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Hz. Muhammed ve Aile Hayatı - 3
1. Hz. Muhammed ve Hz. Hatice’nin evlenmeleriyle ilgili;
I. Ticaretle uğraşırken birbirlerini tanıdılar.

5. Sınıf
Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sünnetlerinden biri değildir?

II. Hz. Peygamberin güzel ahlâkı Hz. Hatice’nin dikkatini
çekti.

A) Aile kurmak

III. Hz. Hatice yardımcısı aracılığı ile evlilik teklif etti.

C) Danışarak iş yapmak

B) İsraftan kaçınmak

numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?
B) Yalnız II.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

2. Hz. Muhammed, torunu Hasan’ı omuzuna almış yürüyordu. Onları böyle gören bir adam Hasan’a;
– “Ey çocuk bindiğin binek ne güzeldir!” dedi. Hz peygamber de ona şöyle karşılık verdi:
– “O da ne güzel binicidir.”
Buna göre Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Karşılaştığı herkese selam vermiştir.
B) Aile fertlerine daima vakit ayırmıştır.
C) Küçük büyük herkese değer vermiştir.
D) Ailesini hiçbir zaman ihmal etmemiştir.

3. Hz. Peygamber aşağıdaki hadislerin hangisinde başkaları için dua etmiştir?
A) “Allah’ım, ayrılık ve bozgunculuktan, ikiyüzlülük ve
kötü ahlaktan sana sığınırım.”
B) “Allah’ım! Sen bunlara rahmet et (acı). Zira ben onlara merhamet ediyorum.”
C) “Allah’ım! Yaradılışımı güzel yaptığın gibi, ahlakımı
da güzelleştir.”
D) “Ey Allah’ım! Kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım.”
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A) Yalnız I.

D) Kendini toplumdan soyutlamak

5. “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirine ikramda bulunsun. Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa
komşusuna eziyet vermesin. Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun.”
Hz. Peygamberin bu sözünden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yoksulların gözetilmesine
B) Güvenilir olmaya
C) Doğru sözlü olmaya
D) Cömert olmaya

6. • İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş olayı eşine anlatmış
ve heyecanını onunla paylaşmıştır.
• Kızlarının evliliklerinde onların rızasını almıştır.
• Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle
konuşmuştur.
Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
A) Aile bireylerinin her isteklerini yerine getirmiştir.
B) Peygamberlik görevini ailesinden onay aldıktan sonra
kabul etmiştir.
C) Aile bireylerinin görüşlerine değer vermiştir.
D) Çocukları arasında ayrım yapmıştır.
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı - 3
7. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize “el-Emin”
denilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Yalan konuşmaması

10. “Ailene, namaz kılmalarını emret; kendin de namaz kılmaya sabırla devam et…”
    (Taha suresi, 132. ayet)

B) Ticaretle uğraşması

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

C) Sözünde durması

A) Namaz, en doğru şekilde ailede öğrenilir.

D) Dürüst olması

B) Aile fertleri ibadet hususunda birbirlerini desteklemelidir.
C) Her insan, ailesinden sorumludur.

8. Evde pişen yemekten komşusuna da ikram eden bir aile
bunu bir örf ve gelenek olarak görmekte ve uygulamaktadır.
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu geleneğe kaynaklık etmiş olamaz?
A) “Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mümin kardeşi
için sevmedikçe gerçek mümin olamaz.”
B) “Müslümanın Müslüman kardeşi ile üç günden fazla
küs durması helal değildir.”
C) “Komşusu açken tok yatan bizden değildir.”
D) “Her iyilik bir sadakadır...”

9. • “Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz.”
• “Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır.”
Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?
A) Aile içi güzel davranışlar imanı tamamlayan bir unsurdur.
B) Aile içi davranışların niteliği ile güzel ahlak arasında
doğrudan bir ilişki vardır.
C) Aile fertlerine karşı şefkatli davranmak güzel ahlakın
göstergelerindendir.
D) Çok çalışarak çocuklara miras bırakmak bir babanın
en önemli görevidir.
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D) Aile, ibadetlerin yerine getirilmesinde önemli bir role
sahiptir.

11. “Küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.”
Bu hadiste asıl vurgulanan husus aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Merhametin insan ilişkilerinde önemli bir rolünün olduğu
B) İnsan ilişkilerinin sevgi ve saygı temelinde yürütülmesi
gerektiği
C) İslam’ın, küçüklere şefkatle yaklaşmayı esas aldığı
D) Toplumsal hayatta merhametin hâkim olması gerektiği

12. Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?
A) “Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli
bir miras bırakmaz.”
(Hadis-i şerif)
B) “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi, akrabasını görüp
gözetsin.”
(Hadis-i şerif)
C) “Muhakkak ki Allah; adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım
etmeyi emreder…”
(Nahl suresi, 90. ayet)
D) “Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver…”

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

(İsra suresi, 26. ayet)

