BECERİ TEMELLİ
SORULAR

5. Sınıf
Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi

4. Ünite: Hz. Muhammed (sav.) ve Aile Hayatı
1. Hz. Hatice, ticaret kervanını idare edecek güvenilir birini arıyordu. Tavsiye üzerine Hz. Muhammed (sav.) ile anlaştı.
Hz. Hatice’nin yardımcısı Meysere’yle birlikte Şam’a giden Hz. Muhammed (sav.) başarılı bir alışverişten sonra Mekke’ye
döndü. Meysere, Hz. Hatice’ye onun dürüstlüğünden ve doğru sözlü oluşundan övgüyle bahsetti. Bu vesileyle onu daha
yakından tanıyan ve iyi özelliklerinden etkilenen Hz. Hatice yardımcısı aracılığıyla Hz. Muhammed’e (sav.) evlilik teklifinde
bulundu.
Buna göre Hz. Hatice’nin, Hz. Muhammed (sav.) ile evlenmek istemesinin temel sebebi aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Ticari zekâsı
B) Çalışkan olması
C) Güzel ahlâklı olması
D) Asaletli ve soylu olması

2. Peygamber soyundan gelmek, onun ailesi ya da akrabası olmak kişiye bir üstünlük sağlamaz. Bununla ilgili Hz. Peygamber
kızı Fâtıma’ya şu nasihatte bulunmuştur: “Ey Fâtıma! Allah katında kabul edilen ibadetler yap. Çünkü kıyamet günü ben
dahi seni kurtaramam.”
Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadetler insanı Allah’a yakınlaştırır.
B) Allah katında kimseye ayrıcalık tanınmaz.
C) Peygamberler Allah’ın rızasına uygun ömür sürerler.
D) Peygamberler Allah’ın mesajlarını yaşadıkları topluma iletirler.

3. Hz. Muhammed’in (sav.) yaşadığı dönemde insanlar arasında hür ile köle, zengin ile fakir ve kadın ile erkek arasında büyük
bir ayrımcılık vardı. O, bu anlayışı tümüyle değiştirmek ve insanlara hak ettikleri değerin verilmesini sağlamak için gayret
göstermiştir.
Hz. Peygamber’in aşağıda verilen davranışlarından hangisi metinde sözü edilen duruma örnek oluşturmaz?
A) Kız torunu Ümâme’yi omuzuna alıp Mekke sokaklarında gezdirmesi
B) Kadın-erkek herkesin ilim öğrenmesi gerektiğini belirtmesi
C) Tebliğ görevini yaparken herkese eşit davranması
D) Ailesinin ihtiyaçlarını gidermek için ticaretle uğraşması
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4. Aşağıda 5-A sınıfına ait listeye yer verilmiştir.
Öğrenci No

Adı

Soyadı

Cinsiyet

1.

Zeynep

Ç.

Kız

2.

Ahmet

U.

Erkek

3.

Hatice

C.

Kız

4.

Süleyman

S.

Erkek

5.

Abdullah

N.

Erkek

6.

Âdem

K.

Erkek

7.

Ümmü Gülsüm

Ş.

Kız

8.

Kâsım

K.

Erkek

9.

Hüseyin

Y.

Erkek

10.

Rukiye

Y.

Kız

11.

Meryem

E.

Kız

...

...

...

...

Buna göre Hz. Peygamber’in çocukları ile aynı isme sahip olan öğrencilerin numaraları sırasıyla aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A) 2-6-9-10-11
B) 1-5-6-8-10
C) 2-5-6-9-11
D) 1-5-7-8-10

5. Hz. Peygamber’in yanında bir adam oturuyordu. Sohbet ederken adamın erkek çocuğu oraya geldi. Adam çocuğu alarak
dizlerine oturttu. Biraz sonra da küçük kızı geldi. Ancak onu dizlerine değil de yere oturttu. Hz. Muhammed (sav.), adama
sordu: “Niçin ikisini bir tutmadın?”
Bu metnin mesajı ile aşağıdaki hadislerden hangisi anlamca aynı doğrultudadır?
A) “Allah öpücüğe varıncaya kadar, çocuklar arasında adaletli davranmamızı ister.”
B) “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.”
C) “… Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun.”
D) “Sizin en hayırlınız eşine karşı en güzel davranandır.”

6. Hz. Muhammed (sav.) bir gün torununa şöyle nasihat etmiştir: “Hasan! Beş vakit namazını aksatmadan kıl, sana şüpheli
gelen her şeyi terk et. İçinde şüphe uyandırmayana yönel! Çünkü doğruluk, insanın gönlüne huzur verir; yalan ise huzursuzluk uyandırır.”
Bu parçadan hareketle,
I.

Dürüst olunmalıdır.

II. Kuşkulu işler bırakılmalıdır.
III. İbadetlere özen gösterilmelidir.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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7. Bir gün Hz. Muhammed’in (sav.) evinde bir koyun kesilir. Hz. Aişe koyunun bir kolu hariç etin tamamını yoksullara dağıtır.
Hz. Peygamber eve geldiği zaman, “Koyundan ne kadar kaldı?” diye sorar. Hz. Aişe, “Koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey
kalmadı.” şeklinde cevap verir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Demek ki ön kolu hariç tamamı bize (sevap olarak) kaldı.”
buyurur.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine teşvik vardır?
A) İbadetlerin devamlılığına
B) Hoşgörülü olmaya
C) Aile içi istişareye
D) Yardımlaşmaya

8. Tablodaki kişilerin Hz. Muhammed’e (sav.) yakınlık dereceleri (X) işareti ile gösterilmek istenmiştir.
Çocuğu
Hz. Fâtıma

Eşi

Torunu

X

Hz. Hatice

X

Hz. Ümâme

X

Hz. Kâsım

X

Hz. Hüseyin

X

Buna göre tablodaki isimlerden hangilerinin yeri değiştirilirse bilgilerin tamamı doğru olur?
A) Hz. Hatice - Hz. Fâtıma
B) Hz. Kâsım - Hz. Hüseyin
C) Hz. Ümâme - Hz. Hüseyin
D) Hz. Fâtıma - Hz. Kâsım

9. Cahiliye toplumunda erkek çocuğu olmayan kimseyi soyu kesik anlamına gelen 'ebter' kelimesiyle lakaplandırırlardı.
Hz. Peygamber’in erkek çocuklarının vefatı üzerine müşrikler onu da bu lakapla anmaya başlamışlar ve “Bırakın onu;
o, unutulup gidecek bir adamdır!” diyerek dil uzatmışlardı. Allah, Kevser suresi ile onların bu davranışlarını kınamış ve
-her ne kadar erkek çocukları bulunsa da- asıl unutulup gideceklerin kendileri olduğunu haber vermiştir. Nitekim Hz.
Peygamber bugün bile rahmetle anılmakta, ismi dünyanın her tarafında bilinmektedir.
Bu metinden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) İnsanların kötü lakaplarla nitelendirilmesi hoş görülmemiştir.
B) Hz. Peygamber’in nesli torunları vasıtasıyla devam etmiştir.
C) Müşriklerin iddialarının geçersizliği ortaya çıkmıştır.
D) Allah peygamberini desteklemiştir.
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10. Aşağıdaki tabloda Hz. Peygamber’in bazı sözlerine yer verilmiştir.
I.

II.

III.

“Kim, bir Müslümanın sıkıntısını giderip,
onu sevindirse, Allah da kıyamette onun
sıkıntılarını giderir.”

“Yaşlılara hürmet ve ikram,
Allah’a saygıdandır.”

“…Sıla-i rahim, akrabalar arasında
sevginin artması, rızıkta çokluk,
ömürde berekettir.”

Bu hadisler kapsam bakımından;
a) Merve’nin dolmuşa binen yaşlı teyzeye yer vermesi,
b) Betül’ün bayramlarda amcasını ziyaret etmesi,
c) Furkan’ın ihtiyaç sahibi arkadaşı için yardım toplaması
davranışları ile eşleştirildiğinde aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
A)

I.
a

II.
c

III.
b

B)

c

b

a

C)

c

a

b

D)

b

c

a

11. Hz. Muhammed (sav.), kendisine ilk vahiy geldiğinde korku ve endişe içinde koşarak eve gelmiş, bu durumu eşine
anlatarak onun fikrini almıştır. Hz. Hatice ise onu “Korkma, Allah’a yemin ederim ki, Allah seni asla utandırmaz. Çünkü
sen akrabana bakarsın, işini görmekten aciz olanların yüklerini çekersin, yoksula verir, hiçbir şeyi olmayana bağışta

bulunursun, misafiri ağırlarsın, bir felakete uğrayana yardım edersin.” diyerek sakinleştirmiştir.
Bu parçadan Hz. Peygamber ve ailesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Aile bireyleri birbirlerine güven duymaktadır.
B) Çocukların fikirlerine önem verilmektedir.
C) İstişareye yer verilmektedir.
D) Aile içi dayanışma vardır.

12. Hz. Muhammed’in (sav.) bazı örnek davranışları şunlardır:
• İhtiyaç duymadığı eşyaları almaz, gereğinden fazla yemek yemezdi.
• Hasta ziyaretine önem verir, taziyelere gider ve davetlere katılırdı.
• Hiç kimseye ayrıcalık tanımaz, herkese eşit davranırdı.
Hz. Peygamber’in bu davranışları kapsam bakımından aşağıdakiler ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A) İsraftan kaçınması
B) İnsana değer vermesi
C) Sosyal adaleti önemsemesi
D) Müslümanların eğitimine önem vermesi
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13. Sahabeden biri Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek, “Ey Allah’ın Resulü! Ben akrabamla ilişkilerimi sıcak tutmaya çalışıyorum.
Onlar ise beni arayıp sormuyorlar. Onlara iyilik ediyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara yumuşak davranıyorum,
onlar bana kaba davranıyorlar.” dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber o sahabeye, “Akrabalarına güzel davranmaya devam
ettiğin sürece Allah’ın yardımı seninle olacaktır.” dedi.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi metindeki altı çizili cümle ile anlam bakımından ilişkilendirilebilir?
A) İyilik et denize at, balık bilmezse Hâlik bilir.
B) İyi dost kara günde belli olur.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) İyilik iki baştan olur.

14. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın yanlış bir şekilde abdest aldığını gördüler. Ona doğrusunu öğretmek istediler
ancak utanabileceği veya kalbinin kırılabileceği endişesi ile bundan vazgeçtiler. Adamın yanına yaklaşarak ona; “Amca,
ikimiz de senin yanında abdest alalım; bak bakalım hangimizin abdesti doğru?” dediler. İkisi de yaşlı adamın yanında
abdest aldılar. Adam da; “Çocuklar! Sizin aldığınız abdest doğru, benim abdestim yanlışmış.” diyerek hatasının farkına
vardı ve onlara teşekkür etti.
Bu metinden Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Büyüklerine karşı saygılıdırlar.
B) İyi bir iletişim becerisine sahiptirler.
C) Dini konular hakkında bilgi sahibidirler.
D) Hz. Peygamber’in eğitiminden geçmişlerdir.

15. Hz. Muhammed (sav.), bir baba ve eş olarak sevgi, saygı, merhamet ve yardımseverlik gibi erdemleri önce kendi ailesi
içinde uygulamış ve insana verilen değerin ifade edildiği ilk yerin kişinin kendi ailesi olduğunu göstermiştir.
Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutumunu destekler?
A) “Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.”
B) “Kul, din kardeşine yardımcı olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur.”
C) “Sizin en hayırlınız, ailesi için hayırlı olan ve eşine karşı iyi davranandır.”
D) “Mümin, müminin aynasıdır ve mümin, müminin kardeşidir.”
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16.

• “… Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet)
• “Akıp giden nehirden abdest alırken dahi suyu israf etmeyiniz.”
(Hadis-i Şerif)
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu ayet ve hadis kapsamında değerlendirilemez?
A) Okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirilmesi
B) “Sıfır Atık” projesiyle ilgili yönetmeliğin çıkarılması
C) Yapılan değişiklik ile ekmeğin ölçülerinin küçültülmesi
D) Restoranlarda serpme kahvaltı kültürünün yaygınlaştırılması

17. Hz. Hasan’a “Güzel ahlâk nedir?” diye sorulduğunda; “Doğru söz, isteyene vermek, sıla-i rahim, komşu ve arkadaş hakkına
riayet, misafire ikram ve en önemlisi de hayâdır.” şeklinde cevap vermiştir.
Buna göre Hz. Hasan’ın güzel ahlak tanımında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Cesaret
B) Dürüstlük
C) Cömertlik
D) Utanma duygusu

18. Hz. Peygamber, kızı Hz. Fâtıma yanına geldiği zaman ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. Yolculuğa çıkacağı
zaman aile bireylerinden en son onunla vedalaşır, yolculuktan dönünce de ilk önce ona uğrardı. Bir baba olarak kızına,
“Fâtıma benim bir parçamdır, onu sevindiren beni sevindirmiş, onu üzen de beni üzmüş olur!” sözleriyle sahip çıkardı.
Hz. Muhammed’in (sav.) Hz. Fâtıma’ya karşı bu tutumu, aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?
A) Çocuklarına helal lokma yedirmesine
B) Çocuklarına dinî bilgileri öğretmesine
C) Kız çocuğuna değer vermesine
D) Çocuğuna güzel isim vermesine

19. Hz. Muhammed (sav.) İslam’ı anlatma ve açıklama sürecinde evini insanlara açmış, kadın ve çocuklara eşi ile birlikte
eğitim vermiştir.
Bu parçadan, Hz. Peygamber ile ilgili;
I.

eğitimi önemsediğine,

II. ailesiyle birlikte hareket ettiğine,
III. eğitimde kadınlara öncelik verdiğine
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.
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20. Bir adam çok soğuk bir kış günü pencereden dışarıyı seyrediyordu. Bu sırada elinde güğümle süt satmaya çalışan bir
adamın seslendiğini duydu. Eşine,
– “Bir kap ver de süt alayım” dedi. Eşi,
– “Süte ihtiyacımız yok.” deyince, o da;
– “Bizim ihtiyacımız yok ama sütçünün ihtiyacı var ki, bu soğukta sokaktan üçüncü geçişi. Hem Hz. Muhammed (sav.) bu
konu da '- - - -' buyurmuştur.” dedi.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) “Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir.”
B) “Bir Müslümanın sıkıntısını gidereni Allah affeder.”
C) “Sizin en hayırlınız eşine karşı en iyi davrananızdır.”
D) “Ben ve yetime kol kanat geren kimse cennette yan yana olacağız.”

21. Hicretten sonra Hz. Ali, Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek kızı Fâtıma ile evlenmek istediğini söylemişti. Hz. Peygamber
bu teklifi cevaplamadan önce kızının fikrini sormuş ve Hz. Fatıma’nın da razı olduğunu görünce bu evliliğe onay vermişti.
Söz konusu olayda Hz. Muhammed (sav.) hangi konuda ümmetine örnek olmuştur?
A) Sabır
B) Tevazû
C) İstişare
D) Şükür

22. Arap geleneklerine göre evli bir erkek, dünyaya gelen ilk erkek çocuğunun adıyla çağrılırdı.
Aşağıdakilerden hangisi metinde anlatılan durum üzerine Hz. Muhammed (sav.) için kullanılmıştır?
A) Muhammed Mustafa
B) Muhammedü’l-Emîn
C) Ebu’l-Kâsım
D) Resulüllah

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

