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

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

 
1- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin yardımseverliği hakkında 
yanlıştır? 
a) Hz. Muhammed çok zengin bir kişiydi.  
b) Eline geçen her şeyi yoksullara dağıtırdı  
c) Peygamberimiz, yardım isteyenleri boş çevirmezdi.  
d) Peygamberimiz, insanların en cömertiydi. 
 
2- Peygamberimizin ailesiyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi 
söylenemez? 
a) Peygamberimiz yetimlere, yoksullara cömertçe ikramlarda 
bulunmuştur. 
b) Peygamberimiz evindeki yiyeceklerden kimsesizlere göndermiştir. 
c) Peygamberimiz ailesi evlerinde bulunanları misafirlerle paylaşırdı. 
d) Peygamberimizin ailesinde misafire ikram yapılmazdı. 
 
−“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikram etsin.” 
−”Misafir ağırlamak istemeyen kimsede hayır yoktur.” 
−”Misafir bereket ve rahmetle gelir.” 
−“Sofra misafirin önünde bulunduğu sürece, melekler ev sahibi için 
istiğfar ederler(bağışlanma dilerler).” 
3- Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki hadislerden çıkarılabilecek doğru bir 
yargı/ilke değildir? 
A-Misafir ağırlamak dinimizde teşvik edilir. 
B-Misafir ağırlamak insanın gücüne gider.  
C-Misafire ikram etmek sünnettir.   
D-Misafir ağırlamak günahların affına vesile olur. 
 
 
4- Hz. Muhammed evine gelen tüm misafirlerine sahip olduğu her şeyi 
ikram eder, özellikle yoksul ve muhtaç kimseleri gözetir, onları asla eli boş 
göndermezdi.  
Bu davranış şekli Hz. Muhammed’in nasıl bir insan olduğunu 
göstermektedir? 
a) Hz. Muhammed zengindi.  b) Hz. Muhammed herkesi çok severdi 
c) Hz. Muhammed cömertti.  d) Hz. Muhammed’in misafiri çok olurdu. 
 
 
“… Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah, israf edenleri 
sevmez.”(Araf suresi–31.) 
5-  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 
  
“…Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez” ( Araf 
Suresi, 31. ayet) 
6. 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 
 
7- Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbise 
bulunmayan insanların olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir 
şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere nasıl örnek olmak istemiştir? 
a) Cömert olmak  b) Lüks yaşamak c) israftan kaçınmak d) 
çocukların dediğini yapmak 
 
8- Ayşe’yle Tülin öğle paydosunda yiyecek almak için kantine giderler. 
Tülin yemeğini bitirir fakat Ayşe bitiremez. Artan yiyeceği çöpe atar. Tülin 
Ayşe’yi uyarır ve ...... 
Tülin, Ayşe’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”  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi israfı önlemek için yapılan davranışlardan biri 
değildir? 
a) Muslukları açık bırakmamak    b) Artan ekmekleri çöpe atmak  
c) Lüzumsuz yanan ışığı söndürmek  d) İhtiyaç fazlası elbise almamak 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in komşuluk ilişkileri hakkında 
söylenemez? 
a) Komşularını ziyaret eder, hâl ve hatırlarını sorardı.  
b) Komşuluk ilişkilerine önem verirdi. 
c) Komşularına ikramda bulunurdu.   
d) Komşularıyla aralarında anlaşmazlık çıkarırdı. 
 
“Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır.” 
11- 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 
 
 
12- 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 
 
13- Peygamberimiz bir sözünde “En iyi ev içinde yetime iyilik ve yardım 
yapılan evdir. En kötü ev ise içinde yetimin itilip kakıldığı evdir” 
buyurmuştur. Bu sözü ile peygamberimiz bizlere hangi güzel davranışı 
öğütlemektedir? 
a-) İnsanlara saygılı davranmak 
b-) Yoksul ve zayıflara yardım etmek 
c-) Dürüst olmak  
d-) Kötü evlerde değil en güzel evlerde oturmak 
 
14- Allahümme salli ……………………….ve alâ âli Muhammed 
……………………………..alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm 
İnneke hamîdün mecîd 
Yukarıda salavat duaları verilmiştir. Boş bırakılan yere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) kemâ salleyte - alâ Muhammedin  
b) alâ İbrâhîme - kemâ barekte 
c) alâ Muhammedin - kemâ barekte 
d) alâ Muhammedin - kemâ salleyte 
 
15- Allahümme bârik ………………………..ve alâ âli Muhammed 
………………………….alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm 
İnneke hamîdün mecîd 
Yukarıda salavat duaları verilmiştir. Boş bırakılan yere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
a) kemâ salleyte - alâ Muhammedin  
b) alâ Muhammedin - kemâ barekte 
c) kemâ salleyte - kemâ barekte 
d) alâ Muhammedin - kemâ bârekte 
 
16- Salâvat duaları ne zaman okunur? 
a) Namazların son oturuşunda 
b) Namaza başlamadan önce 
c) Namazlarda ayakta dururken 
d) Namaz bittikten sonra 
 
17- Namazda oturuş esnasında okunan Hz. Muhammed s.a.v ve Hz. 
İbrahim’den bahseden duaların adı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) İhlas       B) Tahıyyat duası 
C ) Salli- Barik duaları  D) Rabbena duaları 
 


