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Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN KÜLTÜRÜ VE 

AHLAK BİLGİSİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 6
1. Peygamberimiz torunu Hz. Hasan’ı öperken onu gören bir 

sahabenin: “Ey Allah’ın Resulü! Ben çocukları şimdiye ka-
dar hiç öpmedim.” demesine Allah Resulü çok üzülmüş ve: 
“Merhamet etmeyen merhamet görmez.” buyurarak gele-
cekte yetiştirdiğimiz çocukların merhamet sahibi olmaları 
için onları şefkatle ve sevgiyle büyütmemiz gerektiğine dik-
kat çekmiştir.

 Aşağıdaki sözlerden hangisi verilen paragrafa örnek 
oluşturmaz?

A) “Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göster-
meyen bizden değildir.” (Hadis-i şerif)

B) “Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulun-
maz.”( Hadis-i şerif)

C) “Günahtan sakınmak tövbe ile uğraşmaktan daha ko-
laydır.” (Hz.Ömer)

D) “Merhamet, afetlerin perdesidir.”(Hz.Ömer)

2. Tüccarın biri dükkânının duvarına Peygamberimizin “Mer-
hamet etmeyene Allah merhamet etmez.” hadis-i şerifinin 
yazılı olduğu levhayı asmıştır.

 Levhada yazılan hadise göre bu tüccarın aşağıdaki 
davranışlardan hangisini yapması uygun olmaz?

A) Çalışanlarını fiziki özellik ve kabiliyetlerine uygun işler-
le görevlendirmesi

B) İş güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirlere karşı 
duyarsız olması

C) Hasta olan çalışanlarına izin vermesi ve onları ziyaret 
etmesi

D) İş yerinde engellilere uygun düzenlemeler yapması

3. Hz. Muhammed (sav.) gençlik yıllarının çoğunu amcası 
Ebu Talip’in yanında ticaretle uğraşarak geçirmişti. Daha 
sonra Hz. Hatice’nin kervanının başına geçmiş, onunla or-
tak olmuş ve onun ticari işlerini yürütmüştü.

 Verilen açıklama Peygamberimizin hangi yönünü orta-
ya koymaktadır?

A) İstişareye önem vermesi
B) İnsanlara değer vermesi
C) Çalışmaya önem vermesi
D) Boş zamanlarını iyi değerlendirmesi

4. “İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri sağ-
lık diğeri boş vakittir.”

 Bu hadisin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden 
hangisinde en kapsamlı şekilde ifade edilmiştir?

A) İnsan zamanını iyi değerlendirmelidir.
B) Hastalıklara karşı koruyucu tedbirler alınmalıdır.
C) İnsan kendine verilen nimetlerin değerini bilmelidir.
D) İnsan vaktinin bir kısmını kendisine ayırmalıdır.

5. Hz. Zeyd, Mute Savaşı’nda şehit olmuştu. Zeyd’in şehadet 
haberi Medine’ye ulaştığında Peygamberimiz Zeyd’in evi-
ne gitti. Manzara hazindi. Peygamberimiz çok duygulandı. 
Zeyd’in küçük kızı çok ağlıyordu. Küçük kız, Peygamberi-
mizi görünce ona koştu. Dizlerine sarılarak daha fazla ağ-
lamaya başladı. Peygamberimiz küçük kızı kucağına aldı. 
Rahmetin yansıması gözlerinden, şefkat yaşları dökülme-
ye başladı.

 Bu olay peygamberimizin hangi özelliğine örnek ola-
rak verilebilir?
A) Güvenilir olmasına
B) Merhametli olmasına
C) Affedici olmasına
D) Hoşgörülü olmasına

6. Bir dilenci Hz. Peygamberden yardım istedi. Allah Resulü: 
“Şu ipi al, dağdan odun topla, şehre getir ve sat. Sizden 
birinizin ipini alıp dağa gitmesi ve arkasına odun yüklenip 
getirerek onu satması ve Allah’ın bu suretle o kimsenin 
onurunu koruması, istediği verilse de halktan dilenmesin-
den daha hayırlıdır.” buyurdu

 Peygamber Efendimizin yaşadığı bu olaya en uygun 
başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Hz. Muhammed (sav.) Merhametli, Hoşgörülü ve 
Affediciydi.

B) Hz. Muhammed (sav.) Sabırlı ve Cesaretliydi.
C) Hz. Muhammed (sav.) Hakkı Gözetirdi.
D) Hz. Muhammed (sav.) Çalışanı Severdi.

Test
19



Adı         

Soyadı  

Sınıf     

No         

:.........................................................

:.........................................................

:.........................................................

:.........................................................

         

Doğru 

Yanlış  

Boş    

Puan  

:.....................................

:.....................................

:.....................................

:.....................................

         

8. SINIF
   

KA
ZA

NIM KAVRAMA TESTİ

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

E E E E E E E E E E E E

ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME,
DEĞERLENDİRME VE

SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

M
EB

   
20

16
 - 

20
17

   
    

  Ö
lç

m
e,

 D
eğ

er
le

nd
irm

e 
ve

 S
ın

av
 H

iz
m

et
le

ri 
G

en
el

 M
üd

ür
lü

ğü
   

    
  h

ttp
 : 

/ /
 o

ds
gm

. m
eb

. g
ov

. t
r/ 

ku
rs

la
r

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 6
7. Peygamberimiz, Muaz b. Cebel’i Yemen’e idareci olarak 

gönderirken bazı tavsiyelerde bulunmuştu. Bunlardan bi-
ride “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız; Müjdeleyiniz, nefret 
ettirmeyiniz. Birbirinizle anlaşın, iyi geçinin, ihtilâfa düşme-
yin!” hadisi-i şerifidir.

 Buna göre Peygamberimiz yöneticilerde aşağıdaki 
davranışlardan hangisinin bulunmasını istememiştir?

A) Halka sıkıntı verecek uygulamalardan sakınmak
B) İnsanların ümitlerini kırmamak
C) İnsanlara hoşgörülü ve müsamahalı davranmak
D) Halkın istek ve şikâyetlerine önem vermemek

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

 Bu ayet ile aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir?
A) Çalışıp, çabalamak
B) Zamanı boşa geçirmek
C) Tembellik etmek
D) Sorumsuz davranmak

9. İslam, insanlara zamanı verimli kullanmayı tavsiye etmiştir. 
Günlük işlerin zamanında yapılmasını ve ibadetlerin aksa-
tılmamasını emretmiştir.

 Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuya ör-
nek verilebilir?

A) “Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın 
lütfundan (rızkınızı) arayın. Allah’ı çok zikredin; umulur 
ki kurtuluşa erersiniz.” 

(Cuma suresi, 10. ayet)
B) “De ki: ‘Yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonla-

rının nasıl olduğuna bir bakın...” 
(Rum suresi 42. ayet)

C) “Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine 
kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın…” 

(Haşr suresi 19. ayet)
D) “Ama onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölü-

mü istemezler. Allah, zalimleri hakkıyla bilir.” 
( Cuma suresi. 7. ayet)

10. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu bakımından di-
ğerlerinden farklıdır?

A) ‘’Hiçbir kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir 
gıda yememiştir.’’

B) “Birinizin sırtında odun destesi taşıması, versin veya 
vermesin, insanlara gidip el açmasından daha iyidir”.

C) “Kardeşinin uğradığı felâketi sevinçle karşılama! Allah 
onu rahmetiyle o felâketten kurtarır da seni derde uğratır” 

D) “İnsanın yiyip içtiklerinin en helal ve bereketli olanı, ça-
lışıp kazanarak elde ettiğidir”

11. Hz. Muhammed (sav.) insanları çalışmaya teşvik ettiği gibi 
bizzat kendisi de çalışmıştır.

 Hz. Peygamberin aşağıdaki davranışlarından hangisi 
buna örnek verilemez?

A) Geçimini ticaretle sağlaması
B) Hendek kazma işine aktif katılması 
C) Mescid-i Nebi’nin inşasına yardım etmesi
D) Zamanının güzel örf ve âdetlerini devam ettirmesi

12. “ Elinizde bir ağaç fidanı varsa kıyamet kopmaya başlasa 
bile onu dikecek vaktiniz olursa mutlaka dikiniz´´ (Hadis-i 
şerif) 

 Bu hadiste anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Herkes yaşamı boyunca mutlaka bir fidan dikmelidir.
B) Doğal çevreye duyarlı olunmalıdır.
C) Bir işi bitiren bir insanın derhal başka bir işe koyulması 

gerekir.
D) Bir topluma tembellik egemen olmuşsa kıyametin kop-

ması yakındır.
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