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Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü
DİN KÜLTÜRÜ VE 

AHLAK BİLGİSİ
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 8

1. Hayvanlarınız hususunda Allah’tan korkunuz!
 Bu tavsiyede bulunan birisinin aşağıdakilerden hangi-

sini kastettiği söylenemez?

A) Hayvanların insanlara zarar vermesi engellenmelidir.
B) Hayvanlara karşı merhametli olunmalıdır.
C) Hayvanların hukuklarına riayet edilmelidir.
D) Hayvanlar keyfi olarak öldürülmemelidir.

2. “ Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul ” 
( İnşirah suresi, 7. ayet )

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir?

A) Doğruluk
B) Danışmak
C) Paylaşmak
D) Çalışmak

3. • Peygamberimiz “Allah’ın bir ve tek” olduğunu çekinme-
den ilan etmiştir. 

 • Peygamberimiz hicret esnasında mağarada müşrikler 
tarafından yakalanmak üzere oldukları bir anda yol ar-
kadaşı Hz. Ebu Bekir’i “...Üzülme! Allah bizimle bera-
berdir...” diyerek teselli etmişti.

 • Peygamberimiz müşriklerin davasından dönmesi kar-
şılığında sundukları cazip tekliflerini “Güneşi sağ eli-
me, Ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dön-
mem.” diyerek geri çevirmişti.

 Burada, Peygamber Efendimizin aşağıdaki özellikle-
rinden hangisi ön plana çıkartılmaktadır?

A) Kararlı ve cesaretli olması
B) Adaletli ve hoşgörülü olması
C) Zamanı verimli kullanmaya çalışması
D) Çalışma ve yardımlaşmayı sevmesi

4. Hz. Peygamber Mekkeli muhacirler ile Medineli Müslü-
manlar arasında kardeşlik kurduğunu ilan etmişti. Medineli 
Müslümanlar, Hz. Peygamber gelerek hurma bağlarının 
yarısını Muhacir kardeşlerine bağışladıklarını söyleyip 
kendisinnden bunu aralarında paylaştırmasını istediler. 
Hz. Peygamber muhacirler adına bunu geri çevirdi. Bunun 
üzerine Ensâr, ziraattan anlamayan Muhacir Müslümanla-
rın sadece tımar ve sulama işlerini yapmalarını, kendileri-
nin de ekip biçerek, sonunda çıkan mahsulü ortadan pay 
edebiliceklerini teklif edince Resûl-i Ekrem bunu kabul etti.

 Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Müslümanlar çıkarcı davranmamalıdırlar.
B) İnsanlar yeterli olduğu alanlarda verimli olabilirler.
C) İnsan geçimini kazanma hususunda elinden geleni 

yapmalıdır.
D) Yardımlaşma sadece Müslümanlar arasında yapılma-

lıdır.

5. “Asra yemin olsun ki, insan mutlaka ziyandadır. Ancak 
iman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tav-
siye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.”(Asr 
suresi)

 Bu surede aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmemiş-
tir?

A) İyi işler yapmak
B) Sabırlı davranmak
C) Acele etmek
D) Allah’a iman etmek

6. Hz. Peygamber, yirmi üç yıllık mücadelesi boyunca her tür-
lü sıkıntılarla karşılaşmış, sosyal boykota maruz kalmış, 
ölümle tehdit edilmiş, memleketinden çıkartılmış; kendisi-
ne teklif edilen maddi ve manevi rüşvetleri her iki eliyle geri 
çevirmiş ama bütün bunlar onu yürüdüğü yoldan bir adım 
bile geri adım atmaya götürmemiştir. O çıktığı bu kutsal 
yolculukta üzerine düşen görevi en güzel şekilde yerine 
getirmiş ve hedefine emin adımlarla ulaşmayı başarabil-
miştir.

 Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin bu süreçte 
sergilediği tutumlardan biridir? 
A) Tutarsız davranma
B) Kararlı olma
C) Ümitsiz olma
D) Yılgınlık gösterme
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR - 8
7. Peygamberimiz sahabelerle sohbet ederken şu olayı nak-

letmiştir:
 “Yolda gitmekte olan birisinin susuzluğu artar. Hemen bir 

kuyuya inip suyundan içer. Kuyudan çıkınca susuzluktan 
dilini çıkarıp soluyan ve rutubetli toprak yalayan bir köpekle 
karşılaşır. Adam kendi kendine: ‘Bu hayvan da benim gibi 
susamış.’ deyip kuyuya tekrar iner. Ayakkabısına su dol-
durur ve ağzıyla tutarak yukarıya çıkar, köpeği sular. İşte 
Allah bu kulunu övmüş ve günahlarını bağışlamıştır.”

 Bunun üzerine sahabeler: “Hayvanları sulamakla bize de 
sevap var mıdır?” diye sordular. Resulûllah: “Yaşamakta 
olan her canlıyı sulamakta sevap vardır.” buyurdular.

 Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla-
maz?

A) İslam hayvanlara karşı merhametli olmayı tavsiye et-
miştir.

B) İnsan, muhtaç durumdaki canlılara yardım etmelidir.
C) İnsanlar evlerinde hayvan beslemelidirler.
D) Merhamet edene Allah’ta merhamet eder.

8. “Senden önce nice peygamberler yalanlandı ve kendileri-
ne yardımımız gelene kadar yalanlanmalarına ve sıkıştırıl-
maya katlandılar…”

( En’am suresi, 34. ayet)
 Bu ayette, Hz. Peygamber aşağıdakilerin hangisi ile il-

gili olarak uyarılmıştır?

A) Sabırlı olması
B) Hoşgörülü olması
C) Bilgiye önem vermesi
D) Merhametli davranması

9. Bedir Savaşı’nda alınan esirler arasında Peygamberimizin 
henüz Müslüman olmayan amcası Abbas da vardı. Esirler 
fidye vererek esirlikten kurtuluyorlardı. Bazı kişiler “ Pey-
gamberimizin amcasıdır.” diyerek Abbas’ın bağışlanması-
nı istediler. Peygamberimiz “Hayır, böyle bir şey olamaz. 
Onun ödemek zorunda olduğu fidyenin bir dirhemi bile ba-
ğışlanamaz.” dedi. 

 Bu durum Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden 
hangisine örnek oluşturur?

A) Çalışkanlığına
B) Affediciliğine
C) Hakkı gözetmesine
D) Danışarak iş yapmasına 

10. “Ey İnananlar! Kendiniz, ana babanız ve yakınlarınız 
aleyhlerine de olsa, Allah için şahit olarak adaleti gözetin; 
ister zengin, ister fakir olsun, Allah onlara daha yakındır. 
Adaletinizde heveslere uymayın. Eğer eğriltirseniz veya 
yüz çevirirseniz bilin ki, Allah işlediklerinizden şüphesiz ha-
berdardır.” 

(Nisâ suresi, 135. ayet)
 Bu ayette aşağıdaki konuların hangisine vurgu yapıl-

mıştır?

A) Akrabalara sahip çıkılmalıdır. 
B) Adaleti hâkim kılmak gerekir.
C) Anne babaya itaat edilmelidir.
D) İnsan kendini tehlikelerden korumalıdır.

11. Aşağıdakilerden hangisi hakkı gözetmenin sonuçların-
dan biri değildir?
A) Kul hakkının ihlal edilmesi
B) Doğruluğun yaygınlaşması
C) Adalet ve güvenin sağlanması
D) Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olması

12. Hz. Muhammed (sav.) ne kimsenin hakkını yerdi ne de 
kimseye hakkını yedirirdi.

 Bu durum Hz. Peygamberin aşağıdaki özeliklerinden 
hangisi ile ilgilidir?

A) Hoşgörüsü
B) Kararlılığı
C) Cesareti
D) Adaleti
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