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3.Ünite Değerlendirme Testi
1. Peygamberimize "Muhammedül Emin" lakabının verilmesinin sebebi
asağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanlara karşı merhametli olması
B) Güler yüzlü, tatlı dilli olması
C) Misafirlerine ve komşularına iyi davranması
D) Her zaman doğru ve dürüst olması

yaparken kimsenin kalbini kırmazdı. Düzeltemeyeceği bir şeyse insanlarla birlik olarak
düzeltme yolunu seçerdi. Bunun için gençliğinde kurulmus bir derneğe üye olmuş ve
bunun için çalışmıştır.
Peygamberimizin katıldığı bu dernek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Güvenilir insanlar Topluluğu
B) Doğru insanlar Topluluğu
C) Savaş karşıtları Topluluğu
D) Erdemliler Topluluğu

2. Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in davranışlarına örnek değildir?
A) Aile büyüklerini sever ve sayar.
B) Kötü davranışlardan kaçınır.
C) Haksızlıklara güzel bir tavırla karşı koyar.
D) Hiçbir topluluğa üye olmaz.

8. Kâbe tamir edilirken kabileler arasında Hacerul Esved isimli taş yüzünden kavga
çıkmak üzere iken hakem olarak tayin edilen Peygamber(SAV) nasıl hareket etti.
A) Taşı kendisi taşıdı, kendisi yerine koydu.
B) Kabilelerin en yaşlısı yerine koydu.
C) Kabileler taşıdı, Rasulullah (SAV) yerine koydu.
D) Taşı yerine koyacak olan kura ile tespit edildi.

3. İnna atayna kel kevser. Fesalli ........venhar. İnne .......... hüvel ebter.
Yukarıda kevser suresi verilmistir. Boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) lirabbike – ebter
B) Şânieke - ebter
C) Şânieke – lirabbike
D) lirabbike- Şânieke
4. “Peygamber efendimiz arkadaslarıyla iyi geçinir, onları sever ve sayardı. Onlara
kibar ve anlayışlı davranırdı. Kötü söz söylemez, başkalarının hakkını yemezdi.”
Buna göre bizler arkadaşlarımızla ilişkilerimizde aşağıdakilerden hangisini
yapmamalıyız?
A) Kötü söz söylemek
B) Üzüntülerimizi paylaşmak
C) Hoşgörülü olmak
D) Zor durumda olanlara yardım etmek

9. Aşağıdaki olaylardan hangisi Hz. Muhammed’e Peygamberlik verilmeden önce
meydana gelen olaylardan birisi değildir?
A) Ficar savaşlarına katılması
B) Erdemliler topluluğuna üye olması
C) Haceru’l-Esved’de hakemlik yapması
D) Mekke’den Medine’ye göç etmesi
10. Hz. Muhammed (S.A.V.) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Babası O’nun doğumundan önce ölmüstür.
B) Hz. Hamza ve Ebu Talip amcalarındandır.
C) 571’de Medine’de doğdu
D) Babası Abdullah’tır.
11. Peygamberimiz amcasının yanında hangi olaydan sonra kalmaya başlamıştır?
A) Annesinin vefatından
B) Babasının vefatından sonra
C) Sütannesinin vefatından
D) Dedesinin vefatından sonra

5. Peygamberimizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Muhammed arkadaşlarıyla iyi geçinirdi
B) Hz. Muhammed dürüst ve güvenilirdi
C) Hz. Muhammed kötü davranışlardan kaçınırdı
D) Hz. Muhammed doğaya ve hayvanlara önem vermezdi
6. Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 25 yasında Hz. Hatice ile evlenmiştir.
B) Erdemliler topluluğuna katılmıştır.
C) Peygamberimiz 30 yaşında peygamber olmuştur
D) Ticaretle uğraşmıştır.
7. Peygamberimiz kendisi haksızlık yapmazdı. Yapanlar var ise bu kisilere karsı güzel
bir tavırla karsı çıkardı. Yalnız basına düzeltebilecek olduğu seyleri düzeltirdi. Bunu

12. Peygamberimizin ailesiyle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Annesinin adı Amine’dir.
B) Babasının adı Abdullah’tır
C) Dedesinin adı Abdulmuttaliptir
D) Amcasının adı Ebu Bekir’dir
13. Arkadaşlarından birisi Hz. Muhammed’e koyun otlatıp otlatmadığını sormuş O da ;
"Evet, ben koyun otlattım"
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demiştir. Ayrıca Hz. Muhammed’in evlenmesine sebep olan şey Hz. Hatice’nin iş ortağı
olup onun alış veriş işleri için kervanlarıyla ilgilenmesi ve iyi bir kazanç elde etmesidir.
Bu işte oldukça başarılı olmasıdır…
Bu paragrafa göre Hz. Muhammed’in yaptığı meslekler aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Çobanlık-Ticaret
B) Ticaret-Öğretmenlik
C) Tarım-Ticaret
D) Tarım- Çobanlık

B)
C)
D)

Âmine – Halime- Abdulmuttalip - Ebu Talip
Âmine – Halime - Abdullah - Ebu Talip
Halime – Âmine- Abdulmuttalip - Hamza

14. Aşağıda verilenlerden hangisi Peygamberimizin amcalarından birisi değildir?
A) Ebu Bekir
B) Ebu Leheb
C) Hamza
D) Abbas

20. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu çevre için söylenemez?
A) İnsanlar genel olarak putlara tapıyorlardı.
B) İçki, kumar yaygınlaşmıştı.
C) Mekke önemli bir ticaret merkeziydi.
D) İnsanlar barış ve huzur içindeydi.

19. Mevlit kandilini niçin kutlarız?
A) Peygamberimizin doğumu olduğu için
B) Peygamberimizin Allah’ın katına çıkığı için
C) Ku’ran-ı Kerim Peygamberimize indirildiği için
D) Allah’ın verdiği nimetlere sükretmek için

15. Asağıdakilerden hangisi Kâbe için yanlış bir bilgidir?
A) Namaz kılarken insanlar ona yönelir.
B) Hac ibadeti burada yapılır.
C) Arabistan’da Mekke’de bulunur.
D) Hz. Muhammed tarafından yapılmıştır
16. 1. Yahudiler
2. Hanifler
3. Puta tapanlar
Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu toplumda var olan dini
guruplardandı?
A) Sadece 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2, 3
17. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'ten önceki Arabistan'ın durumunu gostermez?
A) Kadınlara değer verilmezdi.
B) Kabileler arasında kin ve düşmanlık hâkim idi.
C) Şiire ve hitabete çok önem verirlerdi.
D) Okuma yazma bilenlerin sayısı çok fazla idi.
18. Hz. Muhammed’in annesi ………………… .ona süt anne bulmuş ve süt
annesi…………….. ona dört yıl bakmış ve dört yıl sonra onu annesine teslim etmistir.
Annesi, o altı yaşındayken ölmüş ve dedesi ………………… ‘in yanında kalmıstır.
Dedesi ölünce amcası
…………………..’in yanında evleninceye kadar kalmıştır.
Yukarıdaki boş yerlere sırayla hangi isimler gelmelidir. Doğru olarak verilen seçeneği
bulunuz.
A) Halime – Amine- Abdulmuttalip - Ebu Talip
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