
A -  Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.  (10*4 = 40 PUAN ) 

1. Peygamber Efendimiz kendi ailesindeki

çocuklara aşağıdakilerden hangisini

öğütlememiştir?

A) Peygamber ailesinden oldukları için kendilerini

ayrıcalıklı üstün görmeyi

B) Bir tek hurma bile olsa sadaka almamayı

C) Terbiyeli olmayı

D) Doğru sözlü olmayı

2. Aşağıdakilerden hangisi, sevgili

Peygamberimizin çocuklarla ilgili davranışlarından

değildir?

A) Hasta olduklarında ziyaretlerine giderdi.

B) Karşılaştığında onlara selam verirdi.

C) Onlara ikramlarda bulunurdu.

D) Hata yaptıklarında azarlardı.

3. Aşağıdaki hadislerden hangisinin ana düşüncesi

diğerlerinden farklıdır?

A) Çocuklarınıza iyi bakınız. Onları güzel terbiye

ediniz.

B) Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlak ve terbiyeden

daha üstün bir hediye vermiş olamaz.

C) Kim ki çocukları bayram günü giyindirip süslerse

Allah da onu kıyamet günü öylece

süsler.

D) Çocuğu güzel terbiye etmek ve ona güzel bir isim

vermek, evladın baba üzerindeki

haklarındandır.

4.Peygamber Efendimizin “Kalbi temiz olan, sözü

doğru  olandır.”  hadisine göre kalp temizliği neye

bağlıdır?

A) Yumuşak kalpli olmak

B) Tatlı dilli olmak

C) Cömertlik

D) Doğruluk
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5. Aşağıdakilerden hangisi, Allah sevgisinin bir

sonucu olabilir?

A) Dünyada çıkar sağlamak amacıyla ibadet etmek

B) Allah’ın sevgisini kazanmak için emirlerine uymak

C) İbadetleri ailesine yaranmak için yerine getirmek

D) İnsanların gözüne girmek niyetiyle namaz kılmak

6. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu,

diğerlerinden farklıdır?

A) “Ameller, niyetlere göredir.”

B) “Allah temizdir, temizliği sever; ...”

C) “Temizlik, imanın yarısıdır.”

D) “Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri

yıkamaktır.”

* Evlenmesi ve çocuk sahibi olması

* Ticaret ile geçimini sağlaması

* Alışveriş için çarşı, pazara gitmesi

7. Yukarıdaki özellikler, sevgili Peygamberimizin

hangi yönü ile ilgilidir?

A) Uyarıcı yönü C) İnsanı yönü

B) Elçilik yönü D) Peygamberlik yönü

8. Abdulmuttalib, Peygamberimize niçin

“Muhammed” adını verdi?

A) Atalarının isimlerini beğenmediği için

B) Allah ve insanlar, ondan övgüyle bahsetsinler diye

C) Başka güzel bir isim bulamadığı için

D) Mekke’deki herkesten farklı bir adı olsun diye

9. Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimizin

yaptığı işlerden değildir?

A) Ticaret yapmak

B) Çobanlık yapmak

C) Öğretmenlik yapmak

D) Kahinlik yapmak

10. “Allah , peygamberleri insanlığa ………………… olarak 

göndermiştir.” cümlesi, aşağıdaki kelimelerden 

hangisiyle tamamlanamaz? 

A) uyarıcı B) müjdeleyici  C) zorlaştırıcı  D) kurtarıcı
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B -  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.    (8*2=16 Puan ) 

 ( Hatemü’l Enbiya- Peygamber- resul- davet- nebi- taharet- ihlas- riya ) 

1. ………………………………., “haber getiren” anlamına gelen Farsça bir kelimedir.

2. Hz. Muhammed , …………………………………………… yani son peygamberdir. 

3. Kur’an-ı Kerim’de peygamberler için …………………… ve …………………… kavramları kullanılmaktadır. 

4. Beyan, Tebliğ ve …………………… peygamberlerin görevleridir. 

5. Dinimizde temizlik yani ………………………… çok önemlidir. 

6. İş, davranış ve ibadetlerimizi sadece Allah’ın  rızası için yapmaya ………………………. 

ya da samimiyet denir. Gösteriş amacıyla yapmaya ise …………………… adı verilir. 
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D -  Aşağıda verilen kavramları kendi anlamları ile eşleştiriniz.    (5*4 = 20 PUAN ) 

1 Sıdk Zeki Olmak 

2 Emanet Dosdoğru Olmak 

3 İsmet Güvenilir Olmak 

4 Tebliğ Günah İşlemekten Kaçınmak 

5 Fetanet Ulaştırmak, İletmek 

Hasan KÜÇÜK – Dkab Öğretmeni 

İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. 

(Necm Süresi 39.Ayet) 

C- Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” ile işaretleyiniz. ( 12*2=24 Puan)

   (  ) Peygamberimizin  “Bunlar, benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır.” 
 dediği çocuklar, torunları Hasan ve Hüseyin’dir. 

          (  ) Peygamberimiz, cahiliye dönemi âdeti olan kız çocuklarına değer vermeme 
 adetini kaldırmıştı. 

          (  ) Peygamberimiz, hurma ağaçlarını taşlayan yaramaz Rafi’yi cezalandırmıştı 
          (  ) Yetim ve öksüz olan Peygamberimiz, ana baba hakkının ne kadar 

 önemli olduğunu anlayamadı. 
          (  ) Dedesi, amcası ve yengesi; öksüz ve yetim kalan Peygamberimize daima 

 şefkat ve merhamet gösterdi. 
          (  ) Peygamber Efendimiz, Hılfu’l-Fudûl denilen topluluğun kurulmasında ve 

 çalışmasında görev aldı. 
 (  ) Peygamber Efendimiz kendisinde emeği olan büyüklerini daha sonraki 

 yıllarda hiç hatırlayıp anmadı. 
  (  ) Peygamberimiz kız çocuklarına erkek çocuklarından daha fazla değer vermiştir. 

          (  ) Peygamberimiz torunlarıyla şakalaşıp onlarla vakit geçirmeyi severdi. 
          (  ) Peygamber Efendimiz çobanlık, esnaflık ve ticaret işleriyle meşgul oldu. 
          (  ) Peygamberimizin işleri yoğun olduğu için Allah’ı anmaya vakit bulamazdı. 
          (  ) Maddi temizlik;  günahlardan kaçınmak ve güzel ahlaka sahip olmaktır. 
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CEVAPANAHTARI
ÖZELSEYDİŞEHİRFİNALORTAOKULU
2018-2019EĞİTİM-ÖĞRETİMYILI

5. SINIFHZ. MUHAMMED’İNHAYATI DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI

Adı:

Soyadı:

Sınıf: 5- No:

Puan:………………

“İlim öğrenmek kadın
erkek bütün

Müslümanlarafarzdır.”

Hz.Muhammed(SAV)

Hurmaağacını taşlayıpmeyveyediği için Peygamberimizin uyardığı
çocuk

Küçükmüezzin olarak bilinen sahabi

Küçük yaşta imamolan sahabi

Aşağıdaverilen isimler ile ilgili oldukları özellikleri ok işaretiyle( ) eşleştiriniz. (3x2=6Puan)

Mahzure

Amr binSeleme

EbuRafi

3

Aşağıdaki CümlelerdeDoğruOlanınBaşına(D), YanlışOlanınBaşına(Y) Yazınız. (10x2=20
1.Soru

Aşağıdaki kavramları ilgili oldukları cümlelerin başınayazınız. (7x2=14Puan)

İSRAF Allah’ın vermiş olduğu nimetleri ihtiyaçtan fazla tüketmek vegereksiz yeresaçıp savurmak

YETİM Babası olmayankişiyeverilen isim.

HABİBULLAH Allah’aolan sevgisinden dolayı Peygamberimize “Allah’ın sevgilisi” anlamındaverilen isim.

TEBLİĞ Peygamberlerin Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara olduğu gibi aktarmalarına verilen isim.

İHLAS Kişinin bir ibadeti çıkar için değil Allah rızasını gözeterek yapmasıdır.

RİYA Peygamberimizin “küçük şirk” ve “gizli şirk” olarak isimlendirdiği kavram.

ÖKSÜZ Annesi olmayan kişiye verilen isim.

İsraf Yetim Tebliğ Habibullahİhlas Öksüz Riya

2.Soru

1- D Peygamberimizin güzel ahlakının temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.

2- D Peygamberimiz doğmadanöncebabasını, doğduktan sonra ise annesini kaybetmiştir.

3- D Peygamberimiz kulunRabbineen yakın olduğu anın secdeettiği an olduğunusöylemiştir.

4- Y Arapça’da temizlik kelimesinin karşılığı salât demektir.

5- Y Kişinin gösteriş yapmakiçin yaptığı davranışlara ibadet denir.

6- D İslamdini eski ve yamalı elbisegiymeyi değil, pisvekirli elbiseler ile gezmeyi yasaklamıştır.

7- D En faziletli amel, vaktinde kılınannamazdır.

8- Y Peygamberimizin azsözle çokşey anlatmaözelliğine “Hatemü’l-Enbiya” denilmiştir.

9- Y PeygamberimizAllah’tan aldığı bazı emirleri insanlaraaktarmakistememiştir.

10- Y Peygamberimiz sokaktagördüğü çocuklarlaşakalaşmaktankaçınmış veuzak durmuştur.

1- D Peygamberimizin güzel ahlakının temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.

2- D Peygamberimiz doğmadanöncebabasını, doğduktan sonra ise annesini kaybetmiştir.

3- D Peygamberimiz kulunRabbineen yakın olduğu anın secdeettiği an olduğunusöylemiştir.

4- Y Arapça’da temizlik kelimesinin karşılığı salât demektir.

5- Y Kişinin gösteriş yapmakiçin yaptığı davranışlara ibadet denir.

6- D İslamdini eski ve yamalı elbisegiymeyi değil, pisvekirli elbiseler ile gezmeyi yasaklamıştır.

7- D En faziletli amel, vaktinde kılınannamazdır.

8- Y Peygamberimizin azsözle çokşey anlatmaözelliğine “Hatemü’l-Enbiya” denilmiştir.

9- Y PeygamberimizAllah’tan aldığı bazı emirleri insanlaraaktarmakistememiştir.

10- Y Peygamberimiz sokaktagördüğü çocuklarlaşakalaşmaktankaçınmış veuzak durmuştur.

İSRAF Allah’ın vermiş olduğu nimetleri ihtiyaçtan fazla tüketmek vegereksiz yeresaçıp savurmak

YETİM Babası olmayankişiyeverilen isim.

HABİBULLAH Allah’aolan sevgisinden dolayı Peygamberimize “Allah’ın sevgilisi” anlamındaverilen isim.

TEBLİĞ Peygamberlerin Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara olduğu gibi aktarmalarına verilen isim.

İHLAS Kişinin bir ibadeti çıkar için değil Allah rızasını gözeterek yapmasıdır.

RİYA Peygamberimizin “küçük şirk” ve “gizli şirk” olarak isimlendirdiği kavram.

ÖKSÜZ Annesi olmayan kişiye verilen isim.



1. Peygamberimizinkimlere “iki reyhanım” olarak hitap
etmiştir?
A) Hz.Ali –Hz.Fatıma B)Hz.Hatice– EbuTalip
C) Hz.Hasan–Hz.Hüseyin D) Hz.Hamza–Hz.Ebu
Bekir

Hadis: “Eyamca! Sağ elimeGüneşi, sol elimeAy’ı verseler
yinede bu davadan dönmeyeceğim. YaAllah bu dini üstün
kılar yadaben bu uğurdaölüp giderim.”
2. Peygamberimizyukarıdaki sözü ileneyi ifade etmiştir?
A) Amcasını dinlemeyeceğini
B) Davasından asla taviz vermeyeceğini
C) Dininden vaz geçeceğini
D) Müşriklerle anlaşacağını

3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız
torunlarından biridir?
A) Fatıma B) Zeynep C) Rukiye D) Ümame

“BenAllah Resulüne on yıl hizmet ettim. Yaptığımbir
işten dolayı niye böyle yaptın veyayapmadığımbir şey için
niyeböyleyapmadın dediğini hiç hatırlamıyorum.”
4. Yukarıdaki söz hangi sahabiyeaittir?
A) Ali bin Ebu Talip B) EnesbinMalik
C) Zeyd bin Harise D) Mus’ab binUmeyr

“Allah Resulünün çok sevdiği kızlarından birisidir.
Peygamberimiz o evinegeldiği zaman hemen ‘Hoş geldin.’
Diyerek ayağakalkar, onu öper vekendi yerineoturturdu.
5. Yukarıdaki paragrafta hakkındabilgi verilen
Peygamberimizin kızı kimdir?
A) Hz.Fatıma B) Hz.ÜmmüGülsüm
C) Hz.Zeynep D) Hz.Rukiyye

6.Aşağıdakilerden hangisi maddi temizlik çeşitlerinden
biri değildir?
A) Ağız veDiş temizliği B) Beden,el ve elbise
temizliği C) Çevre temizliği D) Kalp temizliği

“Yemeğin bereketi, yemekten önce vesonra elleri
yıkamaktır.”
7. Yukarıdaki hadiste vurgulanan temizlik çeşidi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ağız veDiş temizliği B) Beden,el ve elbise
temizliği C) Çevre temizliği D) Kalp temizliği

8. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin namaz ile
ilgili sözlerinden biri değildir?
A) Dinin direği B) Gözümün nuru
C) İslam’ın köprüsü D) Cennetin anahtarı

9.Kıyamet günü kulun hesaba çekileceği ilk ameli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oruç B)Zekat
C) Hac D) Namaz

“Bir adamyol üzerindebir diken dalınarastladı da,
‘Vallahi bunuMüslümanlardan uzaklaştıracağım,onlara
zarar vermesin.’ dedi. Busebeple cennetekonuldu.”

10. Yukarıdaki hadistekişinincennete girmesinesebep olan
hangi temizlik anlayışı olmuştur?

A) Ağız veDiş temizliği B) Beden temizliği
C) Çevre temizliği D) Elbise temizliği

“Hani bizİbrahim’e, Kâbe’nin yerini, ‘Banahiçbir şeyi
ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namazkılanlar, rükû ve
secdeedenler için temizle’ diyebelirlemiştik. (HacSuresi,26)

11.Yukar ıdaki ayette vurgulanantemizlik çeşidi hangisidir?
A) Beden temizliği B) Manevi temizlik
C) Elbise temizliği D) Çevre temizliği

I- Namazı tek başınakılarken uzatırdı.
II- Cemaatle kılarken kısa tutardı.
III- Namazdan öncesafları düzeltirdi.
IV- Beş vakit namazı aslageciktirmezdi.

12. Peygamberimizinnamaz kılışı ile ilgili olarak yukarıda
verilenlerden hangisinindoğru olduğu söylenebilir?
A) YalnızI B) II ve III
C) I, III ve IV D) I, II, III veIV

“Allah’ım sendenseni sevmeyi, seni sevenkişiyi sevmeyi,
senin sevgineulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım
senin sevginibana kendimden,ailemdenve soğuk sudan
dahasevimli eyle…”
13.Peygamberimizin yukarıdaki duasındavurguladığı
temel husushangisidir?
A) Toplumsevgisi B) Allah sevgisi
C) Eş sevgisi D) Çocuk sevgisi

“(Resulüm!) Sendenöncegönderdiğimiz bütün
peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler,çarşılarda
dolaşırlardı. Biz,sizi birbiriniz için imtihan konusu yaptık.”
14. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?
A) Beşeri B) İlahi
C) Devlet başkanı D) Günahsız olması

“Benruhbanlıklaemrolunmadım; evlenirim,uyurum,
uyanık dakalırım. Oruç tuttuğumgibi (ramazan ayı dışında)
tutmadığımda olur.”
15. Yukarıdaki sözü ilePeygamberimizbizlere hangi
yönünü vurgulamak istemiştir?
A) Peygamberlik B) İbadet
C) Aile babası D) İnsan

ht tps:/ /www.sorubak.com BaşarılarDilerim!
Memiş KUTLU

DKABÖĞRETMENİ

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (15x4=60Puan)4



                             2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KADİR DEMİR ORTAOKULU 

                                PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 

Adı-Soyadı: 

https://www.sorubak.com  

1-Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden değildir? 

A)Sıdk                  B)Emanet                C)İsmet             D)Davet 

2- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin as. Kız çocuklarından biri değildir? 

A)Zeynep                 B)Rukiye               C)Fatıma                 D)Ayşe 

3- Peygamberimize daha 10 yaşında iken O’na iman edip“ilk Müslüman çocuk”kimdir? 

A)Hz Zeyd                   B)Hz Ali                C)Hz Enes                D)Hz Ömer 

4- Peygamberimizin as Amr b Seleme’yi imam olarak seçmesinin nedeni hangisidir? 

A)Terbiyeli olması           B)Sesinin güzel olması           C) Kur’an-ı bilmesi          D)Zengin olması 

5-“Allah , peygamberleri insanlığa ……… olarak göndermiştir.” cümlesi, aşağıdaki 
kelimelerden hangisiyle tamamlanamaz? 
A) uyarıcı                       B) müjdeleyici                   C) zorlaştırıcı                        D) kurtarıcı 
 
6-Peygamberimizin çocuklara karşı davranışı-tutumu nasıldı? 

A)Yumuşak              B)Hoşgörülü               C)Güler yüzlü            D)Katı kalpli 

7- Ailesi ve kendi isteğiyle Peygamberimize as hizmette bulunmak için gönüllü olan sahabi kimdir? 

A)Hz Enes               B)Hz Ümame             C)Hz Hasan             D)Hz Hüseyin 

8-Kişinin kendini Allah’ın cc yarattığını bildiği halde insanlara büyüklük taslamasına nedenir? 

A)Şevkat                 B)Kibir                       C)Merhamet             D)Sabır 

9-Peygamberimiz as hurma ağaçlarını taşlayan yaramaz Rafi’ye nasıl davranmıştır? 

A)Ceza vermiştir              B)Kızmıştır          C)Azarlamıştır          D) “Allah’ım bunu doyur” demiştir 

10-Kur’an-ı Kerim’de peygamberler için hangi kavramlar kullanılmıştır? 

A)Veli-Ermiş                B)Resul-Nebi             C)Alim                   D)Sahabe 

11-Peygamberlerin tebliğ ettikleri vahyi insanlara açıklamasına ne denir? 

A)Sıdk                         B)Emanet                Tebliğ                   D)Beyan 

12-“Her peygamber kendi toplumuna ben ise bütün insanlara peygamber olarak gönderildim” 

buyuran Hz Muhammed’in as bu hadiste hangi özelliği vurgulanmaktadır? 

A)Doğruluğu               B)Güvenirliği              C)Günahsızlığı           D)Evrenselliği 
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13-Aşağıdaki ayet ve hadisleri doğru şekilde eşleştiriniz (20 p) 

 

1 
 
 

 
Peygamberlerin üzerine 
düşen görev 
 

  A  
Başı boş bırakılacağını mı zanneder? 

2 
 
 

 
İnsan kendisinin  

  B  
Bir  uyarıcı peygamber gönderilmiştir. 
 

3 
 
 

 
Her millet için mutlaka 
 

  C  
Doğru yolu gösteren önderler yaptık. 
 

4 
 
 

 
Biz peygamberleri emrimiz  
uyarınca  insanlara 
 

  D  
Sadece tebliğ etmektir. 
  

 
 
14-Doğru – Yanlış Soruları (20 p) 

 
 (     ) Peygamberimiz (s.a.) yalnızca zengin ve ileri gelenlerin çocuklarını severdi. 
 (     ) Peygamberimiz Hatem’ül-Enbiyadır. 
 (     ) Peygamber Efendimizin (s.a.) çocuklara selam vermesi, onlara verdiği değerin bir göstergesidir. 
 (     ) Peygamber Efendimizin (s.a.) en hassas olduğu çocuklar, yetim ve kimsesiz çocuklardı. 
 (     ) Peygamber Efendimiz (s.a.) çocukları severdi fakat ibadet sırasında kendisini rahatsız 
etmelerinden hoşlanmazdı. 
 (     ) Peygamberimizin“Bunlar, benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır. dediği torunları Hasan ve 
Hüseyin’dir. 
 (     ) Her peygamber başka yaratıcıdan bahseder 
 (     )Peygamberimiz kız çocuklarına değer vermeme adetini kaldırmıştır. 
 (     )Merhamet acıma yumuşak huylu olma demektir. 
 (     ) Peygamberimizin işleri yoğun olduğu için Allah’ı anmaya vakit bulamazdı 
 

https://www.sorubak.com  
BAŞARILAR…. 
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ADI SOYADI:                                                                                                   Sınıfı- no :                                        puan:  

                                                        PEYGAMBERİMİZİN HAYATI 2.DÖNEM 1.YAZILI 

1. Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) kız torunu Ümâme’yi namazda iken omzuna alması hangi açıdan 

önemlidir? 5p 

A) Çocukların hep göz önünde bulunması gerekir.           

 B) İslam dininin kız çocuklarına da önem verdiğini gösterir. https://www.sorubak.com  

C) Çocuk için çok eğlencelidir.                                           

D) Ağlayarak namaz kılanları rahatsız etmemelidir. 

 

2.  Hz. Peygamberimiz (s.a.v.), Mûte Savaşı’nda babası şehit düşen Abdullah’ı pazarda ziyaret ederek ona 

dua etmişti. Bu yetim çocuğun babasının adı nedir? 5p 

A) Abdullah b. Cafer                B) Enes b. Malik                C) Ebu Hureyre             D) Cafer b. Ebu Talib 

 

3.  Yaklaşık on yıl Hz. Peygamberimizin (s.a.v.) hizmetinde bulunan sahabi kimdir?5p 

A) Enes b. Malik             B) Hasan                    C) Hüseyin                   D) Sümeyye 

 

4. “Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz ’in daha çok hangi 

özelliğini ön plana çıkarmaktadır? 5p 

A)Adaletini                 B) Güvenilirliğini               C) Cömertliğini             D) Hoşgörüsünü 

      5.   Hz. Peygamberimiz (s.a.v.) nerede doğdu?5p 
A) Mekke               B) Medine                           C) Taif                            D) Yemen     

 

              “Hediye ve bağışta çocuklarınız arasında eşitliğe dikkat ediniz.” 
     6.Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi özelliği ile en çok ilgilidir?5p 

A) Kimsesiz çocukları koruyup gözetmesi  
B)  Çocuklara değer vermesi 
C) Çocuklar arasında ayırım  yapmaması  
D) Çocuklara merhamet ve şefkatle davranması 

https://www.sorubak.com   

     7. Aşağıdakilerden hangisi anne babaya saygı sevgiyi gösteren bir davranış değildir? 5p 

      A) Onların izni olmadan bir iş yapmamak                 B) Öldükten sonra onları hayırla anmak 

      C) Sadece yaşlandıklarında onlara hizmet etmek       D) Vasiyetlerini yerine getirmek 

  

    8. Peygamberlerin bir takım ortak özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden olamaz?5p 
          A) Mucize gösterirler.                                          B) İlâhî buyrukları eksiksiz olarak iletirler. 
          C) Allah (c.c.) tarafından seçilirler.                      D) Yemeye ve içmeye ihtiyaçları yoktur. 
 
    9. “Hatemu’l-Enbiya” ne demektir? 5p 
            A) Hatim indirmek                                                       B) Peygamberlerin ilki 
           C) Kendilerine kitap verilen peygamberler                  D) Peygamberlerin sonuncusu 
 

https://www.sorubak.com/
https://www.sorubak.com/


  10. Peygamberlerin birbirlerinin tamamlayıcısı olduğunu anlatan hadis-i şerifte peygamberler neye 
benzetilmiştir? 5p 
          A) Binayı oluşturan tuğlalara                               B) Binayı görmeye gelen ziyaretçilere 
          C) Güzel bina yapan ustaya                                D) Binadaki eksiği görenlere 
 
11. Peygamber Efendimiz kendi ailesindeki çocuklara aşağıdakilerden hangisini öğütlememiştir?5p 
A) Peygamber ailesinden oldukları için kendilerini ayrıcalıklı üstün görmeyi 
B) Bir tek hurma bile olsa sadaka almamayı 
C) Terbiyeli olmayı 
D) Doğru sözlü olmayı 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi, sevgili Peygamberimizin çocuklarla ilgili davranışlarından değildir?5p 
A) Hasta olduklarında ziyaretlerine giderdi.                  B) Karşılaştığında onlara selam verirdi. 
C) Onlara ikramlarda bulunurdu.                                  D) Hata yaptıklarında azarlardı. 
 
13. Peygamber Efendimizin “Kalbi temiz olan, sözü doğru  olandır.”  hadisine göre kalp temizliği neye 
bağlıdır?5p 
A) Yumuşak kalpli olmak             B) Tatlı dilli olmak            C) Cömertlik           D) Doğruluk  
 
14. Aşağıdakilerden hangisi, Allah sevgisinin bir sonucu olabilir?5p 
A) Dünyada çıkar sağlamak amacıyla ibadet etmek                   
B) Allah’ın sevgisini kazanmak için emirlerine uymak 
C) İbadetleri ailesine yaranmak için yerine getirmek                 
D) İnsanların gözüne girmek niyetiyle namaz kılmak 
 
15. Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu, diğerlerinden farklıdır?5p 
A) “Ameller, niyetlere göredir.”                         B) “Allah temizdir, temizliği sever; ...” 
C) “Temizlik, imanın yarısıdır.”                           D) “Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır.” 
 
16. “Allah , peygamberleri insanlığa ………………… olarak göndermiştir.” cümlesi, aşağıdaki kelimelerden 
hangisiyle tamamlanamaz? 5p 
A) uyarıcı                       B) müjdeleyici                   C) zorlaştırıcı                        D) kurtarıcı 
 
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına “D”, yanlış olanlarının başına “Y” harfi koyunuz. (10x2=20 puan) 
(     ) Peygamberimiz (s.a.) yalnızca zengin ve ileri gelenlerin çocuklarını severdi. 
 
(     ) Çocuklar Peygamberimizi (s.a.) çok severdi. 
 
(     ) Peygamber Efendimizin (s.a.) çocuklara selam vermesi, onlara verdiği değerin bir göstergesidir. 
 
(     ) Peygamber Efendimizin (s.a.) en hassas olduğu çocuklar, yetim ve kimsesiz çocuklardı. 
 
(     ) Peygamber Efendimiz (s.a.) çocukları çok severdi fakat ibadet sırasında kendisini rahatsız etmelerinden hoşlanmazdı. 
 
(     ) Peygamberimizin  “Bunlar, benim dünyada kokladığım iki reyhanımdır. dediği çocuklar, torunları Hasan ve Hüseyin’dir. 
  
(     ) Her peygamber başka yaratıcıdan bahseder. 
  
(     )Peygamberler birbirinin yalanlayıcısıdırlar. 
  
(     )Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlerin sonuncusudur. 
  
(     ) Peygamberimizin işleri yoğun olduğu için Allah’ı anmaya vakit bulamazdı. 
 

 




