
IV. ÜNİTE HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ

1.
I. “Hoşgörülü ol ki hoş görülesin.”
II. “Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır...”
III. “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”
IV. “Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya
düşmez.”
Bu hadislerden hangileri anlayışlı ve yumuşak kalpli olmakla
ilişkilendirilebilir?

Yalnız IA)

II  ve III.B)

I, II ve III.C)

II, III ve IV.D)

2.
Torunu Hz. Hasan’ı öperken onu gören bir sahabenin: “Ey Allah’ın
Resulü! Ben çocukları şimdiye kadar hiç öpmedim.” demesine Allah
Resulü çok üzülmüş ve “Merhamet etmeyen merhamet görmez.”
buyurmuştur.
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu parçanın anlamıyla uyumlu
değildir?

“Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini söylesin.”A)

“Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz.”B)

“Yerdekilere merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet
etsinler.”

C)

“Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen
bizden değildir.”

D)

3.
Hz. Zeyd, Mute Savaşı’nda şehit olmuştu. Şehadet haberi
Medine’ye ulaştığında Peygamberimiz Zeyd’in evine gitti. Manzara
hazindi. Peygamberimiz çok duygulandı. Zeyd’in küçük kızı
ağlıyordu. O, Peygamberimizi görünce ona koştu, dizlerine sarıldı
ve daha çok ağladı. Onu kucağına alan Peygamberimizin
gözlerinden şefkat yaşları döküldü.
Bu parçada Hz. Peygamber’in hangi özelliğine örnek
bulunmaz?

Yetimleri bağrına bastığınaA)

Şehit aileleriyle ilgilendiğineB)

Dertlileri yalnız bırakmadığınaC)

Yiğit bir komutan olduğunaD)

4.
I. “Sabır, musibetin ilk anındadır.”
II. “Güçlü kimse, … öfkelendiği zaman kendine hâkim olabilen
kimsedir.”
III. “Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve iyi bir özellik
verilmemiştir.”
Numaralanmış hadislerden hangileri sabırla ilgilidir?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve III.C)

I, II ve III.D)

5.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi sabırlı olmakla ilgili değildir?

Sevdiği diziyi seyretmeyip sınava çalışmakA)

Rahatsızlanmasına rağmen dersi dinlemekB)

Oyunu yarıda bırakıp annesine yardım etmekC)

Arkadaşlarıyla pikniğe gidip ödev yapamamakD)

6.
“Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat
onlar, yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına
rağmen sabrettiler; sonunda yardımımız onlara yetişti...” (Enam
suresi, 34. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

Bütün peygamberleri yalanlayanlar çıkmıştır.A)

Allah sadece peygamberimize yardım etmiştir.B)

Zorluk, hiçbir peygamberi görevinden vazgeçirmemiştir.C)

Doğruluk yolunda zorluklara sabredene Allah yardım etmiştir.D)
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7.
Hz. Peygamber, Hz. Ebu Bekir’le hicret ederken Sevr mağarasına
saklanmıştı. Onları arayan müşrikler mağaranın ağzına kadar
geldiklerinde Hz. Ebu Bekir çok endişelendi. Hz. Peygamber “...
Üzülme! Allah bizimle beraberdir...” diyerek onu rahatlattı. O, böyle
tehlikeli anlarda sakin kalabilen yiğit bir insandı.
Bu paragrafta, Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden
hangisi vurgulanmaktadır?

CesaretiA)

AdaletiB)

CömertliğiC)

DostluğuD)

8.
“Güçlü kimse, güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman
kendine hâkim olabilen kimsedir.”
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla
uyumludur?

Rakibi olmayan güçlü değildir.A)

Öfkeyle kalkan zararla oturur.B)

En güçlü insanlar güreşçilerdir.C)

Duygularını kontrol eden güçlüdür.D)

9.
“Ey inananlar! Allah için adaletle şahitlik edenlerden olun. Bir
topluluğa karşı duyduğunuz kin sizi adaletten saptırmasın. Adil
davranın, takvaya yakışan budur. Allah’tan korkun, kuşkusuz Allah
yaptıklarınızdan haberdardır.” (Maide suresi, 8. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajlarından biri değildir?

Kin duyan adaleti sağlamakta zorlanır.A)

İnsana cezalandırmak değil affetmek yakışır.B)

Adil kişiler, şahitlik ederken doğruyu söyler.C)

Adil olan kişi takvaya uygun davranmış olur.D)

10.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden
farklıdır?

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan
yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.”
(Bakara suresi, 153. ayet)

A)

“Sözünüzü ister gizleyin isterse açığa vurun; unutmayın ki O,
kalplerin içindekini de bilmektedir.” (Mülk suresi, 13. ayet)

B)

“Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade
gerektiren işlerdendir.” (Şura suresi, 43. ayet)

C)

“Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı
geçin.”(Âl-i İmran suresi, 200. ayet)

D)

11.
Hz. Enes der ki “Biz seyahat esnasında bir yerde
konakladığımız da,develerimizin üzerindeki ağırlıkları
indirmeden ne namaz kılar ne de yemek yerdik...”
“… Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet
gününde Allah’a şikâyet edilirsiniz.” (Hadis-i şerif)

Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu bilgilerle çelişir?

Hayvanları dövüştürmeye teşvik etmekA)

Parka yiyecek ve içecek kapları koymakB)

Doğal yaşam alanlarını korumaya almakC)

Yabani kuşlar için ağaçlara yuva yapmakD)

12.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Peygamberin sabırlı
oluşuyla ilişkilendirilebilir?

Kızı Fatıma’yı evlendirirken fikrini almasıA)

Hz. Ali’nin Müslüman olmasına sevinmesiB)

Oğlu Abdullah’ın ölümünü metanetle karşılamasıC)

Suffe’deki kimsesizleri sık sık yemeğe davet etmesiD)
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13.
Peygamberimiz hayatı boyunca pek çok sıkıntı çekmiştir.
Doğmadan babasını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında
dedesini kaybetmiştir. Peygamberlik görevini yaparken baskı ve
zulüm görmüştür. Hz. Fatıma hariç çocukları kendisi hayattayken
vefat etmiştir. Yetim olarak başladığı hayatta hiçbir şeyden
yılmamış, acılara tahammül etmiş fakat mücadeleden
vazgeçmemiştir.
Bu parçada Hz. Peygamberin aşağıdaki özelliklerinden hangisi
açıklanmaktadır?

Yiğit olmasıA)

Sabırlı olmasıB)

Kararlı olmasıC)

Adaletli olmasıD)

14.
“Bir kimse ağaç diker de bunun meyvesinden insan, hayvan veya
kuş yerse, yenen şey onun için bir sadaka yerine geçer.”
Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

Ağaç dikmek hayırlı işlerden biridir.A)

Yaratılmışları gözeten işler sadakadır.B)

Sadece meyve ağacı dikmek sevaptır.C)

Her insan yararlı olmayı amaçlamalıdır.D)

15.
Saygın bir aileden Fatıma isminde bir kadın suç işlediğinde bazı
kişiler Hz. Muhammed'e (s.a.v.) gelerek onu affetmesi veya ona az
ceza verilmesi için ricada bulundular. Hz. Muhammed (s.a.v.)
onların bu isteğini reddetti. Bu parçada Hz. Muhammed'i (s.a.v.)
üzen, İslam dininin yasakladığı davranış aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ifade edilir?

İftira, kara çalmaA)

İltimas, kayırmaB)

Gıybet, dedikoduC)

Kibir, büyüklenmeD)

16.
Hz. Muhammed (s.a.v.)
I- Her zaman hakkı gözetmiş, hak ve adalet için çalışmıştır.
II- Peygamberlikten önce de haksızlıkla mücadele etmiştir.
III- Nüfuz sahibi kişilere karşı zayıfları korumuş, onlara destek
olmuştur.
IV- Güzel amaçlar için kurulan birliktelikleri desteklemiş, teşvik
etmiştir.
Bu parçaya göre yukarıdaki yargılardan hangileri Hz. Muhammed (
s.a.v .) ile ilgili olarak doğrudur?

I, II, IIIA)

I, II, IVB)

II, III, IVC)

I, II, III, IVD)

17.
Peygamberimizin (s.a.v.) genç yaşta  Erdemliler Topluluğuna
katılması O'nun hangi yönünü ön plana çıkarır?

Hakkı gözetmesiA)

Merhametli olmasıB)

Hoşgörülü olmasıC)

Sabırlı olmasıD)

3


