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Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN KÜLTÜRÜ VE 

AHLAK BİLGİSİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 5

1. Peygamber Efendimiz Taif’e İslam’ı tebliğ etmek amacı ile 
bir yolculuk yapmıştı. Fakat Taif halkı onu hoş karşılama-
mış, konukseverliğe yakışmayacak bir tutum sergilemişti. 
Hatta daha da ileriye gidip Hz. Peygamber’in dönüş yolu 
üzerinde çocukları yerleştirip kendisini taşlatmışlardı. Bü-
tün bu olanlara rağmen Hz. Muhammed (sav.) bu toplumu-
nun helak edilmesini istememişti. Çünkü Hz. Muhammed 
(sav.) - - - - 

 Bu paragraf aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilir-
se anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) ilme çok önem verirdi.
B) istişareye çok önem verirdi.
C) güvenilir bir insandı.
D) âlemlere rahmet olarak gönderilmişti.

2. Hz. Peygamber, savaş esnasında dahi kadınlara, çocukla-
ra, sivil halka, mabetlere ve din adamlarına dokunulmama-
sını ve etrafa zarar verilmemesini istemiştir.

 Bu metin Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki özellikle-
rinden hangisine örnek oluşturmaz?
A) Merhametine
B) Cesaretine
C) Güvenilirliğine
D) Çevreye önem vermesine

3. Peygamber Efendimiz ellerini kaldırır ve  “Allah’ım, ümme-
timi koru, ümmetime acı!” diyerek dua ederdi.

 Peygamberimizin bu şekilde dua etmesi onun hangi 
özelliğine işaret etmektedir?
A) Mü’minlere olan düşkünlüğüne
B) İnsanlık için bir uyarıcı olduğuna
C) Kur’an-ı Kerim’in açıklayıcısı olduğuna
D) İnsanlık için bir müjdeleyici olduğuna

4. “(Resulüm) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiyâ suresi, 107. ayet)

 “Andolsun, size içinizden öyle bir Peygamber geldi ki sizin 
sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü o size çok 
düşkün, müminlere karşı çok hassas ve şefkatlidir.”

(Tevbe suresi, 128. ayet)
 Bu ayetlerde Hz. Muhammed (sav.)’in hangi yönüne 

dikkat çekilmiştir? 

A) Hoşgörüsüne 
B) Adaletine
C) Merhametine
D) Sabrına

5. Sevgili Peygamberimiz, oğlu İbrahim hastalığının son anla-
rını yaşarken ona sarılmış ve ondan ayrılacak olmanın ver-
diği üzüntü ile gözünden yaşlar akıtmaya başlamıştı. Ya-
nında bulunan sahabelerden Abdurrahman b. Avf Allah’ın 
Resulü ‘nün ağlamasına şaşırmış ve şöyle demişti:

 - “ Ey Allah’ın Resulü! Biz hayat ve ölüm gerçeğini sizin teb-
liğiniz ile öğrendik, siz de mi ağlıyorsunuz?”

 Peygamberimiz metanetle şu cevabı vermişti:
 - “ Bu gözyaşları merhamet duygusunun eseridir. Göz ya-

şarır, kalp hüzünlenir. Ancak biz yine de Rabbimizin razı 
olacağı şeyi söyleriz. Senden ayrılacağımız için mahzu-
nuz ey İbrahim!”

 Verilen paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Peygamberimiz, insanüstü bir özelliğe sahiptir.
B) Sahabe Hz. Peygamber’i zamanla daha iyi anlamıştır.
C) Peygamberimiz, evlat mutluluğunu ve acısını tatmıştır.
D)  Yaşanılan olaylar karşısında hüzünlenmek insani bir 

durumdur.

6. “Hz. Muhammed (sav.) merhametli, müsamahalı ve affedi-
ciydi.”

 Hz. Peygamber’in bu özellikleri ile ilişkilendirilemeye-
cek hadis-i şerif aşağıdakilerden hangisidir?

A)  “Hoşgörülü ol ki hoş görülesin. “
B)  “Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır.”
C)  “Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”
D)  “Allah’ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır.” 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 5
7. Ayşe Hanım, oğlunu derslerini yapması için odasına gön-

derdi. Belirli bir zaman geçtikten sonra çocuğunun odasına 
girdiğinde onu oyuncakları ile oynarken buldu. Bu durum 
kendisini kızdırmasına rağmen aklına, Peygamberimiz bu 
durumda ne yapardı? sorusunu getirdi biraz düşündü son-
ra çocuğunu güzel bir şekilde ve üzmeden ders çalışmaya 
ikna etti.

 Ayşe Hanım bu durumda Peygamberimizin aşağıdaki 
özelliklerinden hangisini hatırlamıştır?

A) Adaletini
B) Sadakatini
C) Hoşgörüsünü
D) Hakkı gözetmesini

8. “Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu en güzel şekilde 
yapsın.”

(Hadis-i şerif)
 Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla-

maz?

A) Her iş düzgün yapılmalıdır.
B) Kişi mesleğinin hakkını vermelidir.
C) Allah hilesiz iş yapanları sever.
D) Bir insan her işten anlamalıdır.

9. Peygamber Efendimiz torunlarını çok sever, onlarla yakın-
dan ilgilenir ve onlara zaman ayırırdı. Bir keresinde onlar 
için “Allah’ım ben onları seviyorum ve onlara merhamet 
ediyorum. Sende onlara merhamet et.” diyerek dua ettiğine 
şahit olunmuştu.

 Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla-
maz?
A) Kişi aile sorumluluğunu aksatmamalıdır. 
B) İnsan yakınlarının iyiliğini istemelidir.
C) Veliler çocuklarına adil davranmalıdır.
D) Mümin ailesine karşı şefkatli olmalıdır.

10. Peygamberimiz ve arkadaşları Mekke’de maruz kaldıkları 
baskılar neticesinde 622 yılında Medine şehrine göç et-
mek zorunda kalmışlardı. Ancak burada da Mekkeli müş-
rikler onları rahat bırakmamıştı. Gerek Mekke döneminde 
gerekse Medine döneminde pek çok Müslüman Mekkeli 
müşriklerin baskılarına maruz kalmıştı. 630 yılında Mekke 
Müslümanlar tarafından fethedildiğinde herkes yaptığı kö-
tülükler yüzünden cezalandırılmayı beklerken Hz. Muham-
med (sav.) “Bugün sizden geçmişin hesabı sorulmayacak 
Kâbe’ye ve evine sığınanların canına ve namusuna doku-
nulmayacaktır” demiş ve onları şaşırtmıştır.

 Peygamberimizin bu tavrı onun aşağıdaki özelliklerinin 
hangisinin bir sonucudur?
A) Bilgiye önem vermesinin
B) Sabırlı ve cesaretli olmasının
C) Merhametli ve affedici olmasının
D) Çalışmayı ve yardımlaşmayı sevmesinin

11. Hz. Peygamber’in işleri planlamasıyla ilgili aşağıdaki 
yargılardan hangisi yanlıştır?
A)  Günlük meşguliyetler dolayısıyla ailesini ihmal etmezdi.
B)  İdari işleri bazı dini görevlerini aksatmasına sebep ola-

biliyordu.
C)  Birçok görevi diğerlerini aksatmadan yerine getirebil-

mişti.
D) Yapılması gereken işleri aksatmamaya gayret ederdi.

12. Selim, İslam’ın çalışmaya ve zamanı iyi değerlendirmeye 
verdiği önemi anlatan bir afiş hazırlamak istemektedir.

 Aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisine afişte yer 
vermesi bu konuya uygun düşmez?

A) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. 
“(Necm suresi 39. ayet)

B) “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı 
bir lokma yememiştir.”    (Hadis-i şerif)

C) “Bir insanın nafakasını temin etmekle mükellef bulun-
duğu aile bireylerinin geçimlerini ihmal etmesi, günah 
bakımından kendisine yeter.’’   (Hadis-i şerif)

D) ....İyilik ve takva hususunda yardımlaşın, günah ve düş-
manlık konusunda yardımlaşmayın...”

(Mâide suresi, 2.ayet)
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