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HZ. MUHAMMED (S.A.V.) VE AİLE HAYATI
16 Questions

NAME : 

CLASS : 

DATE  : 

1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin işlerini danışarak yaptığının bir göstergesi

değildir?

A

Eşi Ümmü Seleme’nin fikri üzerine

kurbanını kesip ihramdan çıkması. B

Uhud ve Hendek savaşlarından önce

arkadaşlarıyla görüş alışverişinde

bulunması.

C
Kızlarını evlendirirken onlara görüşlerini

sorması.
D

Yolculuğa çıkışında ve yolculuktan

dönüşünde akrabalarını ziyaret etmesi.

2. “Peygamberimiz bir gün sokakta arkadaşlarının yanında üzgün bir şekilde duran yetim bir

çocuğu evine götürmüş, karnını doyurmuş ve ona güzel elbiseler giydirmiştir.”

Peygamberimizin bu davranışı ile örtüşen hadis-i şerif aşağıdakilerden hangisidir?

A
En hayırlı ev, içinde yetime iyilik yapılan

evdir.
B

Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.

C Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. D Güzel söz de bir sadakadır.

3. “Hz. Peygamber, bir gün torunlarından birini kucağına almış ve onu öpüyordu. Bir sahabe

(yani arkadaşı) onun bu davranışını şaşkınlıkla seyrediyordu. Sonunda dayanamayarak,

“Benim on tane çocuğum var; ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.” Dedi. Hz. Peygamber

onun bu sözlerini hayretle dinledikten sonra şöyle buyurdu:

“..........................................”

Sahabenin sözüne peygamberimiz nasıl cevap vermiştir?

A Seven sevilir. B Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.

C Merhamet etmeyene merhamet edilmez. D Çocukları sevmek gerekir.

4. Peygamberimizin bütün çocukları kendisi hayatta iken vefat etmişlerdir. Yalnız bir çocuğu

kendi vefatından altı ay sonra ahirete göç etmiştir. Bu çocuğu kimdir?

A İbrahim B Fatma

C Abdullah D Kasım
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5. Kendisinden bir giysi daha isteyen kızına bir tane dahi elbisesi bulunmayan insanların

olduğunu hatırlatarak, onun bu isteğini nazik bir şekilde geri çeviren Peygamberimiz bizlere

hangi konuda örnek olmuştur?

A İsraftan kaçınmak B Cömert olmak

C Çocukların dediğini yapmak D Lüks yaşamak

6. “Allah katında komşuların en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır".

Aşağıda verilen davranışlardan hangisini yapan kişi yukarıdaki Hadis-i Şerif’e göre

hayırlı bir komşu sayılmaz?

A Komşularıyla muhatap olmayan kişi B Komşularını ziyaret eden kişi

C Komşularına yardım eden kişi D Komşularına güler yüz gösteren kişi

7. “Andolsun ki, sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan ve Allah’ı çok anan

kimseler için Allah’ın elçisinde uyulacak güzel bir örnek vardır.” (Ahzab suresi, 21. ayet.)

Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A
Peygamberimiz bizim için en güzel

örnektir.
B

Hz. Muhammed bir peygamber

olduğundan onun gibi davranamayız

C
Peygamberimizi örnek alırsak Allah

tarafından seviliriz.
D

Peygamberimizi örnek almamız gerekir.

8. Hz. Muhammed’in kendisinden en güzel elbisesini isteyen kişiye onu hediye etmesi, onun

hangi ahlaki özelliğini vurgulamaktadır?

A Affedici olması B Cömert olması

C Hoşgörülü olması D Cesaretli olması

9. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A 25 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir. B 30 yaşında peygamber olmuştur.

C
Ahlakı ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini

kazanmıştır.
D

Ticaretle uğraşmıştır.

10. Allahümme salli ............................ ve alâ âli Muhammed .............................. alâ İbrâhîme ve alâ

âli İbrâhîm İnneke hamîdün mecîd.

Yukarıda salavat duası verilmiştir.

Boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A alâ Muhammedin - kemâ salleyte B alâ İbrâhîme - kemâ barekte

C alâ Muhammedin - kemâ barekte D kemâ salleyte - alâ Muhammedin
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11. Ayşe: “Sevgili arkadaşlar! Peygamberimiz ilk gençlik döneminden itibaren ticaretle

uğraşmıştır. Çevresinde dürüst, doğru sözlü ve güvenilir bir insan olarak tanınmıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliğinden dolayı insanların O’na verdiği bir isimdir?

A El-Emin B Mustafa

C Ebu’l-Kasım D Muhammed

12. “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en iyi davranandır.” (Hadis-i Şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin mesajına uygun bir davranış değildir?

A Aile bireyleri arasında adaletli olmak B Aile fertlerine yardımcı olmak

C Aileyle ilgili kararları tek başına almak D Ailedekilerin sevinçlerine ortak olmak

13. Peygamberimiz namaz kılarken secdeye vardığında torunları Hasan ve Hüseyin gelip sırtına

binince secdeyi uzattı. Oradakiler, “Ya Resulullah! Secdeyi uzatmış olmadınız mı?” dediler.

Peygamber Efendimiz de “Onlar sırtıma binince acele etmekten çekindim.” şeklinde cevap

verdi.

Bu durum peygamberimizin hangi özelliğine bir örnektir?

A Merhametine B Alçak gönüllülüğüne

C Cömertliğine D Adaletine

14. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından birinin adı değildir?

A İbrahim B Rukiye

C Zeynep D Ali

15. Aşağıdaki ifadelerden hangisi salâvat dualarında yer almaz?

A
Allah’ım, Hz. Muhammed’in ailesini

mübarek kıl.
B

Allah’ım, Hz. Muhammed’e rahmet et.

C
Allah’ım, Hz. Muhammed’in ailesine

rahmet et.
D

Allah’ım, Hz. Salih’i mübarek kıl.
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16. "Bir yerde bulaşıcı hastalık ortaya çıktığını duyduğunuz zaman oraya girmeyiniz.

Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık ortaya çıkarsa, oradan da çıkmayınız."

Aşağıdakilerden hangisi bu hadis-i şeriften çıkarmamız gereken dersler biri değildir?

A
Mahallemizde bir salgın hastalık varsa

başka bir mahalleye gidebiliriz.
B

Şehrimizde bir salgın hastalık varsa başka

bir şehre gitmemeliyiz.

C

Başka bir şehirde salgın hastalık varsa o

şehre gitmemeliyiz. D

Salgın hastalıklardan korunmak ve

başkalarını korumak için bulunduğumuz

yerde kalmalıyız.
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Answer Key

1. d 2. a 3. c 4. b

5. a 6. a 7. b 8. b

9. b 10. a 11. a 12. c

13. a 14. d 15. d 16. a
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