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7.
Hz. Hatice, Şam’a gidecek olan kervanının başına Hz. Muhammed’i
geçirdi. Yardımcısı Meysere’yi de ona yardım etmesi için gönderdi.
Hz. Peygamber başarılı bir alışverişten sonra Mekke’ye döndü.
Meysere, Hz. Hatice’ye onun güvenilirliğini ve doğru sözlü
olduğunu anlattı; içtenliğini, ciddiyetini ve arkadaşlığını övdü.
Böylece onu daha yakından tanıyan Hz. Hatice yardımcısı
aracılığıyla Hz. Muhammed’e evlilik teklif etti. Hz. Muhammed, bir
süre düşündükten sonra teklifi kabul etti ve onlar sade bir törenle
evlendiler.
Buna göre Hz. Hatice’nin, Peygamberimizin en çok hangi
yönünden etkilendiği söylenebilir?

Güzel ahlâklı ve dürüst olmasındanA)

Kendisine para kazandırmasındanB)

Ticari zekasından ve çalışkanlığındanC)

İnsanlar tarafından çok sevilmesindenD)

8.
Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden
farklıdır?

“Bir kişinin, çocuğunu güzel terbiye etmesi, bir ölçek sadaka
vermesinden daha hayırlıdır.”

A)

“Hiçbir baba, bir çocuğa güzel terbiyeden daha üstün bir
hediye veremez.”

B)

“Çocuklarınıza iyi davranın ve onları güzel terbiye edin.”C)

“En hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananızdır.”D)

9.
Hz. Muhammed kızı Fatıma’yı ziyarete gitti ve geceleyin onun
evinde kaldı. Torunu Hasan uyanıp su istedi. O, hemen su getirdi.
Bu sırada diğer torunu Hüseyin de uyandı ve su istedi. Hz.
Muhammed getirdiği suyu Hasan’a verdi. Kızı Fatıma, “Hasan’ı
Hüseyin’den daha çok seviyor gibisiniz babacığım.” dedi.
Peygamberimiz, ‘Hayır, olur mu öyle şey? Önce Hasan istediği için
suyu ona verdim.’ buyurdu.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

Uyuyan çocuklara su verilmelidir.A)

Küçük çocuklara öncelik verilmelidir.B)

Çocuklar arasında ayrım yapılmamalıdır.C)

Çocukların her isteği yerine getirilmelidir.D)

10.
Aşağıda verilen isimlerden hangisi Hz. Peygamberin
ailesinden biri değildir?

Hz. AyşeA)

Hz. BilalB)

Hz. FatımaC)

Hz. HaticeD)

11.
• Peygamberimizin altı çocuğunun annesidir.
• Peygamberimiz onu her zaman hayırla anmıştır.
• Ticaretle geçinen dürüst ve saygın Mekkeli bir hanımdır.
Bu bilgiler Peygamberimizin eşlerinden hangisine aittir?

Hz. AyşeA)

Hz. HafsaB)

Hz. HaticeC)

Hz. ZeynepD)

12.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin aile içindeki
davranışlarından biri değildir?

Çocuklarıyla şakalaşmasıA)

Kendisine hizmet ettirmesiB)

Hata ettiklerinde uyarmasıC)

Sözlerini bölmeden dinlemesiD)

13.
Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili aşağıdaki
bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

Aileyle ilgili kararları kendisi verirdi.A)

Çocuklarıyla oyun oynamayı severdi.B)

Ayrım yapmaz, hepsiyle ilgilenirdi.C)

Her birine sevgisini gösterirdi.D)
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14.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ailesinde görülen
davranışlardan biri değildir?

Misafirlerin iyi ağırlanmasıA)

Gösterişli eşyalar kullanılmasıB)

Karşılık beklemeden iyilik yapılmasıC)

Gereksiz harcamalardan kaçınılmasıD)
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