 
a) Ümmü Seleme’nin fikri üzerine kurbanını kesip ihramdan çıkması 
b) Yetimlerin bakıldığı evlerin en hayırlı ev olduğunu söylemesi 
c) Kızlarını evlendirirken onlara görüşlerini sorması 
d) Uhud ve hendek savaşlarından önce arkadaşlarıyla istişarede bulunması 
 
7- Hz. Muhammed (sav) aile bireyleriyle görüş alışverişinde bulunur, 
zaman zaman onlara danışırdı. Peygamberimizin bu tutumundan 
çıkarılması gereken sonuç aşağıdakilerden hangisidir.  
A-Aile bireyleri yalnızca kendi görüşlerinin doğruluğuna inanmalıdır. 
B- Aile bireyleri birbirlerini sevmelidirler. 
C- Aile bireyleri birbirlerinin görüşlerine değer vermelidirler. 
D- Aile bireyleri birbirleri ile hediyeleşmelidirler. 
 
8- Hz. Muhammed yapacağı işler konusunda ilgili kişilerin görüşlerini 
almaya özen gösterirdi. Hz. Hatice ile evlendikten sonra ticaret ve ev 
işlerinde onunla konuşur, yapacakları işe birlikte karar verirlerdi. Kızlarını 
evlendirirken onların görüşlerini alıp öyle karar vermişti. Bedir, Uhud, 
Hendek savaşlarında arkadaşlarının görüşlerini alıp ona göre hareket 
etmişti. 
Bu bilgilere bakarak Hz. Muhammed(s) için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez? 
A)Danışmaya önem vermiştir. 
B)Kendi doğrularına göre hareket etmektedir. 
C)Kadınların görüşlerini de dikkate almıştır. 
D)Farklı görüş ve düşüncelerden yararlanmıştır. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9- Hz. Muhammed ticarette, evlilik konularında ve diğer konularda 
gerektiğinde başkalarının fikirlerini de sorar ondan sonra hareket ederdi. 
Onun bu özelliğinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 
a) Hz. Muhammed ticareti pek bilmezdi.  
b) Hz. Muhammed karar vermekte zorlanırdı. 
c) Hz. Muhammed aile bireylerinin görüşlerine değer verirdi.  
d) Hz. Muhammed kendinden çok başkalarının görüşlerini önemserdi 
 
Hz. Muhammed komşuluğa önem verirdi. 
Haksızlığa uğrayanlarla ilgilenmezdi. 
Emaneti korurdu. 
Yetimleri korur ve yardımcı olurdu. 
Misafirleri sevmez ve onlarla ilgilenmezdi. 
10- Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 
A) 1 B) 2  C) 3 D) 4 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin ailesinin seçkin 
özelliklerinden biri değildir? 
A)Hz Muhammed’in ailesinde misafire cömert davranılırdı. 
B) Hz Muhammed’in ailesinde komşuluk ilişkilerine önem verilirdi. 
C) Hz Muhammed’in ailesinde israftan kaçınılırdı. 
D) Hz Muhammed’in ailesinde yapılan iyilikler başa kakılırdı. 
 
“Peygamber efendimiz arkadaşlarıyla iyi geçinir, onları sever ve sayardı. 
Onlara kibar ve anlayışlı davranırdı. Kötü söz söylemez, başkalarının 
hakkını yemezdi.” 
12- Buna göre bizler arkadaşlarımızla ilişkilerimizde aşağıdakilerden 
hangisini yapmamalıyız? 
A) Kötü söz söylemek B) Üzüntülerimizi paylaşmak 
C) Hoşgörülü olmak  D) Zor durumda olanlara yardım etmek 
 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ailesiyle şakalaşması 
hakkında yanlıştır? 
a) Şakanın amacının dışına çıkmaması gerektiğini söylemiştir  
b) O, yaptığı şakalarla bile ders verirdi. 
c) O'nun şakalarının bir gerçek yönü bulunurdu.   
d) Peygamberimiz, kendisine şaka yapılmasını hiç sevmezdi. 
 
14- Peygamberimizin ailesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
söylenemez? 
a) Peygamberimiz, ailesinin neşeli olması için bazen şakalar yapardı. 
b) Peygamberimize İslam’ı yaymak için çektiği sıkıntılarda ailesi moral 
vermiştir.  
c) Peygamberimiz altı çocuğunun vefatını görmüş bu acılar ailesi içinde 
paylaşılmıştır. 
d) Peygamberimizin ailesinde her birey kendi sıkıntıların yalnız bırakılmıştır 
 
15- 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. 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. 
 


