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Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN KÜLTÜRÜ VE 

AHLAK BİLGİSİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 2
1. Hz. Peygamber görme engelli bir sahabeyi yormamak ama-

cıyla evine gidip namaz kılması için kendisine izin vermiştir.
 Bu durum Hz. Peygamberin hangi yönüyle ilişkilendiri-

lebilir? 

A) İstişareye önem vermesi
B) İnsanlar arasında ayırım yapmaması
C) Muhatabının anlayışına uygun konuşması
D) Şartları göz önünde bulundurarak hareket etmesi

2. “Bizi aldatan bizden değildir.” (Hadis-i şerif)
 Aşağıdakilerden hangisi bu hadisi örnek alan bir kişi-

nin yapması beklenen davranışlarından biri olamaz?

A) İmalatçının ürününü standartlara uygun üretmesi
B) Tüccarın malın ayıbını satarken gizlemesi
C) Pazarcının ölçü ve tartıda hassas davranması
D) Müteahhidin inşa ettiği binayı en sağlam şekilde yap-

ması

3. Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki davranışlarından 
hangisi onun güvenilir bir insan olduğuna örnek oluş-
turmaz? 

A) Asla yalan söylememiş olması
B) Verdiği sözleri mutlaka yerine getirmesi
C) Hataları sebebi ile Allah’tan bağışlanma dilemesi
D) Kendisine verilen emanetleri zamanında sahiplerine 

teslim etmesi

4. Hz. Muhammed (sav.) aşağıdaki hangi özelliği sebe-
biyle “el-Emin” olarak nitelendirilmiştir?

A) Kimsenin güvenini sarsacak bir davranışta bulunma-
ması

B) Bütün canlılara karşı acıma hissiyle dolu olması
C) Allah’ın vahyine muhatap olan bir peygamber olması
D) Her koşulda sabretmekten vazgeçmemesi 

5. Trafik polisi olarak görev yapan İsmail Bey, kırmızı ışıkta 
geçen bir aracı çevirdiğinde şoförün kendi yakını olduğunu 
görür. Hiç tereddüt etmeden gereken cezayı kestikten son-
ra yakınının; ‘İsmail Bey bir defalığına görmezden gelsen 
olmaz mıydı? ‘diye sitem etmesi üzerine Peygamberimi-
zin, ‘Suç işleyen kızım Fatıma da olsa cezasını ellerimle 
verirdim’ hadisini hatırlatır.

 İsmail Bey bu tavrıyla Peygamberimizin örnek davra-
nışlarından hangisini hayatına geçirdiğini göstermek-
tedir?

A) İnsanlara değer vermesini
B) Çalışmaya önem vermesini
C) Adaleti üstün tutmasını
D) Merhametli ve hoşgörülü olmasını

6. “Emaneti (güvenilirliği) olmayanın imanı yoktur. Ahdine ve-
fası (verdiği söze sadâkati) olmayanın dini yoktur.” (Hadis-i 
şerif)

 Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla-
maz?

A) İnanç ile davranışlar arasında yakın bir ilişki vardır.
B) Dürüstlük ve sadakat dinimizin önem verdiği değerlen-

dendir.
C) Hz. Peygamber insanları iyi ve güzele yönlendirmiştir.
D) İhanet ve aldatma affedilmeyecek günahlardandır.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 2
7. Hayber Savaş’ı esnasında efendisinin koyunlarını güden 

Hayber’li siyah bir köle Hz. Peygamberin yanına geldi. Köle 
Peygamber Efendimizi tanımak istedi ve ona: “Beni neye da-
vet ediyorsun?” diye sordu. Allah Resulü de: “Seni İslam’a, 
Allah’tan başka ilah olmadığına, benim Allah’ın Resulü ol-
duğuma inanmaya ve sadece Allah’a ibadet etmeye davet 
ediyorum” dedi. Bunun üzerine siyahi köle: “Peki ben şeha-
det getirir, Allah’a iman edersem buna karşılık ben ne elde 
edeceğim?” dedi Allah Resulü de: “Eğer bu hal üzere ölürsen 
cennete girersin,” buyurdu. İmana gelen köle: “Ya Resülal-
lah! Güttüğüm koyunlar emanettir, ne yapayım?” deyince Hz. 
Peygamber ona: “Koyunları bizim karargâhımızdan çıkar, 
Allah emaneti yerine ulaştıracaktır.” buyurdu. Çoban da öyle 
yaptı. Koyunlar sahibine ulaştı.

 Bu metinden Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki sonuç-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Her durumda dini tebliğ etme görevini yerine getirmeye 
çalışırdı.

B) Savaş ahlakına dair güzel örnekler ortaya koymuştu.
C) Güvenilirliği zedeleyecek davranışlardan kaçınırdı.
D) Duanın önemini çevresindekilere kavratmaya çalışırdı.

8. “Kendisinde dört özellik bulunan kişi mutlaka münafık ol-
muştur. Bu dört özellikten biri bulunursa o özelliği terk edin-
ceye kadar o kimsede münafıklık özelliği bulunmuş olacak-
tır. Konuştuğu zaman yalan söyleyen, söz verdiği zaman 
sözünde durmayan, davalaştığında aşırı giden, anlaştığı 
zaman anlaşmasını bozan.” (Hadis-i şerif)

 Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla-
bilir?
A) Münafık olan kimse İslam’a müşrik olan kimseden 

daha fazla zarar verir.
B) Hz. Peygamber münafıkların davranışları ile tanınabi-

leceğini bildirmiştir.
C) Hz. Peygamber insanların davranışlarını hayra yorum-

lamayı tavsiye etmiştir.
D) Münafıklık özelliğine sahip olanlar müşriktirler.

9.  “... Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, 
sorumluluğu gerektirir.” 

(İsrâ suresi, 34. ayet)
 Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulan-

mıştır?

A) Sözüne sadık olmanın
B) Emanetleri korumanın
C) Sabırlı davranmanın
D) Yardımsever olmanın

10. Yemek sırasında Peygamberimizin kurumuş, bozulmuş 
hurmaları elinde biriktirdiğini gören bir kişi “Verin, onları 
ben yiyeyim.” deyince o “Ben kendim için hoş görmediğim 
bir şeyi sizin için asla istemem.” demiştir.

 Anlatılan bu olayda Peygamber Efendimizin aşağıdaki 
hangi özelliği ön plana çıkmaktadır?

A) İnsanlara değer vermesi
B) Hoşgörülü olması
C) Çalışmayı sevmesi
D) Adil olması

11. Müşrikler Hz. Muhammed (sav.) peygamber olarak Allah 
tarafından seçilince ona büyücü, kâhin ve mecnun gibi ya-
kıştırmalar yaparken yalancı olduğunu kesinlikle iddia ede-
memişlerdir.

 Bu durumun sebebi aşağıda verilenlerden hangisi ola-
maz?

A) Hz. Muhammed (sav.)’in yalan söylediğine kimse şahit 
olmamıştır.

B) Hz. Muhammed (sav.)’in emanete ihanet ettiği görül-
memiştir.

C) Hz. Muhammed (sav.)’in verdiği sözü tutmadığına hiç 
rastlanmamıştır.

D) Hz. Muhammed (sav.)’in yaşadığı olumsuzluklar karşı-
sında umutsuzluğa düştüğü görülmemiştir.

12. Hz. Muhammed (sav.) tüm Mekkelilere İslam’ı anlatmak 
için onları Safa Tepesi’ne çağırıp,” Ey insanlar şu dağın ar-
kasında size karşı hazırlanmış bir ordu vardır desem bana 
inanır mısınız? diye sormuştu. Orada bulunanların hepsi 
birden, “Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman ----” di-
yerek cevap vermişlerdir.

 Bu metinde boş bırakılan yere anlama uygun olarak 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)  kötülük görmedik.
B)  yalan söz işitmedik.
C)  kötü söz duymadık.
D)  ihanet görmedik.
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