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HZ. MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ - 4
1. “Kim bir Müslüman’ın bu dünyada ayıbını örterse, Allah
da kıyamet günü onun ayıbını örter.”
Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Her hata eleştirilmemelidir.
B) Hatalar görmezden gelinmelidir.
C) İnsanlara hoşgörüyle yaklaşılmalıdır.
D) Hatalar Allah’la kul arasında kalmalıdır.
E) Hata ve günahlar anlatılarak yayılmamalıdır.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Abdullah b. Amr diyor ki: Peygamberimiz bir gün evimizde bulunduğu sırada annem bana: “Gel sana bir
şey vereceğim!” diye çağırdı. Peygamberimiz, anneme: “Çocuğa ne vermek istedin?” diye sorunca
annem: “Hurma” diye cevap verdi. Bunun üzerine
Peygamberimiz: “Eğer onu aldatıp bir şey vermeseydin,
sana bir yalan günah yazılırdı.” buyurdu.
Bu diyalogda verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hediyeleşmenin anne-çocuk ilişkisinde önemli olduğu
B) Anne-çocuk ilişk’sinde hediye vermenin saygıyı artırdığı
C) Annenin yalan söylemesinin daha büyük günah olduğu
D) En küçük bir olayda bile dürüstlükten taviz verilmemesi gerektiği
E) Çocuklara helal lokma yedirmenin annelerin görevlerinden olduğu

2. Hz. Peygamber, Safa tepesine çıkarak orada toplananlara: “Ey Kureyş halkı! Size bu dağın arkasından bir
düşman ordusunun geldiğini söylesem bana inanır mısınız?” dedi. Orada bulunanlar: “Hepimiz inanırız .” diye
cevap verdiler.
Bu durum Hz. Peygamberin aşağıda verilen özelliklerinden hangisine işaret etmektedir?

5. “Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra
Allah’tan mağfiret dilerse, Allah’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulacaktır.”
				
(Nisa suresi, 110. ayet)

A) Cesur olduğuna

Aşağıdaki sonuçlardan hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

B) Güvenilir olduğuna

A) Günahtan geri dönüş yoktur.

C) Yumuşak sözlülüğüne
D) İnsanlarda saygı uyandırdığına
E) İkna kabiliyetinin güçlü olduğuna

B) Kötülük işleyen nefsine zulmetmiş olur.
C) Kötülük işledikten sonra tövbe edilmelidir.
D) Tövbe eden, Allah’ın affediciliği görecektir.
E) İnsan, kötülük işleme kabiliyetinde yaratılmıştır.

3. “Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.”
				 (Mearic suresi, 32. ayet)

6. “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi emrediyor…”
				
(Nisa suresi, 58. ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden
hangisidir?

Bu ayette Müslümanların vugulanan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzenli olmak

A) Güvenilirlik		

B) Saygı

C) Sevgi		

D) Cesaret

C) Emaneti iyi korumak

E) Sabır

B) Adaletli davranmak
D) İnsanları zorlamamak
E) Liyakata göre iş vermek
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7. “O, Allah’ın elçisi Muhammed’dir. Onunla beraber olanlar da hakikati inkar edenlere karşı sert, kendi aralarında merhametlidirler...”
				
(Fetih suresi, 29. ayet)
Bu ayette müminlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Peygambere iman etmeleri
B) İnsanlara merhametle yaklaşmaları
C) Bir arada yaşamayı önemsemeleri
D) Herkese hakettiği şekilde davranmaları

10. “Ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben ancak rahmet
olarak gönderildim.”
Hz. Peygamberin bu söünden onunla ilgili aşağıdaki
yargıların hangisine varılamaz?
A) Şefkatlidir.
B) Merhametlidir.
C) Hoşgörülüdür.
D) Kin gütmemiştir.
E) Hiç darılmamıştır.

E) Müninlerle ilişkilerini nezaketle sürmeleri

8. İnandığı hak yolda kararlılıkla yürüme azmi, güçlüklere dayanma gücü, hakkı savunmaktan vazgeçmemek,
başa gelen musibetlere Allah için göğüs germek, ecrini
Allah’tan bekleyerek doğru yolda gösterilen kararlı tavır.

11. “Bazen kraati uzatma niyetiyle namaza başlıyorum da
bir çocuğun ağlayışını duyunca annesinin ona gösterdiği şefkatten dolayı yaşayacağı tedirginliği düşünerek
namazı hafif kıldırıyorum.”

Bu parçada Hz. Peygamberin tanımlanan özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

Bu hadiste Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ortaya çıkmaktadır?

A) İhsan

A) Çocuk sevgisi

B) Sabır
C) Cesaret
D) Tevekkül
E) Merhamet

9. “Mümin, insanların kendisine güven duyduğu kimsedir.
Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Muhacir ise, kötülüklerden kaçandır.
Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, kötülüklerinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete
giremez.”
Bu hadiste vurgulanan ahlaki ilke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sabır
B) Şükür
C) Dürüstlük
D) Tevekkül
E) Merhamet

B) Merhametli oluşu
C) Anneleri düşünmesi
D) Namaza düşkünlüğü
E) Namazı huşu ile kılması

12. Bir keresinde, çok sevdiği torunlarını öpreken Hz.
Peygamberi gören bir bedevînin, “Biz çocuklarımızı
öpüp okşamayız.” demesi üzerine Allah Resulü, “Allah
senin kalbinden merhameti çekip almışsa ben senin için
ne yapabilirim ki!” diyerek karşılık vermiştir.
Bu diyalogda vurgulanan husus aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Örf ve adetlere bağlılık
B) Arapların çocuk sevgisi
C) Büyüklere saygı duyulması
D) Çocuklara şefkat gösterilmesi
E) Hz. Peygamberin olaylara yaklaşımı

