Test
7
HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ - 1
1. Aşağıdakilerden hangisi örnek insanın özelliklerinden değildir?
A) Azimli olmak
B) Dürüst olmak
C) Samimi olmak
D) Sabırsız olmak
E) Güvenilir olmak

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Peygamberin
örnek ahlâkını ifade etmez?
A) Emek olmadan yemek olmaz.
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.
D) İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir.
E) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

3. “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir
ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok
düşkündür...”
(Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamberin vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güven vermesi
B) Merhametli oluşu
C) Adil davranması
D) Hoşgörülü oluşu
E) Kolaylaştırıcılığı

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisi
bizim için öncelikli örnek değildir?
A) Temiz olması
B) Hoşgörülü olması
C) Boydan elbise giymesi
D) İnsanlara değer vermesi
E) CAnlılara karşı merhametli olması

5. Hz. Peygamberin örnek alınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir yaklaşımdır?
A) Giyim tarzına uymak
B) Sözlerini ezberlemek
C) Sevdiği yemeklerden yemek
D) Ahlaki özelliklerini hayata taşımak
E) Kullandığı eşyaların benzerini kullanmak

6. Hz. Muhammed (sav.)’in;
I. Geçimini ticaretle sağlaması
II. İnsanlarla selamlaşıp ve tokalaşması
III. Alacağı kararlarda her zaman istişare etmesi
IV. Zorluklara karşı kararlı ve cesur davranması
V. Birisiyle konuşurken sözünü kesmeden onu ilgiyle
dinlemesi
gibi uygulamalarından hangilerinin örnek alınması
gerekmez?
A) Yalnız I.		
C) I. ve II. 		
E) IV. V.

B) Yalnız III.
D) III. ve IV.
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7. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Peygamberin in
sanlar için örnek olduğu alana vurgu yapılmıştır?
A) “(Onlar) gayba iman ederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar.”
			
(Bakara suresi, 3. ayet)
B) “Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin.”
(Bakara suresi, 152. ayet)
C) “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız...”
(Âl-i İmran suresi, 110. ayet)
D) “Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül
vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin.”
(Kalem suresi, 3 ve 4. ayetler)
E) “De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki
bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor...”
(Kehf suresi, 110. ayet)

8. “Hz. Muhammed (sav.)’in getirdiği mesaj evrenseldir.”
önermesinden aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?
A) Mesajı bütün insanlara yöneliktir.
B) Aklın kuralları ve evrensel değerlere aykırılık arz etmez.
C) Örf ve âdet farklılıklarını tamammen kaldırmayı hedefler.
D) İnsanın doğasına uygun yönlendirmeler içerir.
E) Kıyamete kadar insanların anlam arayışına rehberlik
eder.

9. Hz. Peygamber, Müslümanları bir vücudun organlarına
benzetmiştir. Organlardan biri rahatsız olunca, vücudun
tamamının bundan etkileneceğini ifade etmiştir.
Bu benzetme ile aşağıdakilerden hangisinin önemi
vurgulanmıştır?
A) Beden ve ruh sağlığının
B) Müslümanlığın yayılmasının
C) İbadetlerin yerine getirilmesinin
D) Müslümanlar arası dayanışmanın
E) Zor durumda olanlara yardım etmenin

10. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde örnek insanın özelliklerine değinilmemiştir?
A) “.... Bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar...”
			
(Âl-i İmran suresi, 134. ayet)
B) “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği
yoksula, yetime ve esire yedirirler.”
				 (İnsan suresi, 8. ayet)
C) “...Yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez
kimseler onlara laf attığında ‘Selam!’ derler.”
			
(Furkan suresi, 63. ayet)
D) “Onlar, Allah’a ve ahiret gününe inanırlar; iyiliği emreder, kötülükten menederler; hayırlı işlere koşuşurlar...”
			
(Âl-i İmran suresi, 114. ayet)
E) “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi
iyiliği için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa
kendi zararına sapmış olur...”
				 (İsra suresi, 15. ayet)

11. Hz. Muhammed (sav), İslam’a davet için Taif’e gittiği zaman çok ağır hakaretlere ve saldırılara maruz kalmıştır.
Ama yine de o insanlara beddua etmeyip onların hidayeti için Allah’a dua etmiştir.
Bu olayda Hz. Muhammed (sav)’in ahlaki özelliklerinden hangisi ön plana çıkmaktadır?
A) Sabılı oluşu
B) Cesur oluşu
C) Güvenilir olması
D) Adil davranması
E) Merhametli oluşu

12. Aşağıdakilerden hangisi Kuran’a göre örnek insanın özelliklerinden biri değildir?
A) Günah işlememek
B) İsraftan kaçınmak
C) İnsana değer vermek
D) Verilen sözde durmak
E) Akrabaları ziyaret etmek

