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

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

 
1- Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
a) 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. 
b) Ahlakı ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini kazanmıştır 
c) Ticaretle uğraşmıştır. 
d) Peygamberimiz 25 yaşında peygamber olmuştur 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir? 
a) Kasım  b) Abdullah  c) İbrahim  d) Ali  
 
3- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız çocuklarında birisi 
değildir? 
A) Zeynep  B) Rukiyye  C) Aişe  D) Fatıma 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin erkek çocuklarından birisi 
değildir? 
a) Mustafa  b) Abdullah  c) İbrahim  d) Kasım 
 
5- Peygamberimiz ilk evliliğini 25 yaşında iken kimle yapmıştır? 
a)Zeynep b) Hacer  c) Fatıma  d)Hatice 
 
Peygamberimizin neredeyse bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat 
etmişlerdir. Yalnız bir çocuğu kendi vefatından altı ay sonra ahrete göç 
etmiştir. Bu çocuğu kimdir? 
a) Fatıma  b) Kasım   c) İbrahim  d) Hz. Zeynep 
 
6- Hz. Peygamber (SAV)’in soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir. 
a) Hz.Fatıma b) Hz.Zeynep c) Hz.Rukiye d) Hz.Ümmü Gülsüm 
 
7- “ Hz. Muhammed 25 yaşına geldiğinde önceden iki defa evlenmiş, dul 
bir kadın olan _______ ile evlendi. Peygamberimizin bu evliliği tam 
_______ yıl sürdü ve Peygamberimiz bu süre içerinde bir başkası ile 
evlenmedi.” 
Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
A) Hz.Aişe – 15  B) Hz.Hatice – 25  
C) Hz.Aişe – 25  D) Hz..Hatice - 15 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin aile bireylerine karşı davranışı 
hakkında yanlıştır? 
a) Peygamberimiz, eşi ve çocuklarına karşı saygılı değildi. 
b) Peygamberimizin ailesi kararlarında birbirlerine danışırdı. 
c) Peygamberimizin aile dayanışmasından ders almamız gerekir. 
d) Hz. Muhammed, aile yaşantısı insanlığa örnektir 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ailesinin seçkin 
özelliklerinden biri değildir? 
a) Onların ailesinde fakirler ve kimsesizler gözetilirdi. 
b) Yeme-içmede dengeli davranılır, israftan kaçınılırdı. 
c) Birbirlerini severler, sevinç ve sıkıntılar paylaşılırdı. 
d) Karşılıklı fikir alış verişi hiç yapılmazdı. 
 
10- 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. 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) Hz.Muhammed ev işlerinde ailesine yardımcı olurdu. 
b) Hz.Muhammed aile bireyleriyle şakalaşırdı. 
c) Hz.Muhammed kimsenin görüşüne değer vermezdi. 
d) Hz.Muhammed akrabayı ziyaret ederdi. 
 
12- Hz. Muhammed eşi, çocukları ve torunlarıyla zaman geçirmeyi sever, 
gerektiğinde onlarla oynar, onlarla yakından ilgilenirdi. Buna göre 
aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in bu özelliğini ifade eder? 
a) Hz. Muhammed’in zamanı çoktu  
b) Hz. Muhammed aile bireylerini çok severdi 
c) Hz. Muhammed oyun oynamayı severdi 
d) Hz. Muhammed’in ailesi genişti 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
13- Peygamberimizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Çocukları arasında ayırım yapmamıştır 
b) Aile bireylerine karşı hep anlayışlı olmuştur.  
c) Akrabalarını sevmiş ve hep yardımcı olmuştur.  
d) Hata yapanları azarlamıştır. 
 
14- Peygamberimizle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kız çocuklarının da eğitimine önem vermiştir 
b) Kız çocukları ve erkek çocukları arasında ayırım yapmamıştır. 
c) Çocukları sevmiş ve onlara değer vermiştir.  
d) Yetim çocuklarına sevgi göstermemiştir. 
 
15- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ev hayatı hakkında yanlıştır  
a) Peygamberimiz, kimseye yük olmak istemezdi. 
b) Peygamberimiz, işlerini kendisi yapmazdı. 
c) Peygamberimiz, hanımlarına yardım ederdi.   
d) Müslümanlara hanımlarına yardım etmeyi öğütlerdi. 
 
16- Peygamberimizin evde hanımlarına yardımcı olması neyi ifade eder? 
a) Çok sert bir erkek olduğunu b) Kılıbık olduğunu  
c) Korkak olduğunu     d) Yardımlaşmayı sevdiğini 
 
17- Hz. Muhammed (s) ayakkabılarını, giysilerini ve eşyalarını tamir 
ederdi. Temizlikle ilgilenirdi. Eve su getirir, hayvanların bakımını yapardı.  
Bu davranışları onun aile ilişkileriyle ilgili bize nasıl bir fikir vermektedir? 
A) Hz. Muhammed(s) çalışmayı severdi 
B) Hz. Muhammed(s) becerikliydi 
C) Hz. Muhammed(s) ev işlerine yardımcı olurdu 
D) Hz. Muhammed(s) her konuda başarılıydı 
 
18- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimiz (SAV)’in aile içindeki 
örnek davranışlarından biri değildir? 
a) Hz. Muhammed (SAV), aile bireylerini çok severdi. 
b) Hz. Muhammed (SAV), ev işlerinde yardımcı olmazdı. 
c) Hz. Muhammed (SAV), aile bireyleri arasında ayrım yapmazdı. 
d) Hz. Muhammed (SAV) aile bireylerine anlayışlı davranırdı. 
 
 
19- Peygamberimiz, aile yaşamını aşağıdaki temellerden hangileri üzerine 
kurmuştur? 
a) Sevgi, saygı, hoşgörü  b) Baskı, adalet, sevgi 
c) Adalet, çalışma, hırs   d) Kıskançlık, baskı, saygı 
 
20- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimiz (SAV)’in aile içindeki 
örnek davranışları hakkında yanlıştır? 
a) Hz. Muhammed Aile Bireyleri Arasında Ayırım yapardı. 
b) Hz. Muhammed Aile Bireylerini Çok Severdi 
c) Hz. Muhammed Ev işlerinde Yardımcı Olurdu 
d) Hz. Muhammed Aile Bireyleri ile Şakalaşırdı 
 


