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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu Pekiştirme Testleri

5.
SINIF

TEST - 6ÜNİTE:     Kaza ve KaderÜNİTE:     Hz. Muhammed ve Aile Hayatı

Bir gün torunları Hasan ve Hüseyin Peygam-
berimizden su isterler. Peygamberimiz önce 
Hasan’a sonra da Hüseyin’e su verir. Bunun 
üzerine Hz. Fatıma Peygamberimizin Hasan’ı 
daha çok sevdiğini düşünür ve peygamberimi-
ze nedenini sorar. Peygamberimiz de bunun 
üzerine: “Suyu önce Hasan istediği için ona 
verdim.” der.

 

1. Peygamberimizin bu tutumundan aşağıdakilerden 
hangisini çıkarabiliriz?

A) Peygamberimiz Hasan’ı daha çok sevmektedir.

B) Hasan daha büyük olduğu için suyu önce 
Hasan’a vermiştir.

C) Peygamberimiz torunları arasında ayrım yapma-
maktadır.

D) Hasan daha çok susamıştır.

Peygamberimiz, gördüğü ve karşılaştığı her 
çocuğa selâm verir, halini hatırını sorardı. Bi-
nekli bulunduğu zaman çocukları atına alır, 
gidecekleri yere kadar götürürdü. Çocuklarla 
arkadaşça konuşur, onlarla sohbet eder, onla-
ra öğütler verirdi. Hatta bazen bir kovadan al-
dığı suyu çocukların yüzlerine serperek onları 
eğlendirirdi.

2. Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamberi-
mizin çocuklara karşı tavrını yansıtmaz?

A) Peygamberimiz çocukları çok sever, onlara de-
ğer verirdi

B) Peygamberimiz erkek çocukları kızlardan daha 
çok severdi.

C) Peygamberimiz çocuklarla zaman geçirmekten 
hoşlanırdı

D) Peygamberimiz çocuklara bazen şaka yapardı.

Peygamberimiz aile bireylerini sever, ailesiyle vakit 
geçirmekten hoşlanırdı. Aile bireylerine danışır, onla-
rın görüşlerine önem verir,  isteklerini yerine getirmeye 
çalışırdı. Ailesinin eğlenme, dinlenme gibi ihtiyaçlarına 
anlayış gösterir, onlarla şakalaşır ve eğlenirdi.

3. Buna göre peygamberimizin ailesiyle ilişkisi hak-
kında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Peygamberimizin eşi Hz Aişe ile koşu yarışları 
yapması onun ailesiyle eğlendiğine örnek verile-
bilir.

B) Peygamberimiz çok bilgili birisi olduğu için aile-
siyle ilgili tüm kararları kendisi verirdi.

C) Peygamberimiz ev dışında önemli işleri olduğu 
için ailesine fazla vakit ayıramazdı.

D) Peygamberimiz çok ciddi birisiydi, şakadan hoş-
lanmazdı.

“Komşusu aç iken tok yatan bizden de-
ğildir.”

Hz. Muhammed (S.a.v.)

4. Yukarıdaki hadise göre peygamberimizle ilgili aşa-
ğıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Peygamberimiz akşamları yemek yemezdi

B) Peygamberimiz öksüz ve yetimleri doyururdu

C) Peygamberimiz komşusunu görüp gözetirdi

D) Peygamberimiz israfı sevmezdi

Hz. Hatice ticaret kervanları olan zengin 
bir kadındı. Hz. Hatice peygamberimizin 
dürüst bir insan olduğunu öğrenince pey-
gamberimize ortak ticaret yapmayı önerdi. 
Bu öneriyi kabul eden peygamberimiz Hz. 
Hatice’nin kervanlarını yönetti. Peygambe-
rimizin kervanları yönettiği dönemde Hz. 
Hatice daha iyi ve eksiksiz kazanç elde etti.

Asım       
Öğretmen

5. Yukarıda Asım Öğretmen peygamberimizin hangi 
ahlaki yönüne vurgu yapmaktadır?

A) Yardımseverlik

B) Alçak Gönüllülük

C) Güvenilirlik

D) Cömertlik
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B DA C

B DA C1.
2. B DA C

B DA C13.
14.B DA C

B DA C11.
12.B DA C

B DA C9.
10.B DA C

B DA C7.
8.B DA C

B DA C5.
6.B DA C

B DA C3.
4.

Hazırlayan: Fatih ŞEN - Mevlüt KESMAN

Bu testlerin bütün hakları yazarlarına aittir. Sadece öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına eğitim amaçlı sunulmuştur. 

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Konu Pekiştirme Testi - 6

“…Yiyin, için fakat israf etme-

yin. Çünkü Allah israf edenle-

ri sevmez” 

(A’raf Suresi 31)

6. Yukarıdaki ayete göre aşağıdakilerden hangisinin
davranışı doğru değildir?

A) Parasını denkleştiren Mevlüt Bey’in oturmak için
ev alması

B) Zengin bir kişi olan Adem Amca’nın malının bü-
yük bir kısmını fakirlere dağıtması

C) Yeğenlerini çok seven Beyza Teyze’nin yeğenle-
rine birer hediye alması

D) Henüz çantaları eskimemiş Sümeyra Hanım’ın
modayı takip etmek için yeni çanta alması

Peygamberimiz misafir ağırlamayı 
severdi.  Misafirlerine karşı cömert 
davranır, onlara ilgi gösterirdi. Evinde 
bulunan yiyecek ve içeceklerin en gü-
zelinden misafirlerine ikram ederdi.

7. Aşağıdakilerden hangisinde peygamberimizin
misafire karşı tutumunun örnek alındığı söylene-
bilir?

A) Televizyonda en sevdiğimiz dizinin olduğu akşam
misafir geldiğinde kapıyı açmayarak evde yok-
muş gibi davranmak

B) Misafiri kapıda güler yüzle karşılayarak evimize
buyur etmek

C) Evimize gelen zengin misafirlere pahalı, fakir
misafirlere ucuz ikramlarda bulunmak

D) Hoşlanmadığımız bir komşumuz misafirliğe geldi-
ğinde fazla oturmaması için mümkün olduğunca
az konuşmak

Eş ve çocuklarına karşı merha-
metli ve adaletli davranması

 Aile bireyleriyle zaman zaman 
şakalaşması

Ailesi ile ilgili önemli kararları ken-
disinin alması

Komşularını ziyaret edip hal ve 
hatırlarını sorması

Nazım

Kazım

Kasım

Rasim

8. Yukarıdaki hangi öğrencinin ifadesi Peygambe-
rimizin aile içindeki örnek davranışları arasında
gösterilemez?

A) Nazım

B) Kazım

C) Kasım

D) Rasim

Allah’ın, Hz. İbrahim’i kutlu ve önder yaptığı, ona esen-
lik verdiği anlatılmakta, Peygamberimize ve onun ya-
kınlarına da esenlik vermesi, onları Hz. İbrahim gibi 
kutlu ve önder yapması için dua edilmektedir. 

9. Yukarıda açıklaması verilen dua aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Sübhaneke Duası

B) Ettehıyyetü Duası

C) Salavat Duaları

D) Kunut Duaları

10. Peygamberimizi örnek aldığını söyleyen bir ki-
şinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru
değildir?

A) Hastalanan komşusunu ziyaret etmesi

B) Çocuklarıyla vakit geçirip onlarla şakalaşması

C) İsraf olmaması için ihtiyacından fazlasını alma-
ması

D) Kendisiyle küs olduğu için bayram ziyaretinde
abisiyle konuşmaması


