
1. Hz. Peygamber, bir eve misafir olur. Evin hanımı, çocuğuna “Gelirsen sana bir şey vereceğim.” diye seslenir. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber anneye “Çocuğa ne vereceksin?” diye sorar. O da hurma vereceğini söyler. Bunun üzerine 
Allah Resulü, “Eğer aldatıp ona bir şey vermeseydin sana bir yalan günahı yazılmış olurdu.” buyurur.

Bu olayda Hz. Peygamber’in verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anneler çocuklarına merhametli olmalıdır.

B) Çocuklar koruyup gözetilmelidir.

C) Verilen söz yerine getirilmelidir.

D) Başarı ödüllendirilmelidir.

2. Hz. Ali, bir gün Hz. Ömer’in telaş içinde bir yere gittiğini görür ve sorar:
– Müminlerin emiri (halifesi) nereye gidiyorsun?

Hz. Ömer:

- Devlete ait develerden biri kaçmış, onu aramaya gidiyorum, diye cevap verir.

Bunun üzerine Hz. Ali şöyle der:

– İnan ki senden sonra bu milleti idare edecek olanlara ağır bir yük bırakıyorsun! Herkes senin yaptığını yapa-
maz!

Hz. Ömer karşılık verir:

– Hz. Muhammed’i (sav.) hak peygamber olarak gönderen Allah’a yemin ederim ki Fırat kenarında bir oğlak kay-
bolsa korkarım ki kıyamet gününde hesabı Ömer’den sorulur.

Hz. Ömer’in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) Eşitlik B) Dürüstlük C) Güvenilirlik D) Sorumluluk

3. •  “Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, arkalarından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!” (Kehf suresi, 
6. ayet)

• “(Ey Muhammed!) Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin!” (Şuarâ suresi, 3. ayet)

Bu ayetlerde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönüne dikkat çekilmektedir?

A) Doğru yola yönlendirme isteğine
B) İslam’ı tebliğ etmedeki cesaretine
C) Yaşanılan sıkıntılı durumlara sabretmesine
D) Şahsına yapılan kaba davranışları hoş görmesine

4. Hz. Muhammed (sav.), peygamberliğinin ilk yıllarında Safâ tepesinden Mekkelilere “Şu vadinin arkasında size saldır-
mak isteyen süvari birlikleri var desem bana inanır mısınız?” diye sorduğunda onlar hep bir ağızdan “Evet, inanırız... 
Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç görmedik.” diye karşılık vermişlerdir.

Parçadaki altı çizili cümle peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle ilişkilidir?

A) Fetanet  B) Tebliğ C) Sıdk  D) İsmet

MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

8. Sınıf 
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi

4. Ünite: Hz. Muhammed’in Örnekliği



MEB  2021 - 2022 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4. Ünite: Hz. Muhammed’in Örnekliği

5. •  “Ben âlemlere rahmet olarak gönderildim.”
• “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.”

• “Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa 
işte şahsım, işte malım; gelsin, alsın.”

Bu hadislerden Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

A) Affedicidir.

B) Kararlıdır.

C) Adaletlidir.

D) Merhametlidir.

6. Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri Hz. Muhammed’e (sav.) gelerek “Biz senin yanına geldiğimizde fakir ve zavallı insan-
ları yanından kov. Biz o insanlarla bir arada olmaktan hoşlanmıyoruz. Çünkü biz, toplumun seçkin kişileriyiz.” dediler. 
Hz. Muhammed (sav.) onların bu isteğini kabul etmedi.

Bu olay, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

A) Yetimler, hastalar ve yaşlılarla ilgilenirdi.

B) İnsanların sevinç ve üzüntülerini paylaşırdı.

C) Verdiği sözü yerine getirir, emanete sahip çıkardı.

D) İnsanlar arasında ayrım yapılmasına izin vermezdi.

7. “Sen onlara Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer katı kalpli ve kaba olsaydın onlar etrafından dağılır gider-
lerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile; iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a güven. Doğrusu Allah, 
kendisine güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramların hangisine vurgu yapılmamıştır?

A) İstişare  B) Tevekkül  C) Emek  D) Merhamet

8. Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

Bu hadisteki altı çizili ifade;

I.  çalışkan olmak,

II.  doğru konuşmak,

III.  verdiği sözü tutmak

tutum ve davranışlarından hangilerini kapsamaktadır? 

A) Yalnız I  B) Yalnız II  C) II ve III  D) I, II ve III 
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9. Hz. Muhammed (sav.), başkasının hurma ağacına taş atan bir çocuğa, ağacı niçin taşladığını sormuştur. Aç olduğu için 
yaptığını öğrenince de “Evladım, hurma ağacını taşlama; yere düşmüş olan hurmaları alıp ye.” diyerek çocuğa nasihat-
te bulunmuş, ardından da “Allah’ım, onun açlığını gider!” diyerek dua etmiştir.

Hz. Muhammed’in (sav.) bu davranışı hangi konuda örnek oluşturmaz?

A) Merhametli olma B) Doğayı koruma C) Hakkı gözetme D) Cömert olma

10. Verilen panoda Hz. Muhammed’in (sav.) bazı tutum ve davranışları anlatılmıştır.

Mallarını çocuklarından
sadece birine bırakmak
isteyen kişiyi uyarmış 
ve mal paylaşımı 
konusunda ayrımcılık 
yapmamasını
tavsiye etmiştir.

Hicret esnasında

müşrikler tarafından

takip edildikleri için

Hz. Ebubekir ile 

Sevr Mağarası’na 

sığındıklarında ‘‘Üzülme!

(Korkma!) Allah bizimle

beraberdir.’’ demiştir.

Sahabe çocuklarından 
Ebu Umeyr, serçesini 
kaybettiğinde onu 
ziyaret ederek 
teselli etmiştir.

Bu tutum ve davranışlarda aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) İstişare etmek B) Değer vermek C) Adaletli olmak D) Cesaretli olmak

11. Hz. Muhammed (sav.); güvenilir bir insan, eş, baba, arkadaş ve dosttur. Etrafındaki herkese güven veren, özü sözü bir, 
sadık insandır. Ayrıca o, güvenilir olmayı kendisini örnek alan bütün müminlerin ayrılmaz vasfı olarak nitelemiştir. “Bir 
kişinin kalbinde aynı anda iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz.” hadisi, iman 
ile güvenilirlik arasında doğrudan bağ kurması bakımından dikkat çekicidir. Bu açıdan mümin, sahip olduğu güveni 
davranışlarına ve çevresine yansıtmakla mükelleftir. Onun Allah’a ve resulüne imanı, insanlara sağladığı emniyete 
dönüşmeli; yüreğindeki güven hissi, toplumda güvenilirliğin teminatı olmalıdır.  

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A) Mümin, söylem ve eylem bütünlüğü olan kişidir.

B) Hz. Muhammed (sav.) toplumun rol modeli konumundadır.

C) Güven toplumunun oluşmasında Müslümanların sorumlulukları vardır.

D) Toplumsal sorunların çözümünde uzlaşmacı bir tavır takınmak gerekir.



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. 
“Bana şunlar hakkında söz verin,

ben de size cenneti müjdeleyeyim:
Konuştuğunuz zaman doğruyu söyleyin.

Söz verdiğiniz zaman sözünüzü tutun.
Size emanet edilen şeyi koruyun. ”

Hz. Muhammed’in (sav.) bu sözünde yer alan ilkelere;

I. Hudeybiye Antlaşması sonrasında Müslümanların aleyhine bir durum olmasına rağmen antlaşmaya uyması,

II. Hicret’ten önce insanların, koruması için ona verdiği eşyaları Hz. Ali aracılığıyla sahiplerine geri vermesi,

III. Bedir Savaşı öncesinde ordunun konumlandırılacağı yeri, arkadaşlarının fikirleri doğrultusunda belirlemesi

tutum ve davranışlarından hangileri örnek oluşturur? 

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

13. Hz. Muhammed’in (sav.) bazı tutum ve davranışları aşağıda numaralanmıştır.

I. Hayvanlara eziyet etmemeyi ve onlara karşı iyi davranmayı tavsiye etmiştir.

II. “Güneş’i sağ elime, Ay’ı da sol elime verseniz vallahi ben davamdan vazgeçmem.” demiştir.

III. Biriyle konuştuğunda onun yüzüne bakmış, karşısındaki yüzünü başka tarafa çevirmedikçe kendisi de çevirmemiş-
tir.

IV. Kendisine düşmanlık edip yurdundan çıkaranlar için “Allah’ım! Kavmimi bağışla; çünkü onlar bilmiyor.” diye dua 
etmiştir.

Buna göre “Hz. Muhammed (sav.) ve Merhamet” konulu bir kompozisyon yazmak istendiğinde, onun bu tutum ve 
davranışlarından hangileri örnek olarak kullanılabilir?

A) I ve III B) I ve IV C) I, II ve IV D) II, III ve IV


