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HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ - 2
1. “Ant olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir
ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok
düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.”
			
(Tevbe suresi,128. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Çokça sıkıntı çektiği
B) İnsanlar arasından seçilmesi
C) Müminlere çok değer vermesi
D) Peygamber olarak gönderilmesi
E) Kureşlilere merhametle yaklaşması

2. Hz. Muhammed (sav.) hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Ahdine vefa göstermiştir.
B) İsnanlara anlayışlı davranmıştır.
C) Cesur, kararlı bir kişiliğe sahiptir.
D) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir.
E) Ailevi işlerinde kararlarını tek başına almıştır.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. “...Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, muhakkak ki insanlar
çevrenden dağılır giderlerdi…”
			
(Âl-i İmrân suresi,159. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamberin hangi yönünden söz
edilmektedir?
A) Azimli olmasından
B) Sabırlı olmasından
C) Şefkatli olmasından
D) Bilgiye değer vermesinden
E) İnsanlara değer vermesinden

5. I. Müslümanlar için örnek alınması gereken kişidir.
II. Kur’an-ı Kerim’de yer alan birçok ayette ahlakının
güzelliğine dikkat çekilir.
III. Küçüklüğünden itibaren çevresindekilerin güvenini
kazanmıştır.
IV. Peygamber olana kadar toplumsal sorunlara ilgisiz
kalmıştır.
Hz. Muhammed (sav) ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II.		
C) I. ve II.		

B) Yalnız IV.
D) II. ve III.
E) III. ve IV.

3. Hz. Muhammed (sav.), Bedir Savaşı’nda esir düşen
okuma yazma bilenlerin, Medineli on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılacağını
ilan etmiştir.

6. Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettikten kısa bir süre
sonra bütün Müslümanları birbiriyle kardeş ilan etmiş,
Mekke’yi fethettiğinde ise Müslümanlara işkence edenleri, mal ve mülklerini talan edenleri affetmiştir.

Bu parçada Hz. Muhammed (sav)’in hangi özelliği
ön plana çıkmaktadır?

Bu tespitlerden Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

A) Kararlılığı
B) Cesaretli oluşu
C) İlme verdiği önem
D) İnsanlara verdiği değer
E) Özgürlüğü önemsemesi

A) Savaş istemediğine
B) Barış yanlısı olduğuna
C) Affetmeyi öncelediğine
D) İntikam almayı ertelediğine
E) Sevgi ve saygıyı yaydığına
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7. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin özelliklerinden biri değildir?
A) Güvenilir olmak
B) Günah işlememek
C) Akıllı ve zeki olmak
D) Doğru yola eriştirmek
E) Allah’ın mesajını iletmek

A) Emaneti korurdu.
B) Her insana değer verirdi.
C) Kişiler üzerinden konuşurdu.
D) Her zaman hakikati söylerdi.
E) İnsanlara merhametle yaklaşırdı.

8. Hz. Aişe, Hz. Muhammed (sav)’in ahlakını aşağıdakilerden hangisiyle özdeşleştirmiştir?
A) Takva		
C) İnfak 		

10. Hz. Peygamberin örnek ahlakıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

B) İhsan
D) Namaz
E) Kur’an

11. Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) “Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin.”
				
(Kalem suresi, 4. ayet)
B) “Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”
		
(Hadsi-i şerif)
C) “Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.”
				
(Hicr suresi, 9. ayet)
D) “İçinizden Allah’ın lutfuna ve ahiret gününe
umut bağlayanlar, Allah’ı çokca ananlar için şühpe yok ki Resulullahta güzel bir örneklik vardır.”
(Ahzap suresi, 21. ayet)
E) “Ant olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.
O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir,
merhametlidir.”
			
(Tevbe suresi, 128. ayet)

9. “Beni namaz kılarken gördüğünüz şekilde namaz kılınız.”
Bu hadisteki ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namazı özenle kılmanın değeri
B) İbadette Peygamberin örnekliği
C) Peygamberin namaza yaklaşımı
D) Namazın insan hayatındaki değeri
E) Müninlerin namaza önem vermeleri

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a göre örnek insanın davranışlarından biri olamaz?
A) Yararsız işlerden kaçınmak
B) Hatalara karşı affedici olmak
C) Bolluk ve darlıkta infak etmek
D) Kişinin ayıbını yüzüne vurmak
E) Gıybet yapmaktan uzak durmak

