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Allah (c.c.) insanlık tarihinde sayısını ancak kendisinin bileceği pek çok elçi göndermiştir. Bu elçiler, Allah’ın 
emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan kimselerdir. Peygamberlerin, vahyi tebliğ ederken vah-
ye herhangi bir ekleme yapmaları mümkün olmadığı gibi vahiyden bir şey gizlemeleri de imkânsızdır. Çünkü 
her iki durumdan birisi Allah’ın emir ya da yasaklarının aslından çıkarılması anlamına gelmektedir. Mesela Hz. 
Muhammed (s.a.v.), kendisine gelen vahyi hemen sahabesine öğretmiş, ezberletmiş ve vahiy katiplerine yaz-
dırmıştır.

Allah (c.c.) her bir topluma vahyini bildirecek bir peygamber göndermiştir. Vahyin ulaşmadığı, peygamberin 
tebliğsinin kendisine iletilmediği bir toplum Allah katında sorumlu olmamaktadır.

1- 2. soruları yukarıdaki metni esas alarak cevaplayınız.

1. Metnin birinci paragrafının ana düşüncesini destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kop-
mak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

(Bakara suresi, 256.ayet)

B) “Ey Peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah’ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun.” 

(Maide suresi, 67.ayet)

C) Allah şöyle diyecek: “Bugün, doğrulara, doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmaklar akan, içinde 
ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’dan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. 

(Maide suresi, 119.ayet)

D) De ki: “Çalışın, yapın. Yaptıklarınızı Allah da, Rasûlü de, mü’minler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, görülen âlemi de 
bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir.” 

(Tevbe suresi, 105.ayet)
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2. Metnin ikinci paragrafının ana düşüncesini 
destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap 
edecek değiliz. 

(İsra suresi, 15.ayet) 

B) Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) 
oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken içlerin-
den bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. 

C) Nitekim kendi aranızdan, size âyetlerimizi okuyan, 
sizi her kötülükten arındıran, size kitap ve hikmeti 
öğreten, ayrıca bilmediklerinizi de öğreten bir pey-
gamber gönderdik. 

(Bakara suresi, 151.ayet)

D) Allah’ın âyetlerini inkar edenler, Peygamberleri hak-
sız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri 
öldürenler var ya, onları elem dolu bir azap ile müj-
dele.    (Al-i İmran suresi, 21.ayet)

3. İslam’ın bireyin ve toplumun hayatında olması-
nı istediği ahlaki ilkelerden birisi de dürüstlüktür. 
Kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine de olsa her 
zaman doğru söylemek Hz. Muhammed’in haya-
tından bizlere aktarılan en büyük ahlaki erdemdir. 
Bu sebeple insanın, doğru bir birey olabilmesi için 
doğruluk kavramını ilke edinen kimselerle arka-
daşlık etmesi gerekir. Kendisini doğruluktan ayıran 
kişilerden uzak durması gerekir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi metnin ana 
düşüncesini desteklemektedir?

A) (Ey Muhammed!) Onlar yüz çevirirlerse de ki: Allah 
bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece 
O’na güvenindim ve dayandım. O yüce olan Arş’ın 
sahibidir.  

(Tevbe suresi, 129.ayet)

B) İman edip güzel işler yapanlara gelince, imanları 
sebebiyle Rableri onları nimet dolu cennetlerde, alt 
tarafından ırmaklar akan (saraylara) erdirir. 

(Yunus suresi, 7.ayet)

C) Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla 
beraber olun. 

(Tevbe suresi, 119.ayet)

D) (Resûlüm!) Söyle: Ey inanan kullarım! Rabbinize karşı 
gelmekten sakının. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik 
vardır. Allah’ın (yarattığı) yeryüzü geniştir. Yalnız sab-
redenlere, mükâfatları hesapsız ödenecektir. 

(Zümer suresi, 10.ayet) 

4. 

İslam’ın insanlara yönelik belli başlı emir ve 
yasakları vardır. Bunların hayata aksettiri-
lebilmesi için vahyin ilk muhatabı olan Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) örnek alınması gerekir. O 
(s.a.v.), başta inanç, ibadet ve ahlak olmak üze-
re ticaret, eğitim, öğretim vs. konularda Müs-
lümanların kendilerine örnek aldığı tek ve en 
güzel modeldir.

Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
vurgulanan sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıdk   B) Üsve-i Hasene 

C) Emanet    D) Ahlak

5. Sahabeden birisi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelerek 
şöyle dedi:

“Ey Allah’ın Resulü! Bana İslâm’ı öyle anlat ki, sen-
den başka herhangi birine sorma ihtiyacını duy-
mayayım”. Bunun üzerine Rasûlullah şöyle dedi:   
“Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol.” 

(Müslim, İman, 62)

Yukarıdaki hadisten çıkarılması gereken temel 
mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal ilişkilerin Allah’ın rızası doğrultusunda ilerle-
mesinin temelinde adalet ilkesi yatmaktadır. 

B) İslam inancını öğrenmek isteyen bir bireyin öncelikle 
günah işlemekten uzak durması gerekir. 

C) Hz. Muhammed’e uymak, O’nun getirdiği dini tebliğ 
etmeye bağlıdır. 

D) İslam’ı yaşamak isteyen bir kimse hayatının her aşa-
masında iki yüzlülükten sakınıp içi dışı dürüst bir 
karaktere sahip olması gerekir. 
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6. Doğruluk; kişinin eylemlerinde, sözlerinde, niye-
tinde kendisini gösterir. Tüm bu konularda doğru-
luğu ilke edinen bir kimse felaha erer. Zira bir hadi-
sinde Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“……………………………………….”

Verilen metinde noktalı yere aşağıdaki hadis-
lerden hangisi getirilse anlam bütünlüğü sağ-
lanmış olur?

A) “Doğru olunuz, kurtuluşa erersiniz” 

(İbn Mâce, Tahâre, 4)

B) “Cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaç-
larından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine 
tutunursa, bu (işi) onu cennete götürür. Cimrilik de 
dalları dünyaya uzanmış cehennem ağaçlarından bir 
ağaçtır. Kim de, onun (cimriliğin)  dallarından birine 
tutunursa onu cehenneme çekip sürükler!”

(Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, VII, 435)

C) Kim helal kazancından bir hurma miktarı kadar sada-
ka verirse -ki Allah sadece helâl olan maldan kabul 
eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul 
eder. Sonra onu sahibi için, sizden birinizin tayını 
yetiştirdiği gibi (özenle) dağ gibi olana kadar büyü-
tür (bereketlendirir, sevabını arttır). 

(Buhari, Zekat, 8)

D) Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin (büyüklük) 
şerefini tanımayan bizden değildir.” 

(Ebû Dâvûd, Edeb 58)

I. Yüce Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını 
insanlara iletmek için seçmiş olduğu 
elçilere nebi ya da rasül denir. Bun-
lardan her birisine aynı zamanda 
peygamber de denir. Peygamberle-
rin Allah’tan aldıkları vahyi insanlara 
ulaştırabilmeleri için sahip olmaları 
gereken bir takım özellikler vardır. 
Bu özelliklerin başında ise doğruluk, 
güvenirlilik, emaneti korumak gelir. 

II. Peygamberler sahip oldukları bu 
vasıflar ile insanlar için en güzel örnek 
olmuşlardır. Hz. Muhammed (s.a.v.) de 
diğer elçiler gibi sahip olduğu üstün 
ahlakî özelliklerle insanlara güzel 
örnek olmuştur. 

7 - 8. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

7. Metinde altı çizili yerin anlamını destekleyen 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şu da muhakkak ki, takvâ sahipleri için Rableri katın-
da nimetleri bol cennetler vardır. Öyle ya, (Allah’a) 
teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar 
mıyız hiç?                            (Kalem suresi, 34 ve 35.ayetler) 

B) Andolsun, Mûsâ’ya Kitabı (Tevrat’ı) verdik. Ondan 
sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryemoğ-
lu İsa’ya mucizeler verdik. Onu Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) 
ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşu-
nuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) 
bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz 
mi?            (Bakara suresi, 87.ayet) 

C) Deyin ki: “Biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a), İbra-
him, İsmail, İshak, Yakub ve Yakuboğullarına indirile-
ne, Mûsâ ve İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün 
diğer  peygamberlere Rab’lerinden verilene iman 
ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz ve 
biz ona teslim olmuş kimseleriz.” 

(Bakara suresi, 136.ayet) 

D) Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim 
emanete (devlet malına) hıyanet ederse, kıyamet 
günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak 
gelir. Sonra herkese -asla haksızlığa uğratılmaksızın-
kazandığı tastamam verilir.  (Al-i İmran suresi, 161. ayet)

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi ikinci paragrafta 
verilen Hz. Muhammed’in niteliğini öne çıkar-
maktadır?

A) Nûn. Kaleme ve (kalem tutanların) yazdıklarına 
andolsun ki (Resulüm), sen Rabbinin nimeti saye-
sinde-mecnun değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip 
tükenmeyen bir mükâfat vardır.  Ve sen elbette yüce 
bir ahlâk üzeresin.                (Kalem suresi, 1-2-3-4.ayetler) 

B) Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler, sizin de 
başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? 
Peygamber  ve onunla beraber mü’minler, “Allah’ın 
yardımı ne zaman?” diyecek kadar darlığa ve zorluğa 
uğramışlardı. İyi bilin ki Allah’ın yardımı pek yakındır. 

(Bakara suresi, 214.ayet) 

C) Allah onu İsrailoğullarına bir Peygamber olarak gön-
derecek (ve o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben 
size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan 
kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın 
izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileşti-
ririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde 
ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer 
mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret var-
dır.”                                                    (Al-i İmran suresi, 49.ayet) 

D) Hiçbir insanın, Allah’ın kendisine Kitap, hikmet ve 
peygamberlik vermesinden sonra (kalkıp) insanla-
ra: Allah’ı bırakıp bana kul olun! demesi mümkün 
değildir. Bilakis (şöyle demesi gerekir): Okutmakta ve 
öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe hâlis 
kullar olunuz.                                (Al-i İmran suresi, 79.ayet)
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1. 
Sahabeden Abdullah İbni Mes’ud şöyle demiştir:
Hz. Peygamber’in, gönderildiği kavim tarafından 
dövülen, yüzü kanatılan, diğer taraftan yüzünde-
ki kanı silen ve bir taraftan da “Ey Allahım, halkımı 
bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar” diyen bir peygam-
beri anlatışı hâlâ gözlerimin önündedir.

(Buhârî Enbiyâ, 54. )

Yukarıda anlatılan olay aynı zamanda Hz. 
Peygamber’in de başına gelmiştir. O (s.a.v.) da 
yaşadığı durum karşısında aynı şeyleri söylemiştir. 

Buna göre metinden Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hangi yönüne ulaşılır?

A) Sabır ve adaletine B) Şecaat ve adaletine 

C) Şecaat ve merhametine  D) Sabır ve merhametine

2.     

Yukarıda İslam tarafından yasaklanan bazı davra-
nışlar verilmiştir. 

Verilen davranışlar toplumda yaygınlaştığı 
zamanda aşağıdaki durumlardan hangisi orta-
ya çıkmaz?

A) Fertler birbirlerine herhangi değerli bir malı emanet 
olsun diye veremez.

B) Kimse bir başkasının sözüne güvenemez. 

C) Toplumda kenetlenme ve birleşme gerçekleşemez.

D) Bireyler sosyal hayatlarında daha başarılı olur. 

3. (...)   Hz. Muhammed’in örnek davranışlarından 
birisi de cahillerin kötü muamelelerine karşı 
sabırlı ve hoşgörülü oluşudur.

(...)   Hz. Peygamber, İslam’ı tebliğ ederken karşılaş-
tığı nice sıkıntılara göğüs germiştir.

(...)   Hz. Muhammed bir rahmet elçisidir.

(...)   Hz. Muhammed bazı savaşlar sonucunda 
Mekke’de şehit edilen Müslümanların intikam-
larını çekinmeden almıştır.

Yukarıdaki yargıların doğru / yanlış sıralaması 
hangi şıkta hatasız olarak verilmiştir?

A) D - D - D - Y B) D - Y - D - Y 

C) D - D - Y - Y D) D - Y - D - D

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yapmış olduğu taksima-
ta razı olmayan Akra bin Habis “Bu paylaştırmada 
hak ve adalet yoktur, Allah’ın rızası da gözetilme-
miştir” diye karşı çıkmıştır. Durumu öğrenen Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ise şöyle buyurmuştur: “Allah 
ve Resûlü de adâlet etmezse, hiç kimse adâlet 
etmez.”                               (Buhârî, Edeb 53)

Yukarıdaki olayda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hangi vasfı ön plana çıkmaktadır?

A) Adaleti B) Sabrı

C) Merhameti D) Şecaati

5.   “Size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ediyorum 
ve ben sizin için emin bir nasihatçiyim.”

(A’raf suresi 68.aeyt) 

  “Şüphesiz ben, size gönderilen emîn bir pey-
gamberim.”                          (Şuarâ suresi 107.ayet) 

Yukarıdaki ayetlerde Hz. Muhammed’in(s.a.v.) 
hangi özelliği vurgulanmaktadır? 

A) Sıdk B) Emanet

C) İsmet D) Fetanet

6. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakı-
nın ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi 
düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a 
ve Resulü’ne itaat ederse, muhakkak büyük bir 
başarıya ulaşmıştır.                         (Ahzab suresi, 70.ayet)

Yukarıdaki ayete göre;

 I. Müslümanların Allah’ın emir ya da yasakla-
rından herhangi birisine aykırı davranış sergi-
lemek gibi Allah’a karşı gelme anlamı taşıyan 
tutum ve davranışlardan uzak durması gerekir.

 II. Yüce Allah bize sıdk sıfatının anlamlarından 
birisi olan doğru sözlü olmayı emretmektedir.

 III. Büyük bir başarı elde etmenin yolu Allah ve 
Rasülü’ne tabi olmaktan geçer.

 IV. Günahların bağışlanması için Allah (c.c.) feta-
net sıfatına uygun bir yaşam seçmemizi emre-
der.

yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) III B) IV  C) I D) II
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7. “Satıcı ve alıcı pazarlığı bitirdikten sonra birbirle-
rinden ayrılmadıkça yapılan alış-verişi bozup boz-
mamakta serbesttirler. Şayet onların her biri karşı-
lıklı olarak doğru söyler (mal ile paranın durumunu 
olduğu gibi) açıklar ise, alış-verişleri bereketli olur. 
Yok, eğer gizler ve yalan açıklamada bulunurlarsa, 
alış-verişlerinin bereketi kalmaz.”

(Buhârî, Büyû’ 19, 22)

Yukarıdaki hadiste aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ön plana çıkmaktadır?

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

8. Sahabeden Cabir bin Abdillah şöyle anlatır: Biz 
birazcık (uyku) kestirmiştik ki Hz. Peygamber’in 
bizi çağırdığını işittik ve hemen yanına koştuk. Bir 
de baktık, Hz. Peygamber’in yanında (müşrikler-
den) bir bedevi var ve Hz. Peygamber bize  şöyle 
konuştu:

–  “Ben uyurken bu bedevi kılıcımı almış, uyandı-
ğımda kılıç kınından çıkmış bir halde bunun elin-
deydi. Bana:

–  Seni benim elimden kim kurtaracak? dedi. Ben 
de üç defa:

–   “Allah” cevabını verdim.

(Olaya şahit olan Cabir) Hz. Peygamber (s.a.v.) ada-
mı cezalandırmamıştı, yanında oturuyordu.

(Buhârî, Cihâd 84, 87)

Yukarıdaki hadiste Hz. Muhammed’in hangi 
vasıfları ön plana çıkmaktadır?

A) Cesaret ve affediciliği 

B) Cesaret ve adaleti 

C) Affediciliği ve masumiyeti 

D) Affediciliği ve İstişareye önem vermesi 

9. Ebû Süfyân, Bizans Kralı Herakliyus ile aralarında 
geçen konuşmayı şöyle nakletmişti: 

Herakliyus: O (peygamber olduğunu söyleyen) 
adam neleri size emrediyor? diye sordu. Ben de 
ona:

“Sadece Allah’a kulluk ediniz, O’na hiç bir şeyi 
ortak koşmayınız. Atalarınızın iman ettiklerini söy-
ledikleri şeyleri terk ediniz, diyor ve bize namaz kıl-
mayı, sözde ve işte doğruluğu, iffetli yaşamayı ve 
akraba ile ilgilenmeyi emrediyor, dedim.”

(Buhârî, Bed’u’l-vahy 6)

Yukarıdaki hadiste Ebu Süyfan, Hz. Muham- 
med’in hangi özelliğini dile getirmiştir?

A) Sıdk   B) Emanet 

C) Tebliğ   D) Adalet

10. Din kişinin bireysel hayatını düzenlediği gibi getir-
diği bir takım esaslar ve kurallar ile de toplumsal 
hayatını da düzene sokmaktadır. Bu kurallara 
uyulması durumunda toplumda birlik ve beraber-
lik oluşur, fertler birbirlerine kenetlenir. Toplumun 
huzurlu bir şekilde ilerlemesi sağlanır. 

Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal alan-
da huzuru temin edici yönüne hizmet eden tav-
siyeleri arasında değerlendirilemez?

A) Komşular ile iyi geçinilmesi

B) Her alanda adaletin tesis edilmesi

C) Zorda ve darda kalanlara yardım elinin uzatılması

D) Ramazan ayında oruca kalkılarak Allah’ın vermiş 
olduğu nimetlere şükredilmesi 
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1.  

 I. Allah’ın insanlar içerisinden seçmiş olduğu nebi ve resullerin son halkasını Hz. Muhammed (s.a.v.) oluşturur. 
Bu sebeple O (s.a.v.) son peygamberdir. 

 II. Yüce Allah (c.c.) vahyini O’nun aracılığı ile tün insanlığa iletmiştir. Kuran’ı Kerim’in ilk muhatabı olan Hz 
Muhammed (s.a.v.) onun ayetlerini hem en iyi şekilde yaşamış hem de en iyi şekilde insanlara söz ve fiilleri 
ile açıklamıştır.

“Hz. Muhammed ve Örnekliği” konusunda yukarıdaki bilgileri tahtaya yazan Ahmet öğretmen, verilen bilgiler 
hakkında öğrencilerden yorum yapmalarını istemiştir.

Rukiye:   Ahzab suresinin 40. ayeti birinci paragrafın ana düşüncesini desteklemektedir. O ayet de şudur: 
“Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resulü ve nebilerin 
sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”

Kadriye:  Allah’ın emir ve yasaklarının yöneldiği ilk kişi Allah’ın son elçisi olan Hz. Muhammed’tir.

Seyfi:  Nahl suresinin 44. ayeti ikinci paragrafta altı çizili yerde ifade edilen anlamı pekiştirmektedir. İlgili 
ayet ise şudur: “Peygamberleri apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indi-
rileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.”

Amine:   Her iki paragrafta da Hz. Muhammed’in ahlakından bahsedilmektedir.

Öğrencilerden hangisinin yorumu konu ile ilişkilendirilemez?

A) Rukiye  B) Kadriye C) Seyfi D) Amine

2. 

Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resül, bir nebi idi. Aile-
sine namaz ve zekatı emrederdi. Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.

(Meryem suresi, 54-55.ayetler) 

Kitapta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. 
(Meryem suresi, 41.ayet) 

Kitap’ta İdris’i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi. Onu yüce bir makama 
yükselttik.  

(Meryem suresi, 56-57.ayetler)

Peygamberlerin her birinde bulunması gereken sıfatları dikkate aldığımız zaman verilen üç ayette öne 
çıkan peygamberlere ait sıfat aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsmet B) Sıdk C) Mucize D) Fetanet
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3. Kelime anlamı güvenilir olmak demektir. Sosyal 
hayattaki ilişkilerde vazgeçilmez bir ahlaki ilkedir. 
Bir kimseye hiçbir şekilde kuşku duymadan inan-
mayı, güvenmeyi ifade eder.

Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Sıdk B) Emanet

 C) Merhamet D) Tebliğ 

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadislerinde şöyle 
buyurdular:

“Münafığın alâmeti üçtür: Konuşunca yalan söy-
ler, söz verince sözünde durmaz, kendisine bir şey 
emanet edildiğinde hıyanet eder.”       (Buhârî, İman 24)

Buna göre;

 I.  Hadiste emanet ilkesinin içeriğine zıt olan bir 
davranış örnek olarak verilmiştir. 

 II. Hadiste altı çizili yerde ifade edilen anlamı şu 
hadis desteklemektedir: “Ben, haklı olduğu 
hâlde bile çekişmeyi bırakan kimse  için cen-
netin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan 
söylemekten kaçınan kimse için cennetin orta-
sında bir köşk ve ahlâkı güzel olan kimse için 
de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verile-
ceğine kefilim.”                        (Ebû Davûd, Edeb, 7)

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.) sözleri ile güvenirliliğin 
önemine vurgu yaparak bu ahlaki ilkeye zıt 
olan davranışların kişiyi hangi karaktere soka-
cağına değinmiştir.

 IV. Hadisin ana mesajı kişinin söz, fiil ve davranış-
larında akıllıca hareket etmekten kaçınmama-
sıdır.

yargılardan hangisine yukarıda verilen hadis-
ten ulaşılamaz?

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

5. Hiçbir peygamber doğru söz ve davranışa aykırı ola-
cak bir eylemde bulunmaz. Onlar asla yalan söylemez. 
Eğer herhangi bir peygamberin konuşma ya da davra-
nışlarında yalan olmuş olsaydı halkın kendisine karşı 
olan güven duygusu azalırdı. O zamanda peygamber 
göndermedeki temel gaye olan insanları Allah’ın emir 
ve yasaklarına yönlendirme gerçekleşmemiş olurdu. 
Peygamberlerde bulunması gereken bu kavramın zıddı 
ise kizb yani yalancılıktır. Hiçbir peygamber ne peygam-
berlik görevinden önce ne de sonra asla yalan söyleme-
miştir.

Yukarıdaki metinde vurgulanan kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Sıdk B) Fetanet

C) Tebliğ D) İstişare

6.        

Hz. Muhammed (s.a.v.);

  İnsanlara daima güven duygusu vermiştir. 

  Hiçbir zaman verdiği sözden cayma yapma-
mıştır. 

  Kendisine verilen emanetleri en güzel şekilde 
korumuştur.  

Verilen kazanımlardan Hz. Muhammed’in han-
gi niteliğine ulaşılır?

A) El-Adl B) El-Emîn 

C) Es-Sâdık  D) El-Alîm 

7. Hûd suresinin 112. ayetinde Yüce Allah, Hz. 
Muhammed için şöyle buyurmaktadır: “Emrolun-
duğun gibi dosdoğru ol.” 

Buna göre;

 I. Sözlerinde hiçbir şekilde güven sarsacak cüm-
lelerin bulunmaması 

 II. Davranışlarında tutarlı olması

 III. Dürüstlük ve doğruluktan ayrılmaması

 IV. Korku ve endişeli durumlarda cesaretini koru-
ması

verilen yargılardan hangisi ayetin verdiği 
mesajlar arasında değerlendirilemez?

A) I B) II  C) III D) IV 
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8.  

İlk vahiy, “Oku!” emri ile geldikten sonra Allah’ın elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları gizli olarak İslam’a davet 
etmeye başladı. Gizli davet süreci üç yıl sürdü. Bu zaman zarfı içinde otuza yakın kişi İslami dinini kabul etti. Hicr 
suresinin 94. ayeti “(Ey Muhammed!) Şimdi sen, sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah’a ortak koşanlara 
aldırış etme.”  inince Hz. Muhammed’e (s.a.v.) İslam davetini açıktan olarak tüm insanlara duyurma görevi yük-
lendi. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gün Safâ Tepesi’nde yüksek bir kayanın üzerinden tüm Mekke halkına şöyle seslendi:

“–    Ey Kureyş cemaati! Ben size, şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var; hemen size saldıracak, 
mallarınızı gasp edecek dersem, bana inanır mısınız?”

Onlar da bu soru karşısında hiç düşünmeden:

“–  Evet, elbette inanırız! Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işit-
medik!” dediler.           (Buhârî, Tefsîr, 26)

Yukarıdaki metne göre;

I II    III IV

Hz. Muhammed’in 
sıdk sıfatı ön plan-
dadır.

Hz. Muhammed, Allah’ın 
emir ve yasaklarını insanlara 
tebliğ etmiştir.

Hz. Muhammed (s.a.v.) tebliğ 
yaparken Mekke halkını bir yerde 
toplaması baskı ve zorlamada 
bulunduğunu gösterir.

Hz. Muhammed (s.a.v.), 
sadece üç yıl peygamberlik 
görevinde bulunmuştur.

verilen yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) I - II B) III - IV C) II - IV D) I - III

9. Hz. Hatice, Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden Huveylid bin Esed’in kızıdır. Hz. Hatice bir tavsiye üzerine Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ile iş ortaklığı yapmış ve Şam’a ticaret kervanını O’nunla göndermiştir. Hz. Hatice’nin yar-
dımcısı Meysere de Şam’a giden kervandadır. Şam’daki ticari ilişkiler esnasında Hz. Muhammed’in ne kadar 
güvenilir bir kimse olduğunu görmüş ve O’nun ahlakını Hz. Hatice’ye anlatmıştır. Hz. Hatice, kervanını hep Hz. 
Muhammed’e emanet etmiş ve ticaretinde de hep kazançlı olmuştur. Zira Hz. Muhammed hiçbir zaman alı-
verişte muhatabını aldatacak davranışlar sergilememiştir.

Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in öne çıkan vasfı ile ilgili olan ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara 
iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra 
pek azınız hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.                                                                                          (Bakara suresi, 83.ayet) 

B) Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve 
eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).                          (Bakara suresi, 23.ayet)

C) “Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmet-
menizi emreder. Allah size ne güzel bir öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür.”                                       (Nisa suresi, 58.ayet) 

D) Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse geri-
sin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah’a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri 
mükâfatlandıracaktır.                                                                                                                   (Al-i İmran suresi, 144.ayet)
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1. 
Savaşmanın yasak olduğu bir zaman dilimi içerisinde yapılan savaşlar Araplar arasında “Ficâr Savaşı” ola-
rak bilinirdi. Bu savaşlar tarihte toplam dört kere olmuştur. Yine savaşmanın yasak olduğu bir zaman dili-
mi içinde Yemenli bir adam malını satmak için Mekke şehrine gelmişti. Kureyş topluluğun ileri gelenle-
rinden Âs bin Vail, malı satın almış ancak adamın ücretini geri ödememişti. Yemenli adam hakkını aramak 
için bir dağın tepesine çıktı ve hakkının çiğnendiğini haykırdı. Mekke halkından kendisine yapılan zulme 
karşı yardım istedi. Hz. Muhammed’in amcası Zübeyr ve Mekke’nin ileri gelenleri bir evde toplanarak 
“Kim olursa olsun, Mekke’de zulme uğramış kimselerin hakkını geri alıncaya kadar, zâlime karşı mazlûmu 
müdâfaa etmek” üzere yeminleştiler. Bu topluluğa Hz. Muhammed (s.a.v.) de katılmıştı. Bu cemiyetin ismi 
“Hılfü’l-Fudûl Cemiyeti” idi. Ve ilk iş olarak Âs bin Vail’den Yemenli tâcirin hakkını almak oldu. Topluluğun 
temel amacı mazluma her zaman yardım etmek, emaneti korumak, adaleti tesis etmekti.

Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlik görevine başladıktan sonra gençlik yıllarında katıldığı bu cemi-
yet hakkında şöyle demiştir: “Amcalarımla birlikte Abdullâh bin Cüd’ân’ın evinde, Hılfü’l-Fudûl’de hazır 
bulundum. O meclisten o kadar çok memnun oldum ki, ona bedel bana kızıl develer (dünyanın en değer-
li ve en kıymetli şeyi) verilse, o kadar sevinmezdim. O antlaşmaya (İslam’da) şimdi de davet edilsem, yine 
o davete katılırdım.   

(İbn-i Kesîr, el-Bidâye, II, 295)

Yukarıdaki metne göre;

I. Metinde Hz. Muhammed’in öne çıkan 
özelliklerinden birisi de “emanet”tir.

II. Hz. Muhammed’in peygamber 
olmadan önceki emanet anlayışı ile 
peygamber olduktan sonraki emanet 
anlayışı birbirinden farklıdır. 

III. Hz. Muhammed, peygamber 
olmadan önceki dönemde Mekke’de 
insanların mal emniyeti tam anlamıyla 
yoktu.

IV. Hz. Muhammed (s.a.v.) her zaman 
doğrunun ve dürüstlüğün yanında 
olmuştur. 

yargılardan hangisine ulaşılamaz?

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

2. 

Bir gün Hz. Muhammed (s.a.v.) İslam dinini tebliğ etmek için Ebû Cehil ve arkadaşlarının yanı-
na gitti. Onlar Hz. Muhammed’i görünce şöyle dediler: “Ey Muhammed! Allah’a yemin olsun ki 
biz asla Sen’i yalanlamıyoruz. Sen bizim katımızda elbette doğru ve güvenilir bir kişisin. Ancak 
biz, Sen’in getirmiş olduğun şeyi (İslam’ı) yalanlıyoruz.” Bunun üzerine Yüce Allah (c.c.) şu ayeti 
indirdi: “Onların söylediklerinin hakikaten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni 
yalanlamıyorlar, fakat o zalimler açıkça Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar.”       (En’am suresi, 33.ayet). 

Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adalet B) Merhamet C) Emanet D) İstişare 
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3. Merhamet kavramının içeriğine;

 I. Bir kimsenin karşılaştığı olumsuz durumdan 
dolayı üzüntü duymak

 II. Bir canlının başına gelen kötü hadiseden dola-
yı iç dünyada elem hissedilmesi

 III. Toplumsal ilişkilerin düzenli bir şekilde ilerleye-
bilmesi için adalet ilkesinin benimsenmesi

 IV. Varlıkların acı ve sıkıntılarına karşı duyarlı 
olmak

yukarıdaki kazanımlardan hangisi girmez?

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

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicret edeceği 
zaman Hz. Ali’yi yanına çağırdı. Ona hicret edece-
ğini söyledi. Kendisine bırakılan emanetleri sahip-
lerine ulaştırması için Hz. Ali’yi yerine vekil bıraktı. 
Çünkü Mekke halkında herkes kıymetli eşyaların 
korunması ve muhafaza edilmesi konusunda Hz. 
Muhammed’ten daha güvenilir bir kimsenin 
olmadığını biliyorlardı. Hz. Ali’de bu teklifi seve 
seve kabul etti. 

Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in öne 
çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erdem B) Sıdk 

 C) Emanet D) Tebliğ

5. “Müslüman, dilinden ve elinden müslümanların 
zarar görmediği kimsedir. Muhâcir ise, Allah’ın 
yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.” 

(Buhârî, Îmân 4-5)

Selim öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi der-
sinde Hz. Muhammed’in güvenirlilik özelliğini 
anlatırken tahtaya yukarıdaki hadisi yazmıştır. 
Öğretmen, öğrencilerden hadisin verdiği mesajla-
ra uygun olmayan örnek davranışlar söylemelerini 
istemiştir.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği 
örnek konu ile ilgili değildir?

A) Serpil: Allah’ın kendisini sorumlu tuttuğu farz 
namazlarına ve oruca bir kimsenin dikkat etmesi

B) Sümeyra: Daha fazla menfaat elde etmek için iş 
ortaklarından birisini yalan söyleyerek dolandırması 

C) Furkan: Arabanın aynasını kıran bir kimsenin, suçu 
başkasına atarak yaptığı hatadan kurtulmaya çalış-
ması

D) Esra: Hanımına karşı kaba ve sert davranan kocanın 
fiziksel şiddet uygulaması

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gün Medine çarşısında 
dolaşırken bir buğday sergisine uğradı. Elini buğ-
day çuvalının içine daldırdığında çuvalın alt tara-
fının ıslak olduğunu gördü. Üst tarafı ise kuruydu. 
Bunun üzerine satıcıya; “Bu ıslaklık nedir?” diye 
sordu. Adam; ‘Ey Allah’ın Resulü! Yağmur ıslattı’, 
dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.); “İnsanların görüp 
aldanmaması için o ıslak kısmı üste çıkarıp koy-
man gerekmez miydi?” karşılığını verdi. Ardından 
da;  “Bizi aldatan, bizden değildir.” buyurdu.   
               (Müslim, Îmân 164)

Yukarıdaki hadiste Hz. Muhammed’in vurgula-
dığı temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) İhtiyaç sahibi olanlara karşı gerekli hassasiyet gös-
terilerek yardım kuruluşlarının arttırılmasına önem 
verilmelidir. 

B) İnsanlarla olan ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük 
ilkesinden ayrılmamalıyız.

C) Ticarette en çok işletilmesi gereken ilke adalettir. Zira 
devlet olarak kalkınmanın ve ilerlemenin temel aya-
ğını adalet oluşturur.

D) Canlı ya da cansız yaratılmış her bir varlığa merha-
met, şefkat ve sevgi ile yaklaşılması İslam dinin en 
önemli ahlaki ilkeleri arasında yer alır.

7. Hz. Muhammed (s.a.v.) son derece şefkatli ve mer-
hametliydi. O’nun merhameti sadece insanlarla 
sınırlı değildi. Hayvanlara ve diğer tüm canlılara 
karşı hem merhametli davranmış hem de herke-
sin merhametli olmasını istemiştir. Merhameti ilke 
edinip onu yaşayan bir kimsenin de merhamete 
ulaşacağını şu hadisi ile ifade etmiştir: 

 “…………………………………………………….”

Yukarıdaki metinde noktalı yere anlam bütün-
lüğünün sağlanması için aşağıdaki hadisler-
den hangisinin yazılması gerekir?

A) Merhamet etmeyen merhamet olunmaz. (Buhari, 
İman, 24 )

B) “Sabır, acı bir olay yaşandığında yaptığı sarsıntıya 
karşı ilk anda gösterilen tahammüldür” (Buhârî, Cenâiz, 
32) 

C) “Müslüman kişi, ailesinin nafakası için harcar ve bun-
dan sevap umarsa, bu ona sadaka olur. Hatta Müslü-
manın Müslüman kardeşine güler bir yüz göstermesi 
de sadakadır.”                  (Buhari, Nafakat 1 )

D) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz: birbirinizi 
sevmedikçe, olgun bir imana kavuşamazsınız. Size, 
yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi 
haber vereyim mi? Aranızda selâmı yayınız!...” (Müslim, 

Îman, 93)
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1. Kuran’ı Kerim’de Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında 
şu bilgiler verilmektedir:

(Resûlüm!) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak 
gönderdik. 

( Enbiyâ suresi, 107.ayet)

Buna göre;

 I. Yetim çocukları gözetip kollaması

 II. Çocuklara değer verip onlarla ilgilenmesi

 III. Yaşlılara karşı merhametli olması

 IV. Bilgiye önem verip istişarede bulunması

verilen yargılardan hangisi ayete örnek olarak 
gösterilemez?

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

2.  “…(Ey Muhammed!) İş konusunda onlarla müşa-
vere et (istişarede bulun). Bir kere de karar verip 
azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp 
güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. “ 

(Al-i İmran suresi, 159.ayet)

Yukarıda verilen ayetten aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A) Bir iş hakkında gerekli sorumluluklar yerine getiril-
dikten sonra işin sonucunu Allah’a bırakıp tevekkül 
edilmesi gerekir.

B) Yüce Allah (c.c.) Hz. Muhammed’i istişareye teşvik 
etmiştir. 

C) İşlerimizin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için 
bize yöneltilen uyarıları dikkate almaktan çok şahsi 
kararlarımız doğrultusunda hareket etmemiz gere-
kir.

D) Allah, mesuliyetlerini bilip kendisine güvenip daya-
nan kimseleri sever.

3. 

Hz. Muhammed peygamberlik görevine başlamadan 
beş yıl önce Mekke’de “Kâbe Hakemliği” olayı ger-
çekleşmişti. Kâbe, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit 
olması dolayısıyla onun onarımı, bakımı Mekke’deki 
kabileler tarafından çok önemseniyordu. Kâbe, çeşitli 
sel ve yangın gibi durumlardan hasar görmüş ve tamir 
edilmesi gerekiyordu. Kabileler gerekli sorumlulukla-
rını yerine getirmişler iş artık Hacerü’l Esved’in yerine 
konmasına gelmişti. Hacerü’l Esved’in yerine konması 
konusunda kabileler arasında ciddi bir tartışma çıktı. 
Hatta iş daha da kızışarak kavgaya dönüşmeye başladı. 
Bunun ilerisi kabileler arası uzun sürecek kan savaşları 
olacaktı. Zira o zamanda üstünlük duygusu kabileler 
arasında kan davaların güdülmesinde etkili bir rol 
oynuyordu. Kızışma anında içlerinden birisi Kâbe’ye 
ilk gelen kimsenin olayın çözümü hakkında hakem 
olması teklifinde bulundu. Kâbe’ye ilk gelenin Hz. 
Muhammed (s.a.v.) olduğunu gördükleri zaman hep-
si çok sevindi. Zira Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekkeliler 
tarafından güvenilir ve adil olduğu biliniyordu. O’nun 
adaletle karar vereceğini, hiçbir zaman adaletsizlik 
yapmayacağını iyi biliyorlardı.

Hz. Muhammed (s.a.v.) hırkasını çıkarıp yere serdi ve 
Hacerü’l Esved’i hırkasının üzerine koydu. Her bir kabi-
leden birer temsilci seçildi. Temsilciler hırkanın ucun-
dan tutarak Hacerü’l Esved’in konulacağı yere doğru 
kaldırdılar. Hz. Muhammed (s.a.v.) de Hacerü’l Esved’i 
konulacağı yere koyarak kabileler arasında çıkması 
muhtemel bir savaşı engellemiş oldu.

Yukarıdaki metinden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) şahsi kararlarını toplumun 
görüşlerinin önünde ve üstünde görerek kendisini 
her zaman halkın diğer tabakasından üstün görmüş-
tür.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) peygamberlik görevinden 
önce de Mekke halkı tarafından güvenilir ve adaletli 
bir kimse olarak biliniyordu.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) ortaya koymuş olduğu 
çözümler iler pek çok kimsenin öldürülmesinin önü-
ne geçmiş oldu.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’de yaşanan olaya 
müdahale etmesi sonucunda toplumsal huzurun 
bozulmasını engellemiştir.
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4. Sahabeden Abdullah bin Amr (r.anh) yaşamış 
olduğu bir olayı bizlere şöyle naklediyor:

“Ben küçükken Hz. Muhammed (s.a.v.) evimize 
misafir olarak geldiği bir sırada annem beni:

-“Gel, sana bir şey vereceğim.” diye çağırmıştı. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) annemin beni çağırdığı-
nı duyunca “Çocuğa ne verecektin?” diye sordu. 
Annem: “Hurma vereceğim.” demesi üzerine Hz. 
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdular: Eğer aldatıp 
bir şey vermeyeydin sana bir yalan günahı yazılmış 
olacaktı.          (Ebû Davut, Edep, 88)

Verilen hadisten aşağıdaki ifadelerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) İslamiyet, çocukları ikna edebilmek için yalan söyle-
meyi yasaklamıştır. 

B) Anne ve babalar evlatlarına yapamayacakları şeyle-
rin vaadini vermemelidir. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) işlerimizde güvenirlilik ilkesi-
ne aykırı davranmamızın Allah katında vebal olduğu-
nu beyan etmiştir.

D) Çocukların terbiyesinde dikkat edilecek önem-
li konulardan birisi onları ilgilendiren durumlarda 
görüşlerine başvurmaktır.

5. Mekke’de İslam davetini yayan Hz. Muhammed (s.a.v.) 
müşrikler tarafından çok baskı gördü. Sahabesinden 
bazıları bu baskılar ve işkenceler sonucunda şehit 
olmuştu. İslam’ın daha iyi bir şekilde yayılması için bir 
yer aradı. Dayıoğullarının bulunduğu Taif şehrine gitme-
ye karar verdi. Yanına Zeyd bin Harise’yi alarak yola çıktı. 
Hz. Muhammed (s.a.v) ve arkadaşı Taif’e varıp İslamiyet’i 
anlatmaya başladıktan sonra halk tarafından çok kötü 
muamele gördüler. Taif halkı taşlarla Hz. Muhammed’e 
ve arkadaşına saldırdılar. Hz. Muhammed’in mübarek 
vücudu kanlar içinde kaldı. Böyle bir durumda bile Hz. 
Muhammed (s.a.v.) Taif halkı için beddua etmedi. Onla-
rın İslamiyet’i kabul etmesi için hayır dualarda bulundu.

Yukarıdaki metinde öne çıkan durum aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) merhametli ve affedici bir 
kimsedir.

B) Taif halkı, ekonomisinin kötü gitmesini kendilerine 
gelen Hz. Muhammed’e bağlamıştı. 

C) Mekke halkının kışkırtmaları sonucunda Taif halkı da 
Hz. Muhammed’e kötü davrandı.

D) Zeyd bin Harise, Hz. Muhammed’in Taif halkı tarafın-
dan kötü muamele görmesine mani oldu.

6. Hz. Muhammed (s.a.v.), Bizans İmparatoru 
Herakliyus’u İslam’a davet eden bir mektup gön-
dermiştir. Mektubun ardından etrafında Hz. 
Muhammed’i tanıyanların olup olmadığını araş-
tırdı. O sıralarda Ebu Süfyan Mekke’den ticaret için 
Şam’a gelmişti. Ebu Süfyan’ı alıp Şam’daki Kayser’in 
huzuruna getirdiler. 

Ebu Süfyan, kendisine Hz. Muhammed hakkında 
yöneltilen sorulara asil bir aileden geldiğini, hiçbir 
zaman yalan söylemediğini, insanları puta tap-
maktan alıkoyup Allah’ın birliğine inanmaya davet 
ettiğini, namaz kılmaya ve zekat vermeye insanları 
çağırdığını, O’na inanan herhangi bir kimsenin asla 
İslam inancından dönmediğini ifade etmişti. Hz. 
Muhammed’in en belirgin özelliklerinin doğruluk 
ve dürüstlük, emanete riayet, ahde vefa göster-
mek olduğunu beyan etti. (Buhari, Bedu’l Vahiy,6)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni, “Hz. 
Muhammed’in Örnekliği” konusunu işlerken yuka-
rıdaki olayı öğrencilerine anlatmıştır. Olayı anlat-
tıktan sonra öğrencilerden çıkarımlarda bulunma-
sını istemiştir.

Ümit:   Olayda Hz. Muhammed’in sıdk sıfatına 
değinilmiştir.

Neriman:   Hz. Muhammed’in emanet sıfatını anla-
tan ibareler vardır.

İsmet:   Hz. Muhammed’in affediciliği ve mer-
hameti Ebu Süfyan tarafından bilin-
mektedir.

Tarık:   Hz. Muhammed (s.a.v.) tebliğ vazifesin-
de bulunmuştur.

Öğrencilerin ifadelerinden hangisine metin-
den ulaşılamaz?

A) Ümit B) İsmet 

C) Tarık D) Neriman 
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7. 

Uhud Savaşı sonucunda Hz. Muhammed’in emrine muhalefet edilmesi sonucunda İslam ordusu 
yenilmiş ve Müslümanların tamamının imha edilmesi riski doğmuştu. Ancak savaşın ardından 
Hz. Muhammed (s.a.v.) ordusunu tekrar toparlaması sonucunda düşman ordusu geri çekildi ve 
fazla bir kayıp yaşanmasının önüne geçildi. Hz. Muhammed (s.a.v.), ordusundan bir kısmının 
emrine karşı yapmış olduğu bu muhalefetin arkasından onları kınamadı bilakis nasihat etti ve 
onların davranışlarını affetti. Böylelikle Müslüman toplumun birbirine kenetlenmesini, daha 
güçlü bir şekilde bireylerin birbirine bağlanmasını sağlamış oldu. Bu durum Kuran’da şu ayet 
ile ifade edilir:

“Allah’ın rahmeti sayesinde sen (Ey Muhammed!) onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, 
katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için 
Allah’tan bağışlama dile.”   (Al-i İmran suresi, 159.ayet)

Kutuda verilen bilgilere göre;

 I. Hz. Muhammed’in ahlakının yüksek olduğu, yüreğinin katı olmadığı, aksine şefkat ve merhametle dolu 
olduğu beyan edilmiştir.,

 II. Uhud savaşının Müslümanların aleyhine dönmesinde Hz. Muhammed’in talimatlarına aykırı tutum ve dav-
ranış sergilemek vardır.

 III. Hz. Muhammed’in, arkadaşlarının yaptığı yanlış harekete karşı göstermiş olduğu olumlu yöndeki tavrı Müs-
lüman halkın dağılmasını önlemiş, fertlerin birbirine daha sert kaynaşmasında rol oynamıştır.

 IV.  Hz. Muhammed (s.a.v.) davranışları ile affediciliğin insana ve topluma neler kazandıracağını öğretmiştir.

verilen yargılardan hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız I - III B) Yalnız II - III - IV C) Hepsi D) Yalnız I - III - IV

8. 
S I D K İ Y İ

E E M A N E T

A F F E T M E

E L Ç İ L İ B

P E Y G A M L

B A G I Ş L i

A F Z V T M Ğ

 I. Doğruluk ve dürüstlük, peygamberlerin söz ve 
fiillerinde aynı olması

 II. Peygamberlerin güvenilir olması, asla güven-
sizlik oluşturacak davranışlarda bulunmamaları

 III. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştırma-
ları

IV. Hakkı korumaları, hakkaniyetli olmaları

Tanımlardan hangisinin karşılığı bulmacada 
verilmemiştir?

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

9. Hz. Muhammed (s.a.v.) altı yaşında iken annesi-
ni kaybetmiştir. Yetim büyüyen Hz. Muhammed 
yetimlere karşı çok duyarlı davranmıştır. Her 
zaman onların haklarını gözetmiş, onlarla ilgilen-
miş, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Yetimle-
rin zulme uğramasına mani olmuş aynı zamanda 
insanları yetimler konusunda uyarmıştır. Onların 
korunmasını ve himaye edilmesini istemiştir.

Aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi veri-
len metnin ana düşüncesini desteklemektedir?

A) “Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında 
onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insan-
dı….  (Kehf suresi, 82.ayet)

B) “Ben ve yetimi himâye eden kimse cennette şöylece 
beraber bulunacağız” buyurdu ve işaret parmağıyla 
orta parmağını, aralarını biraz aralayarak, gösterdi. 

(Buhârî, Talâk 25)

C) “Zenginlerin dâvet edilip fakirlerin çağırılmadığı 
düğün yemeği ne fena bir yemektir.”  (Buhârî, Nikâh 72)

D) “Allah, faiz malını mahveder,  sadakaları ise artırır 
(bereketlendirir). Allah hiçbir günahkâr nankörü sev-
mez. “                                                    (Bakara suresi, 276.ayet) 
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1. “Benimle sizin durumunuzun misali ateş yakan bir 
adamın örneğine benzer. Pervane ve  kelebekler 
ateşe düşmeye başlayınca adam onları engelle-
meye çalışır. Ben de sizi kuşağınızdan tutup ateş-
ten korumaya çalışıyorum ama siz elimden kaçıp 
gidiyorsunuz.”                           (Müslim, Fedâil, 19)

Yukarıdaki hadisten;

Sibel:   Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ümmetine 
olan şefkat ve merhameti ön plandadır.

Yiğit:   Hz. Muhammed’in insanları azaba düş-
memek için nasıl bir çaba gösterdiği 
örnek verilerek anlatılmıştır.

Ece:  Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şecaat ve kah-
ramanlığı sonucunda İslamiyet hızla pek 
çok beldelere yayılmıştır.

Ayşegül:   Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara mer-
hamet ve rahmet gereği yardım etmeye 
çalışmıştır.

öğrencilerin yorumlarından hangisi çıkarıla-
maz?

A) Sibel B) Yiğit

C) Ece D) Ayşegül

2. Çölde yaşayan bazı kabileler (bunlara bede-
vi denir) Hz. Muhammed’in yanına geldiler. Hz. 
Muhammed’i çocuklarla ilgilendiğini, onları sevip 
öpüp bağrına bastığını gördükleri zaman:

–  Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz? dediler. Hz. 
Muhammed de:

–  Evet, cevabını verince onlar: 

–  Vallahi biz çocukları öpmeyiz, dediler. Bunun 
üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.): 

–  Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben 
ne yapabilirim, buyurdu. (Müslim, Fedâil, 64)

Yukarıdaki metinden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi çıkarılır?

A) Çocuklar ile fazla vakit geçirmek doğru değildir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) çocuklara karşı şefkat ve mer-
hametli birisidir.

C) Bedeviler, evlatlarına çok fazla değer verirdi.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) merhametin sadece çocukla-
ra karşı fazla olması gerektiğini beyan etmiştir. 

3.  

Mekkeli müşrikler Bedir Savaşı’ndan yaklaşık bir 
yıl sonra, Bedir’de görmüş oldukları yenilginin inti-
kamını almak için yola çıktılar. Onların harekete 
geçtiğini duyan Hz. Muhammed (s.a.v.) arkadaş-
larını (sahabesini) Mescid’i Nebî’de topladı. Savaş 
hakkında nasıl bir duruş sergilenmesi konusunda 
onların fikirlerine danıştı. Çoğunluğun görüşü düş-
manı şehir dışında karşılamak oldu. Bir kısmı ise 
savunma savaşının yapılması taraftarıydı. Gerek-
çelerin ifade edilmesinden sonra Hz. Muhammed 
(s.a.v.) çoğunluğun görüşüne uydu. İki ordu Uhud 
Dağı eteklerinde karşılaştı. 

Yukarıdaki metinden;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) önemli iş ve durumlar-
da arkadaşlarının fikirlerine danışırdı.

 II. Altı çizili yer ile öne çıkan kavram istişaredir.

 III.  Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi fikirlerinin kabul 
edilmesinde ısrarcı ve baskıcı bir yol izler.

 IV. Uhud Savaşı’ndan Müslümanlar, yapmış olduk-
ları bilgi alış verişinin sonucunda zaferle ayrıl-
mışlardır.

verilen yargılardan hangileri doğru bilgi içer-
mez?

A) I - III B) II - IV

C) III - IV D) I - IV
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4.   Bireysel ve toplumsal hayatın her alanında şid-
det ve öfkeden uzak durulmasını istemiştir. 

  Kendisine eziyet edenlere misillemede bulun-
mamış, bağışlamıştır. 

  Bir canlının haksız bir şekilde öldürülmesine 
karşı çıkmıştır. 

Yukarıdaki kazanımlardan yola çıkarak Hz. 
Muhammed (s.a.v.) hakkında aşağıdaki sonuç-
lardan hangisine ulaşılır?

A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bireysel alandaki merha-
meti toplumsal alandaki merhametinden daha faz-
ladır. 

B) Şahsi haklarının korunması konusunda Hz. Muham-
med (s.a.v.) çok çıkarcı olmuştur.

C) Hayvanlara karşı merhamet duygusunun aslında 
gereksiz olduğunu ifade etmiştir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) rahmet ve merhamet elçisidir.

5. 

İstişarede;

 I. Ortak karar alabilme ve hareket edebilme

 II.  Toplumsal birlikteliğin alınan aynı karar ile 
pekiştirilmesi

 III. Sorumluluklar paylaşıldığı için istişare sonu-
cunda olumsuz bir sonuçla karşılaşılırsa zararın 
en aza indirgenmiş olması

 IV. Baskıcı yaklaşımlar ile bireylerin kendi akıl 
kapasitelerinin üstünlüğünü göstermiş olma-
ları

verilen yargılardan hangisi açığa çıkmaz?

A) I B) II

C) III D) IV 

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin (büyük-
lük) şerefini (ve hakkını) tanımayan bizden değil-
dir.”                                           (Ebû Dâvûd, Edeb 58)

Hadise göre;

 I. Büyüklerimizin şeref ve haklarına riayet etmek 
bir vazifemizdir.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) küçükler hakkında şef-
kat ve merhametle muamelede bulunulmasını 
istemiştir.

 III. Hadisteki iki ahlaki ilkeyi yerine getirmeyenler 
İslam’ın benimsediği ve ön gördüğü yaşam çiz-
gisinden uzaklaşmış sayılırlar.

 IV. Küçüklerin haklarının korunması her zaman 
büyüklerin haklarının korunmasından öncelik-
lidir.

verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) I B) II

C) III D) IV

7.  

Hz. Muhammed (s.a.v.) bir gün açlıktan dolayı kar-
nı sırtına yapışmış (çok zayıflamış) bir deve gördü. 
Bunun üzerine şöyle buyurdular: “Hayvanlarınız 
hakkında Allah’tan korkun! Onlara güzel bir şekil-
de binin.”

( Ebu Davud, Cihad, 44)

Yukarıdaki hadisi öğrenen bir kimsenin aşa-
ğıdaki davranışlardan hangisini göstermesi 
onun hayvanlara karşı merhametli olmadığını 
gösterir?

A) Gücünden fazla yükler yüklemesi

B) Yemsiz bırakmaması 

C) Bakımlarını yapması

D) Zamanında suyunu vermesi
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1. 

Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlar hızla güçlenmeye başladılar. Bunun ilk göster-
gesini de Bedir Savaşı’nda Mekkeli müşrikleri ağır bir yenilgiye uğratarak göstermişlerdir. Uhud 
Savaşı’nda da gerekli zaferi elde edemeyen Mekkeli müşrikler Mekke’nin civar kabilelerinden 
topladıkları on bin kişilik bir ordu ile tekrar Müslümanları yok etme planlarını gerçekleştirmek 
için yola çıktılar. Hz. Muhammed (s.a.v.) savaş stratejisini belirlemek amacıyla ashabı ile bir ara-
ya geldi. Selman el-Farisi (r.anh) şehrin etrafında büyük hendeklerin kazılmasını önderdi. Zira 
hendek kazılması ile şehre düşmanın girmesinin önüne geçilmiş olacaktı. Selman el-Farisi, İran 
devletinden bu tarz önlemlerin savaşlarda önemli olduğunu biliyordu.  Hz. Muhammed (s.a.v.) 
Selman el-Farisi’nin önerisini kabul ederek şehrin etrafında hendekler kazdırdı. Kendisi de bizzat 
bu zahmetli ve zor olan hendeklerin kazılmasında çalıştı. Mekkeli müşrikler gördükleri hendek-
ler karşısında Medine’ye giremediler. Bir müddet şehri kuşatma altında tuttular. Ancak umduk-
larını bulamayıp geri döndüler. Savaş, Müslümanların lehine olacak şekilde sonuçlanmış oldu. 
Ayrıca bu savaş artık son saldırı savaşı olmuş, Mekkeliler savunmaya çekilmiş oldu. 

Yukarıdaki metne göre;

I. Parçada “istişare” 
kavramına değinil-
miştir.

II. Danışma yap-
mak, danışma yapı-
lan konuda başarı-
ya ulaşmada etkili 
rol oynar.

III. İstişare yapar-
ken işi bilen tecrü-
beli ve yetenekli 
kişilere müracaat 
edilmesi gerekir.

IV. İstişarenin olumlu 
sonuç vermesi için 
ortaya sunulan 
görüşler içerisinden 
zahmetlisi ve zor ola-
nını seçmek gerekir.

verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

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

2. İslamiyet’i tebliğ ederken pek çok baskı ve şiddet gören Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine karşı güdülen hiçbir 
yaptırıma boyun eğmemiş, hak davasından vazgeçmemiştir. Tehditler karşısında endişeye kapılmadan Allah’ın 
emir ve yasaklarını büyük bir cesaretle insanlara ulaştırmaya devam etmiştir.

Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) öne çıkan sıfatı hakkında bilgi veren ayet ya da hadis 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Ey Muhammed! Beraberindeki tevbe eden (mümin)lerle birlikte, (hepiniz) emrolunduğun gibi istikamet üzere olun ve 
aşırı gitmeyin!..”           (Hûd suresi, 112.ayet)

B) “Ben hayatımda Hz. Peygamber kadar cesur, onun kadar cömert, onun kadar yiğit, onun kadar aydınlık yüzlü ve güzel 
birini görmedim.”         (Dârimî, Mukaddime 10.)

C) “O, ümmîlere, içlerinden, kendilerine âyetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygam-
ber gönderendir. Halbuki onlar, bundan önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.”                      (Cuma suresi, 2.ayet)

D) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna iyilik etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine 
ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!”                         (Müslim, İman 77) 
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3. 

İslam dinini tebliğ ederken karşılaşmış olduğu zor günlerin birisinde vahiy meleği Cebrail (a.s.) Hz. 
Muhammed’e gelerek“ Ey Allah’ın Resulü! Beni Rabbin gönderdi, emrindeyim, istersen (sana eziyet 
ve işkence eden) bunları (yaşadıkları) şehirleri ile beraber tarumar (yerle bir) edeyim.” dedi. Buna 
mukabil Hz. Muhammed (s.a.v.): “ Hayır Ey Cebrail! Ben, insanları helak etmek için değil ancak onları 
helakten kurtarmak için gönderildim. Olur ki (bana eziyet eden) bu milletin soyundan zamanla tek 
bir Müslüman çıkabilir.” cevabını verdi. Arkasından Hz. Muhammed (s.a.v.) ellerini açıp Yüce Allah’a 
şöyle dua etti: “Allah’ım! Sen bunlara hidayet et. Onlar (yaptıkları işin ne kadar kötü olduğunu) bilmi-
yorlar, onun için böyle yapıyorlar.”                                                                                    (Buhari, Bedu’l Halk, 7)

Yukarıdaki metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) merhamet ve affedici bir peygamberdir. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine yapılan baskı ve işkencelere karşı bedduada bulunmamıştır. 

C) Allah (c.c.) Hz. Muhammed’i  korumak için Cebrail adlı vahiy meleğini göndermiştir. 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) tehditlere karşı son derece cesur ve kararlı idi.

4.  
Ü S V A K U K

S D V Z F G U

V E M İ N G R

İ D F M F H E

H U S V E I Y

A S E N E H Ş

 I. Hz. Muhammed’in son derece güvenilir olmasından dolayı kendisi için söylenen sıfat

 II. Hz. Muhammed’in en güzel örnek olmasını ifade eden kavram

 III. Karar vermek, bir işte sebat göstermek gibi anlamlarını ifade eden terim

 IV. Hz. Muhammed’in mensup olduğu kavminin ismi

Bulmacada numaralandırılmış ifadelerin hangisinin karşılığı yoktur?

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

5. Hz. Muhammed, arkadaşları ile beraber bir gün yolculuğa çıkar. Allah’ın elçisi bir haceti için onların yanından 
ayrılır. O sırada Hz. Muhammed’in arkadaşları bir kuş görür. Kuşun yanında iki tane de yavrusu vardır. Sahabe 
yavru kuşları sevmek için aldıkları zaman yavruların annesi aşağı yukarı uçup çırpınmaya başladı. Hz. Muham-
med (s.a.v.) olayı gördükten sonra: “– Kim bu zavallının yavrusunu alarak ona eziyet etti, çabuk yavrusunu geri 
verin!”                           (Ebü Dâvûd, Cihâd, 112)

Verilen olayda;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) sadece insanlara karşı değil hayvanlara karşı da merhametli birisidir.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) tüm insanlığa gönderilmiş everensel bir peygamberdir.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.) davranışları ile insanlara merhamet örneği olmuştur.

 IV. Son ilahi kitap olan Kuran’ı Kerim’de Hz. Muhammed’in örnek ahlakı bizlere anlatılmıştır.

yukarıdaki yargılardan hangilerin ulaşılamaz?

A) II - IV B) III - IV  C) I - II D) I - III
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6. Çalışmalarda istikrarı ve sebatı elden bırakma-
mak;

 I. Engellerin aşılmasını

 II. Gevşekliğin önüne geçilmesini

 III. Disiplinli ve verimli bir hayat yaşanmasını

 IV. Bencilliğin hakim olmasını

verilen yargılardan hangisinin gerçekleşmesi-
ne neden olmaz?

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

7. Uhut Savaşı başlamıştı. Savaş Müslümanların 
lehine olacak şekilde ilerliyordu. Ancak okçula-
rın kendi mevkilerini terk etmeleri sonucunda 
düşman kalan boşluktan tekrar saldırıya geçti ve 
savaşın seyri Müslümanların aleyhine dönmeye 
başladı. Hızla şehit olanların sayısı artıyordu. Hz. 
Muhammed’in şehit olduğu haberi yayıldı. Müs-
lüman ordusu dağılmaya başladı. Hz. Muhammed 
de yaralanmıştı. Etrafında az bir topluluk kaldı. 
Ancak hiçbir şekilde geri adım atmadı. Yüksekçe 
bir tepeye çıktı ve arkadaşlarını tekrar toparladı. 
Onları motive etti. Mutlak bir yenilginin önüne 
geçmiş oldu. 

Yukarıdaki olayda Hz. Muhammed’in hangi 
özelliği ön plana çıkmaktadır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) merhametli ve affedicidir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) her konuda hakkı gözetirdi. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) azimli ve kararlıdır.  

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) arkadaşlarının görüşlerine 
son derece önem verirdi.

8. 

Medine’de yaşanan önemli bir gece idi. Büyük bir 
gürültü işitildi ve herkes sokaklara döküldü. Halk, 
şehrin düşmanlar tarafından kuşatıldığını düşün-
müştü. Hemen önlem alınıp savunmaya geçildi. 
Fakat bu anda eğersiz bir atın üzerinde boynuna 
kılıcı asılı olduğu halde Hz. Muhammed (s.a.v.) 
şehrin dışından geldi. Halka “Korkmayın, tehlikeli 
bir şey yok.” dedi.  Hz. Muhammed’in beyanların-
dan sonra halk yatışır ve evlerine çekilirler. Son-
ra anlaşılır ki gürültü olur olmaz Hz. Peygamber 
kılıcını almış, en yakınındaki eğersiz ata atlayarak 
şehir halkını korumak için tehlike olabilecek yere 
gitmiştir. Hem de hiç kimseyi beklemeden… Tek 
başına… 

(Muhammed Yusuf Kandehlevi, Hayatü’s Sahabe, cilt 3, s. 227)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde “Hz. Muham-
med ve Örnekliği” konusunu işleyen öğretmen 
yukarıdaki olayı anlatmış ve öğrencilerden olay 
hakkında yorum yapmalarını istemiştir.

Serkan:   Hz. Muhammed (s.a.v.) cesur bir kimse-
dir.

Derya:   Halkı ilgilendiren durumlarda Hz. 
Muhammed (s.a.v.) hemen öne atılırdı.

Gülben:  Hz. Muhammed (s.a.v.) halkın görüşüne 
önem vermez ve kendi fikirlerini uygu-
lamayı severdi.

Cüneyt:   Hz. Muhammed (s.a.v.) merhameti ile 
tüm insanlara örnek olmuştur.

Öğrencilerden hangilerinin yorumları metin-
den çıkarılamaz?

A) Gülben - Cüneyt B) Serkan - Derya

C) Serkan - Gülben D) Derya - Cüneyt  
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1. Hz. Muhammed (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye 
İslam dinini anlatmak için gittiğinde Medine halkı 
tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Herkes sokakla-
ra dökülmüş, O’nu görmek için sabırsızlıkla bek-
liyorlardı. Hz. Muhammed’i görmek isteyenlerin 
arasında Yahudi bilginlerinden olan Abdullah bin 
Selâm (r.anh) vardı. O Tevrat’ın aslını bilen, Hz. 
Musa’nın öğretilerinin bozulmamış haline vakıf 
olan bir kimse idi. Gelecek son Peygamber hak-
kında da b ilgisi vardı. Hz. Muhammed’i gördükten 
sonra şöyle demiş ve İslam dinini kabul etmişti: 
“Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’yi şereflendirdiği 
gün, insanlar ‘Resûlullah geldi! Resûlullah geldi!” 
diye ona doğru koşarak akın akın gidiyorlardı. 
Ben de O’nu görmek için halkın arasına katıldım. 
Hz. Muhammed’in yüzünü görür görmez, o yüzün 
sahibinin yalan söylemeyeceğini anladım.” 

(Buhârî, Meğâzî 79)

Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
öne çıkan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kararlılık B) Merhamet C) İstişare D) Sıdk

2. 

“Allah Teâlâ, yaşından ötürü bir ihtiyara saygı gös-
teren gence, yaşlılığında hizmet edecek kimseler 
lütfeder.”                (Tirmizî, Birr 75)

Yukarıdaki hadisten;

 I. Sergilediğimiz davranışların olumlu ya da 
olumsuz birer sonucu vardır.

 II. Büyüklerine saygı göstermeyen bir kimse 
küçüklerinden saygı ve hizmet görmez.

 III. İslam ahlakının gerektirdiği davranışlardan 
birisi de yaşlılara saygı gösterilmesidir.

 IV. Güzel iş ve davranışların temel amacı kişiye 
fayda getirici olmasıdır. Allah rızası her zaman 
ikinci planda kalır.

verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

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

3. Hz. Adem’den Hz. Muhammed’e kadar bütün 
peygamberler kendilerine gelen ilahi vahyi hiç-
bir yılma ve yıkılma olmadan büyük bir kararlı-
lıkla insanlara ulaştırmışlardır. Hiçbir peygamber 
uğramış olduğu işkence ya da saldırı karşısında 
kendi davalarından vazgeçmemiş, sebatla hak 
yolda devam etmişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
de kavmi tarafından başta öldürülmek olmak üze-
re pek çok işkence ve baskıya maruz kaldı. Allah 
(c.c.) Kuran’ı Kerim’de “…………………………….” 
ayeti ile uğramış olduğu sıkıntılar karşısında sebat 
etmesini emretmiştir.

Yukarıdaki metinde noktalı  yere anlam bütün-
lüğünün sağlanması için aşağıdaki ayetlerden 
hangisinin yazılması gerekir?

A) Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce 
de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da 
öldürülürse, gerisin geriye (eski dininize) mi döne-
ceksiniz? Kim (böyle) geri dönerse, Allah’a hiçbir 
şekilde zarar vermiş olmayacaktır. Allah, şükredenleri 
mükâfatlandıracaktır. 

(Al-i İmran suresi, 144.ayet) 

B) Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası 
değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin 
sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. 

(Ahzab suresi, 40.ayet) 

C) O halde azim sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi 
sen de sabret! Onlar için acele etme…! 

(Ahkaf suresi, 35.ayet)

D) Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bil-
mezler. 

(Sebe suresi, 28.ayet)
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4.  

Mekkeli müşrikler ile yapılan Hudeybiye anlaşması 630 yılında yapmış oldukları saldırı sonucunda bozulmuş 
oldu. Hz. Muhammed (s.a.v.) savaş hazırlıklarına başladı. O (s.a.v.) herhangi bir kanın dökülmesini istemediği 
için savaş hazırlıklarını çok gizli tuttu. 10.000 kişilik fetih ordusu ile Mekke’ye doğru hareket etti. Küçük birkaç 
arbedenin yaşanmasından sonra Mekke fethedildi. Hz. Muhammed (s.a.v.) başta Kâbe olmak üzere Mekke’yi 
tüm putlardan temizledi. Mekkeliler geçmişte Hz. Muhammed’e karşı çok ağır işkenceler ve baskılar uygula-
mıştı. Müslümanları Mekke’den hicrete zorlamışlardı. Şimdi ise Allah (c.c.) Müslümanları onlara karşı üstün kıldı. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) fetihten sonra Mekke halkına:

“–  Ey Kureyş cemaati! Şimdi benim, sizin hakkınızda ne yapacağımı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Kureyşliler:

“– Biz Sen’in hayır ve iyilik yapacağını umarak; «Hayır yapacaksın!» deriz. Sen, kerem ve iyilik sahibi bir kardeşsin! 
Kerem ve iyilik sahibi bir kardeş oğlusun!..” dediler.

Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.):

“–  Ben de Yusuf’un kardeşlerine dediği gibi “…Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok! Allah sizi affet-
sin! Şüphesiz O, merhametlilerin en merhametlisidir.” (Yusuf suresi, 92.ayet) diyorum. Haydi gidiniz, artık serbest-
siniz!” buyurdu. Hz. Muhammed’in bu muamelesinden sonra ise Mekke halkının çoğu İslam inancını kabul 
etti.                      ( İbn Kesîr, es-Sîre, cilt 3)

Yukarıdaki metinden;

I.  Hz. Muhammed (s.a.v.) 
affedici ve merhametli 
bir elçidir.

II.  Hz. Muhammed’in 
güvenilir oluşu 
sadece Mekke 
halkı tarafından 
biliniyordu. 

III.  Hz. Muhammed 
(s.a.v.) intikam 
peşinde koşma-
mıştır.

IV.  Affedici olmak, 
onları doğru yola 
ulaştırabilir.

verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) I B) II C) III D) IV
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5. Mekke döneminin sıkıntılı geçen günlerinden biri-
siydi. Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed’in İslam 
davetini yapmamaları için Ebû Talib’e gittiler. Ebu 
Talib, yeğenine şöyle dedi: “Kardeşimin oğlu, kav-
minin ileri gelenleri bana senin onlara dediklerini 
anlattılar. Ne olursun, bana ve kendine acı! İkimi-
zin de altından kalkamayacağımız işleri üzerimize 
yüklemekten uzak dur. Kavminin hoşuna gitme-
yecek sözleri söylemeyi bırak.” Bunun üzerine Hz. 
Muhammed (s.a.v) amcasına: “Güneş’i sağ elime, 
Ay’ı da sol elime verseler ben yine de yolumdan 
dönmem…”                                       ( İbn Hişam, es-Sîre, c-3)

Yukarıdaki olayda Hz. Muhammed’in öne çıkan 
temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), istişarede bilgi üreten kimse-
lere pek önem vermezdi.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) tevhid inancının anlatılmasın-
da kavminin tepkisi ile karşılaşmış ve bundan dolayı 
üzülmüştür. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) amcasını çok seven birisidir. 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) davasında cesaretli ve karar-
lıdır.

6. Hz. Muhammed’in hayatı incelendiğinde “istişare” 
kavramının ne kadar önemli olduğunu anlarız. İsti-
şare ile hakkında çıkmaza düştüğümüz konularda 
daha sağlıklı ve daha güvenli bir kanıya varmış 
oluruz. Zira bir insanın her konu hakkında bilgi 
sahibi olması imkansızdır. İstişare ile bilgi sahibi 
olunan insanların hem bilgisinden hem tecrü-
besinden faydalanılmış olunur. İstişarenin doğru 
sonuç verebilmesi için görüşüne başvurulan kim-
senin güvenilir ve adil bir kimse olması gerekir. 
Hakikati olduğu gibi söyleyen, karşı tarafa yalan 
beyanlar vermeyerek hakikate ulaştıran bir kimse 
olması gerekir. 

Aşağıdaki hadis ya da ayetlerden hangisi yuka-
rıdaki metnin verdiği mesajı desteklemektedir?

A) Muhammed Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunan-
lar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merha-
metlidirler…                                               (Fetih suresi, 29.ayet)

B) İstişâre edilen kişi, kendisine emniyet edilen kişidir. 

(Tirmizî, Edeb, 57;)

C) İnsanlar (başlangıçta  tevhit  inancına bağlı) tek bir 
ümmet idiler; sonra ayrılığa düştüler…    
           (Yunus suresi, 19.ayet)

D) Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret 
ettirmeyiniz.                                                  (Buhârî, İlim, 12)

7. 
Adil olmak

Bir iş ya da emeğin 
tam karşılığı

Hakkı gözetmek

?

Yukarıdaki tabloda soru işareti olan yere aşağı-
dakilerden hangisi yazılırsa “Hak” kelimesinin 
anlamları doğru olarak verilmiş olur?

A) Kalbin merhameti

B) Gerçek ve doğru olan 

C) Aklın düşünme eylemi 

D) Şefkatin doruk noktası

8. “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, 
adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa 
duyduğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. 
Adaletli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakı-
şan (bir davranış)’tır. Allah’a isyandan sakının. Allah 
yaptıklarınızı hakkıyla bilmektedir.”

(Maide suresi, 8. ayet)

Yukarıdaki ayet hakkında;

 I. Yüce Allah, Müslümanlardan adaletli olmaları-
nı istemiştir.

 II. Kişinin bir başkasına duymuş olduğu kin ve 
öfke ona karşı adalet ilkesini çiğnetmeye 
götürmemelidir.

 III. Maide suresinin 42. ayetinde verilmek istenen 
mesaj ile yukarıdaki ayette verilen mesaj bir-
birini desteklemektedir. İlgili ayet: “Eğer hük-
medecek olursan aralarında adaletle hükmet. 
Çünkü Allah, âdil davrananları sever.”

 IV. Adalet, İslam’dan önce olmayan bir değerdir.

verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) I  B) II  C) III D) IV 
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1.   Taif’e İslam dinini tebliğ için gittiğinde halk 
tarafından taşlanmasına rağmen tebliğ vazife-
sini ısrarla sürdürmüştür. 

  Huneyn Savaşı’nda düşmanın kurmuş olduğu 
pusu karşısında dağılan Müslüman ordusunun 
arkasından düşman üzerine yürümüştür. 

Yukarıdaki öncüllerden Hz. Muhammed (s.a.v.) 
hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) can güvenliğini önemseyen 
ilkeleri beyan etmiştir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) davasında azimli ve kararlı 
olup cesur bir yapıya sahiptir. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) alemlere gönderilmiş rahmet 
elçisidir. 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) Kuran’ın hükümlerini bilfiil 
beyan etmiştir.

2. Bedir Savaşı, Müslümanların kazandığı ilk savaştır. 
Bu savaş sonucunda Hz. Muhammed’e ve Müs-
lümanlara eziyet eden Mekkeli müşriklerin ileri 
gelenleri esir alınmıştı. Bu esirler, kurtulmak için 
belli bir miktarda tazminat ödemekteydi. Esirler 
arasında Hz. Muhammed’in amcası Abbas vardır. 
(Abbas, Mekke’nin fethinden önceki bir zaman 
diliminde İslamiyet’i kabul etmiştir.) Abbas’ın, Hz. 
Muhammed’in amcası olduğu için diğer esirler-
den ayrıcalıklı tutulması ve tazminat ödemeden 
serbest bırakılması teklif edilmişti. Bunu duyan 
Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle dedi: “Hayır, kesin-
likle böyle bir şey olamaz. Onun ödemek zorunda 
olduğu tazminatın bir dirhemi bile bağışlanamaz. 
(O da diğerleri gibi tazminatını ödemelidir.)” 

(Buhari, Megazi, 24)

Yukarıdaki olaydan aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi çıkarılır?

A) Bedir Savaşı, Müslümanların kazandığı en büyük 
zaferdir.

B) Esirlerin serbest bırakılması İslam tarafından yasak-
lanmıştır.

C) Adalet ile hükmetmek sadece Peygambere özel bir 
durumdur. 

D) Hz. Muhammed (s.a.v.) akrabalık bağları olsa bile 
kimse arasında adalet konusunda ayırım yapmazdı.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine hizmet eden 
Yahudi çocuğu hastalanınca onu ziyarete git-
ti. Ona sevgi ve merhametle yaklaştı. Başucuna 
oturdu ve onunla ilgilendi. Bir müddet sonra Hz. 
Muhammed (s.a.v.) çocuğa İslam dinini anlattı. 
Çocuk babasından izin alarak İslam inancını kabul 
etti.               (Buhârî, Cenâiz 80)

Yukarıdaki olayda;

 I. Allah Resulü, sevgi ve merhamette kimseyi 
ayırmazdı.

 II. İnsanlara merhamet ve şefkatle yaklaşmak 
onları yanlış yoldan uzaklaştırabilir.

 III. Hz. Muhammed (s.a.v.) sosyal ilişkilere dair bir 
davranış örneği göstermiştir.

 IV. Adalet konusunda hiç kimse arasında ayırım 
yapılamayacağını Hz. Muhammed (s.a.v.) söz 
ve davranışları ile bizlere öğretmiştir.

verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

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

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) ve arkadaşları sırf umre 
ibadeti için Medine’den Mekke’ye yolculuğa çık-
tılar. Mekkeli müşrikler Hz. Muhammed’in bu 
yolculuğundan tedirginliğe düştüler ve savaş 
pozisyonuna geçtiler. Hz. Muhammed’i ve arka-
daşlarını Mekke’ye girmekten men etmeyi gere-
kirse de savaşmayı kararlaştırdılar. Durumu öğre-
nen Hz. Muhammed (s.a.v.) sahabesini toplayarak 
izlenmesi gereken metot hakkında bilgi alış verişi 
yapmaya başladı. Sonunda Hz. Ebubekir’in sefere 
devam edilmesi teklifini kabul etti ve Mekke’ye 
doğru yolculuğa ara vermedi.

Yukarıdaki metinden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Peygamber (s.a.v.) barışı, savaştan daha çok 
önemserdi. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) danışmaya önem verirdi. 

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) kararları tek başına almazdı. 

D) Hz. Peygamber (s.a.v.) emirler yağdırıp kendi fikrinin 
uygulanması peşinde koşan baskıcı liderler gibi dav-
ranmazdı.
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5. 

KUREYŞ 
SURESİ

I. 
TOPLAM 4 AYETTEN 

OLUŞMAKTADIR.

III.
SURE İSMİNİ, İÇERİSİNDE GEÇEN 

BİR KUREYŞ KELİMESİNDEN 
ALMIŞTIR.

II.
MEDİNE İNEN SURELERDEN 

BİRİSİDİR.

IV.
MEDİNE DÖNEMİNİN SOSYOLOJİK 

ÖZELLİKLERİ ANLATILIR.

Kureyş suresi hakkında numaralandırılmış cümlelerin hangilerinden bilgi hatası yapılmıştır?

A) I - IV B) II - III  C) II - IV D) I - III

6.  
Li’î lâfi Kurayş

Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf

Ellezî et’amehüm min cû’in ve âmenehüm 
min havf

?

Kureyş suresinde boş bırakılan yere yazılması gereken ayet hangi şıkta verilmiştir?

A) Allâhü’s Samed, lem yelid ve lem yûled.  B) Felya’büdû rabbe hâzelbeyt 

C) İnnâ şânike hüve’l ebter.    D) İzâ câe nesrullâhi ve’l-feth

7. Kureyş suresinin toplu meali şöyledir:

- Kureyş’e imkân sağlandığı için,

- Kışın ve yazın yolculuk etme imkânı sağlandığı için, 

- Bu Beyt’in (Kabe’nin) Rabbine kulluk etsinler! 

- Ki Allah kendilerini açlıktan doyurdu ve onları  her türlü korkudan emin kıldı.

Meale göre;

 I. Yüce Allah kendisini Kabe’nin rabbi olarak nitelemiştir.

 II. Allah, Kureyş topluluğuna yaz ve kış aylarında seyahat etmeyi kolaylaştırma nimetini bahşetmiştir.

 III. Allah Kureyş kabilesini korkulardan koruyup güvence altına almıştır.

 IV. Allah dünyada sadece Kureyş topluluğuna imkanlar, nimetler vermiştir.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

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


