IV. ÜNİTE HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ

1.

4.

Hz. Muhammed (sav.)’in;
I. Devlet başkanlarına İslam’a davet mektubu göndermesi,
II. Mescid-i Nebevi’nin yanına Suffe denilen bölümü yaptırması,
III. Hendek savaşı öncesi istişarede bulunup hendek kazılmasına
karar vermesi,
IV Bedir esirlerine, on Müslümana okuma yazma öğretmeleri
karşılığında özgürlük tanıması,
Numaralanmış bilgilerden hangileri Hz. Muhammed’in(sav.)

“Âlimler peygamberlerin varisleridir.”
“Kim ilim öğrenmek için (evinden) çıkarsa geri dönünceye kadar
Allah yolundadır.”
Bu hadisler aşağıdakilerden hangisini teşvik etmektedir?

A ) İlim ehline değer verme
B ) İlim öğrenmek için çalışmayı

bilgiye verdiği önemi göstermektedir?

C ) Allah yolunda gayret etmeyi

A ) I ve II.

D ) Ev dışında zaman geçirme

B ) II ve III.
C ) II ve IV.
D ) III ve IV.

5.
“Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya
düşmeniz ona çok ağır gelir. Çünkü o, size çok düşkün, müminlere
karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)
Aşağıdaki tutumlardan hangisi bu ayetin mesajıyla uyumlu
değildir?

2.
" Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış."
Bu atasözünün anlamı aşağıdaki hadislerin hangisiyle
uyumludur?

A ) İhtiyaç anında elini uzatmak

A ) “Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır.”

B ) Dert ve problemlerle ilgilenmek

B ) “Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”

C ) Hata edenlere anlayış göstermek

C ) “Bir millet, işlerini istişare ile yürüttüğü sürece sıkıntıya

D ) Hata edeni kendi haline bırakmak

düşmez.”

D ) “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan
dönmem.”

6.
3.

Hz. Muhammed (sav.), kendisine ve Müslümanlara Mekke’de
yaşama hakkı tanımayan, onları hicret etmek zorunda bırakan

Aşağıdaki hadis kavram eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık
yapılmıştır?

müşrikleri, Mekke’yi fethettikten sonra cezalandırmamıştır.
Bu durum Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliğine örnektir?

A ) İstişare - “Danışan asla pişman olmaz.”

A ) Liderliğine

B ) Dürüstlük - “Bizi aldatan bizden değildir.”

B ) Kararlılığına

C ) Adalet - “Yer ve gökler adaletle ayakta durmaktadır."

C ) Affediciliğine

D ) Güvenilirlik - “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”

D ) Güvenirliğine
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7.

10.

Hz. Muhammed (sav.), peygamber olarak görevlendirildikten sonra

Peygamberimiz,

tebliğ görevini yerine getirmek için elinden geleni yapmıştır. Bir
davetçi olarak Mekke ve Medine’de İslam’ı yaymak için yoğun
faaliyetlerde bulunmuştur. O, sahabeleri eğitmek için bir öğretmen
gibi hareket etmiştir. Mekke Döneminde Daru’l-Erkam’da, Medine

gönderirken yaptığı tavsiyelerden biri şudur: “Kolaylaştırın,
zorlaştırmayın; müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birbirinizle anlaşın, iyi
geçinin, ihtilâfa düşmeyin!”
Hz. Peygamberin bu tavsiyeleri ile aşağıdakilerden hangisi

Döneminde ise Suffe’de bizzat ders vermiştir.
Hz. Muhammed (sav) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi bu
parçanın anlamıyla uyumludur?

uyuşmaz?

Muaz

b.

Cebel’i

Yemen’e

idareci

olarak

A ) Bir işi daha kolay yapma yollarını aramak

A ) İslam’ı tebliğe Mekke’de başlamıştır.

B ) Sorunlarla ilgili ehil olanların fikrini almak

B ) Görevini her durumda yerine getirmiştir.

C ) Halka ağır gelen uygulamaları hafifletmek

C ) Öğretmenlik yapmış, Kur'an'ı öğretmiştir.

D ) Halkın istek ve şikâyetlerini görmezden gelmek

D ) Tebliğ ederken şiddet ve baskıyla karşılaşmıştır.

11.
On yaşından itibaren peygamberimizin yanında kalan Enes bin
Malik, Allah’ın elçisinden hiç azar işitmediğini söylemiştir. Bir gün
Resulullah onu bir yere gönderir. Enes, sokakta oynayan çocukları
görünce onlara katılır. Enes gecikince Resulullah ona bakmaya
çıkar. Onun oynadığını görünce arkasından yavaşça gelir ve
ensesinden tutar. Enes irkilerek dönünce karşısında gülümseyen
Peygamberi görür. Peygamberimiz, “Enesciğim, sana söylediğim
yere gittin mi?’’ diye sorar. Enes, “Hemen gidiyorum ey Allah’ın

8.
“Sizden biriniz bir iş yaptığı zaman, onu en güzel şekilde yapsın.”
Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A ) Her iş düzgün yapılmalıdır.

Resulü.’’ diyerek oradan ayrılır.
Bu olay, Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisine
örnek gösterilebilir?

B ) Hiçbir işe hile karıştırılmamalıdır.
C ) Bir insan her işten anlamalıdır.

A ) Zamanın değerini bilmesine

D ) Kişi mesleğinin hakkını vermelidir.

B ) Anlayışlı ve affedici olmasına
C ) Çocuklara takılmayı sevmesine
D ) Kendi işini kendisinin yapmasına

9.
“İnsana, uğrunda çaba gösterdiği dışında bir şey
verilmeyecektir.” (Necm suresi, 39. ayet)
“Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma

12.
“İki günü eşit olan kişi zarardadır.”

yememiştir. ” (Hadis-i şerif)
Bu ayet ve hadisin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu hadisi ilke edinen bir kişide aşağıdaki özelliklerin hangisi
bulunursa kendisi ile çelişmiş olur?

A ) Helal yiyecek helal yoldan kazanılmalıdır.

A ) Dakiklik

B ) Hedefi olanın çalışması daha verimlidir.

B ) Kararlılık

C ) Emeğe ve çalışana değer verilmelidir.

C ) Tembellik

D ) Değerli olan, hak ederek elde etmektir.

D ) Çalışkanlık
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13.
“İnsanlar iki nimetin değerini bilmezler. Bunlardan biri sağlık diğeri
boş vakittir.”
Aşağıdakilerden
değildir?

hangisi

bu

hadisin

mesajlarından

biri

A ) Hastalık insan içindir ve ondan ders alınmalıdır.
B ) Zaman, iyi değerlendirilmesi gereken bir nimettir.
C ) Sağlık ve zamanın değeri kaybetmeden bilinmelidir.
D ) İnsan kendine verilen nimetlerin değerini bilmelidir

14.
Hz. Peygamber Mescid-i Nebevinin inşaatında çalışmıştır.
Medine’nin etrafına hendek kazanlardan biri de Allah’ın
resulüdür.
Bu bilgiler aşağıdaki hadislerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A ) “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan
dönmem.”

B ) “Allah, bir kuş veya küçük bir hayvanı öldürene onun hesabını
mutlaka soracaktır.”

C ) “... Acıkan bir hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet günü
Allah’a şikâyet edilirsiniz.”

D ) “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir
lokma yememiştir.”

15.
“Bir işi bitirdiğin zaman hemen başka bir işe koyul.” (İnşirâh suresi,
7. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılabilir?

A ) Tembellikten uzak durulmalıdır.
B ) Kaliteden ödün verilmemelidir.
C ) Mutlaka birden fazla iş yapılmalıdır.
D ) Bir iş bitirilmeden ara verilmemelidir.
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