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HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ - 3
1. Peygamberimiz: “Sizden önceki toplumlar, yasaları
herkese eşit biçimde uygulamadıkları için helak oldular. Onlar; fakir, kimsesiz biri suç işlediği zaman en ağır
cezayı verirler zengin ve güçlü bir kişi suç işlediğinde
ise onu cezalandırmazlardı. Allah’a yemin ederim ki, bu
suçu işleyen kızım Fatıma da olsa, onu cezalandırmaktan çekinmem.” buyurmuştur.
Bu hadis, Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıda verilen
özelliklerinden hangisini ortaya koymaktadır?
A) Sabırlı oluşuna
B) Adaletli oluşuna
C) Güvenilir oluşuna
D) Merhametli oluşuna
E) Kolaylaştırıcı oluşuna

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Hz. Muhammed (sav.)’in;
• Medine’de yapılan mescidin bir bölümünü fakir ve
kimsesiz Müslüman öğrenciler için ayırmış olması
• Müşriklerle yapılan Bedir Savaşı sonuncunda alınan
esirlerden okuma yazma bilenlerinin, on Müslümana
okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmasını emretmesi
bilgileri O’nun hangi yönünü ortaya koymaktadır?
A) İlme önem verdiğini
B) Esirlere adil davrandığını
C) Yardımlaşmayı önemsediğini
D) Fakirleri korumada titiz davrandığını
E) Her zaman kimsesizlerin yanında olduğunu

2. “Sen onlara sırf Allah’ın lutfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkında onlara danış, karar verince de Allah’a
güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.”
			
(Âl-i İmran suresi, 159. ayet)

5. Peygamberimiz Taif seferinde hakaretlere uğramış ve
taşlanmıştır. Yaralı bir şekilde bir bağa sığındığı sırada yanına gelen Cebrail, “Rabbinin selamı var, eğer
izin verirsen Taif’i yerle bir edeceğim.” demiştir. Bunun
üzerine Rasulullah, Allah’a şöyle yalvarmıştır: “Allah’ım
onlar bilmiyorlar, onları bağışla!”

Bu ayetten Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine varılamaz?

Bu olay, Hz. Peygamberin aşağıda verilen özelliklerinden hangisini ön plana çıkarmaktadır?

A) Merhametlidir.

A) Mütevazı davrandığını

B) Hayır dua eder.

B) Tebliğde sabırlı olduğunu

C) Nezaket sahibidir.

C) Merhameti elden bırakmadığını

D) İstişarede bulunur.

D) İslam’ı yaymada cesur olduğunu

E) Sade ve akıcı konuşur.

E) İnsanların gerçeği görmesini beklediğini

3. “Ant olsun, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir.
O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir...”
				
(Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamberin vurgulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adaletli oluşu
B) Güvenilir oluşu
C) Hoşgörülü oluşu
D) Merhametli oluşu
E) Kolaylaştırıcı oluşu

6. Ebu Cehil, Hz. Muhammed’e: “Biz seni asla yalancılıkla suçlamıyoruz. Fakat getirdiğin şeyleri yalanlıyoruz.”
diyordu.
Bu sözde Hz. Peygamberin aşağıda verilen özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Doğru sözlülüğü
B) Saygı duyulduğu
C) Peygamber olduğu
D) Cesaret sahibi oluşu
E) Tanınmış bir kişi olduğu
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HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ - 3
7. Müslümanların ilk hicret yeri Habeşistan’da, kral Necaşi,
”Size, peygamberlik iddiasında bulunan bu zatın evvelce hiç yalan söyleyip söylemediğini sordum. Onun hiç
yalan söylemediğini ifade ettiniz. Şayet bu zat, Allah
hakkında yalan söylemiş olsa daha evvel insanlara
yalan söylemesi gerekirdi.” demiş ve Hz. Muhammed
(sav)’in doğruluğu sebebiyle gerçekten peygamber olduğunu belirtmiştir.

10. “Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve
akrabanızın aleyhine de olsa adaletten asla ayrılmayan,
Allah için şahitlik eden kimseler olun. (İnsanlar) zengin
olsunlar, yoksul olsunlar Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın...”
		
(Nisa suresi, 135. ayet)
Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada Hz. Muhammed (sav.)’in vurgulanan
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adaletten kaçış olmadığı

A) Güvenilirliği

C) Merhametli davranmanın önemi
D) Doğruluktan ayrılmamak gerektiği

B) Metanetli oluşu
C) Şefkat dolu oluşu

B) Fakirlerin Allah’a yakın olduğu

E) Anne babaya saygılı olmak gerektiği

D) İyi niyetli yaklaşımı
E) Sağlam karakterli oluşu

8. “Ey İnsanlar! Şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da
birdir. Arap’ın Arap olmayana, Arap omayanın Arap olana; beyzaın siyaha, siyahın da beyaza takva dışında bir
üstülüğü yoktur...”

11. Hz. Peygamber yalnızca insanlara değil diğer canlılara
da merhametle davranılmasını istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olamaz?

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşımaz?

A) Ağaç dikilmesini tavsiye etmesi
B) Hurma ağaçlarının aşılanmamasını istemesi

A) İnsanların kardeş olduğu

D) Arkadaşlarından birine “kedi babası” ismini vermesi

B) Her bir insanı yaratanın tek olduğu
C) Eşitliğin nesnel bir ölçütünün olmadığı

C) Hayvanlara fazla yük yüklemeyi yasaklaması
E) Zararsız hayvanların öldürülmemesini tavsiye etmesi

D) Üstünlüğün, iradenin kullanımına bağlı olduğu
E) Verili olan şeylerden dolayı sorumluluk olmadığı

9. Kureyşliler, yıkılmak üzere olan Kabe’yi yeniden yapmaya karar verdiler. Hz. İbrahim’in yaptığı temele kadar yıkıp duvarları yeniden örmeye başladılar. Hacerü-l esved
taşını koymaya sıra gelince aralarında anlaşmazlık çıktı
ve olay büyüdü. Kan dökülmek üzereyken aralarından
birinin teklifi üzerine Kabe’ye ilk gelen kişinin hakem olmasına karar verdiler. Az sonra Kabe’ye ilk gelen kişinin
Hz. Muhammed olduğunu görünce çok sevindiler.
Kureyşlilerin Hz. Muhammed (sav.)’in gelişine sevinmelerinin nedeni O’nun aşğaıda verilen özelliklerinden hangisidir?
A) Sabırlı olması
B) Adaletli olması
C) Günahsız olması
D) Merhametli olması
E) Pratik zekâlı olması

12. “Senin korku ve endişe duymana hiç bir sebep yok. Hem
sen, sakın üzülme. Ben, Allah’a yemin ederim ki O, senin
gibi bir kulunu asla utandırmaz. Çünkü sen, sözün doğrusunu söylersin. Emanete riayet edersin. Akrabalarına
yakın alaka gösterirsin. Komşularına nazik ve şefkatli
davranırsın. Fakirlere yardım elini uzatırsın. Evinin kapılarını gariplere açar, onları misafir edersin. Uğradıkları
felaket ve musibetlerde halka sürekli yardım edersin.”
					
(Hz. Hatice)
Bu parçada Hz. Peygamberin aşağıda verilen özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Sabırlı oluşuna
B) Güvenilir oluşuna
C) Merhametli oluşuna
D) Yardımsever oluşuna
E) Yalan söylememesine

