IV. ÜNİTE HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ

1.

5.

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu
diğerlerinden farklıdır?

“Onlar kendilerine emanet edileni korur, verdikleri sözü tutar ve
dosdoğru şahitlik yaparlar.” (Mearic suresi, 32 ve 33. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A ) “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”
A ) Güvenilirliğe

B ) “İlim talep etmek, her Müslümana farzdır.”

B ) Ahde vefaya

C ) "Rabbim! İlmimi arttır." de. (Taha suresi, 114. ayet)

C ) Cesarete

D ) “… Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.” (Enbiya suresi, 7.

D ) Doğru tanıklığa

ayet)

6.

2.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (sav.) güvenilir
oluşu ile doğrudan ilgili bir örnek değildir?

“ Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. ”
Bu hadisi ilke edinen bir kişinin aşağıdaki davranışlardan
hangisini yapması beklenmez?

A ) Antlaşmalarına bağlı kalması
A ) Akraba ve komşularını gözetmesi

B ) Gece namazına önem vermesi

B ) Karşılaştığı kişilere selam vermesi

C ) Şakalarında bile yalana yer vermemesi

C ) Eşyalarını arkadaşlarıyla paylaşmaması

D ) Kendisine verilen emanetleri özenle koruması

D ) Doğruluğun yaygınlaşmasına çalışması

7.

Peygamberimizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi insanlara
değer vermesi ile ilgili değildir?

Peygamberimiz, hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır ve zengin
fakir ayırmadan davetlere giderdi.
Peygamberimizin bu tutumu onun aşağıdaki özelliklerinden
hangisi ile daha çok ilgilidir?

A ) Muhatabının yüzüne bakarak konuşması

A ) Adaletli olması

B ) En küçük bir ikramı bile geri çevirmemesi

B ) Merhametli olması

C ) İnsanlara tutamayacağı sözler vermemesi

C ) Alçak gönüllü olması

D ) Daima mütevazı bir hayat yaşaması

D ) İnsanlara değer vermesi

3.

8.
4.
Hz. Muhammed (sav.) peygamber olarak görevlendirilmeden önce
hemşerileri tarafından Muhammedü’l-Emin diye çağrılırdı.

I. “Danışan asla pişman olmaz.”
II. “Allah’a inandım de. Sonra da dosdoğru ol.”
III. “Sizin hayırlınız, kendisinden iyilik umulan ve kötülüğünden emin

Mekkelilerin Hz. Peygamber’i bu sıfatla çağırmalarının nedeni
aşağıdaki özelliklerden hangisidir?

olunandır.”
Yukarıdaki hadislerden hangisi güvenilir olmakla ilgili değildir?

A ) Adaletli davranması

A ) Yalnız I

B ) Güvenilir olması

B ) Yalnız III

C ) Merhametli olması

C ) I ve II.

D ) Cömert olması

D ) II ve III.
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9.

12.

“Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin

Hz. Muhammed (sav.), İslam’ı anlatmak için Mekkelileri Safa

sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün,
müminlere karşı çok şefkatlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)
Bu ayette Peygamberimizin ahlaki özelliklerinden hangisi
vurgulanmaktadır?

Tepesi’ne çağırdı. Onlara, şu dağın arkasında size karşı
hazırlanmış bir ordu vardır desem bana inanır mısınız, diye sordu.
Onlar şöyle cevap verdiler: Evet inanırız çünkü senden hiçbir
zaman ....
Bu parçada boş bırakılan yere, anlama
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) Cesareti
B ) Kararlılığı

A ) Boş söz duymadık

C ) Güvenilirliği

B ) Boş iş görmedik

D ) Merhameti

C ) Kötü söz duymadık

uygun

olarak

D ) Yalan söz duymadık

10.
I. “Her kim ilim tahsil ederse, geçmişteki günahlarına kefaret olur.”
II. “Ya öğreten ya öğrenen ya dinleyen ya da bunları seven ol.
Beşincisi olma helak olursun.”
III. “Bir kimse bir çocuğa, gel sana şunu vereceğim der ve sonra da

13.
“Bizi aldatan bizden değildir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisin mesajına uygun bir
davranış olamaz?

vermezse bu (sözü) bir yalandır.”
Bu hadislerden hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A ) Satılacak malın kusurunun gizlenmesi

A ) Yalnız I

B ) Binanın yasalara uygun inşa edilmesi

B ) Yalnız III

C ) Standartlara uygun üretim yapılması

C ) I ve II.

D ) Ölçerken, tartarken hassas davranılması

D ) I ve III.

11.

14.

“Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının güvende olduğu
kimsedir.”
“… Verdiğiniz sözü yerine getirin çünkü verilen söz, sorumluluk
gerektirir.” (İsrâ suresi, 34. ayet)

I. “Hayırlınız, ailesine hayırlı olanınızdır.”
II. “… Rabbim benim ilmimi arttır, de.” (Taha suresi, 114. ayet)
III. “… De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer suresi,
9. ayet)

Bu ayet ve hadisin ortak mesajı aşağıdakilerden hangisi
olabilir?

Numaralanmış ayet ve
diğerlerinden farklıdır?

A ) İnananlar güvenilir ve dürüst olmalıdır.

A ) Yalnız I

B ) Her sözün ahlaki bir sorumluluğu vardır.

B ) Yalnız III

C ) Verilen sözü tutmak güzel ahlakın gereğidir.

C ) I ve II.

D ) Bir ürün insanlığın yararına ise üretilmelidir.

D ) I ve III.
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15.

18.

Hz. Muhammed (sav.) cahillik ve yanlış inanışlarla mücadele etmiş,

Hz. Muhammed (sav.);

doğru bilginin önemini anlatmış ve faydalı ilimlerin öğrenilmesini
teşvik etmiştir.
Aşağıdaki hadislerden hangisi Peygamberimizin bu anlayışına
örnek gösterilemez?

Kızlarını evlendirme kararını ailesi ile birlikte vermiştir.
Peygamberlik görevi verildiğinde durumunu, eşi Hz. Hatice ile
görüşmüştür.
Medine’nin nasıl savunulacağı hususunda arkadaşlarının
görüşlerini almıştır.
Bu bilgiler Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

A ) “İlim Çin’de de olsa gidip alınız.”
B ) “Kim bir iş yaparsa onu en güzel şekilde yapsın.”

A ) Danışarak iş yaptığını

C ) “İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.”

B ) Bilgiye önem verdiğini

D ) “Faydalanılmayan ilim, Allah yolunda harcanmayan hazineye

C ) Dürüstlüğe teşvik ettiğini

benzer.”

D ) İnsanlara değer verdiğini

16.
Başkalarıyla fikir alışverişinde bulunmaya istişare denilir.
Aşağıdakilerden hangisi istişare ile ilgili bir atasözü değildir?

19.
Aşağıdaki yargılardan hangisi Peygamberimizle ilgili olarak
söylenemez?

A ) Akıl akıldan üstündür.
B ) Bin bilsen de bir bilene danış.
C ) Bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp.

A ) Herkesi öğrenmeye teşvik ederdi.

D ) Danışan dağı aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış.

B ) İsteyen herkese Kur’an’ı öğretirdi.
C ) Mescid dışında Kur’an’ı öğretmezdi.
D ) Kur’an’ın anlaşılmasına önem verirdi.

17.
“… Onların (müminlerin) işleri aralarında danışma iledir…” (Şura
suresi, 38. ayet)
“ Bir millet, işlerini danışma ile yürüttüğü sürece sıkıntıya
düşmez.” (Hadis-i şerif)
Aşağıdaki durumlardan hangisi bu ayet ve hadisin mesajına

20.
“…Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.” (Enbiya suresi, 7. ayet)

uygun değildir?

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajlarından biridir?

A ) Evine giden en kısa yolu arkadaşından öğrenmek.

A ) Bilmeyen kişi soru sormalıdır.

B ) ÖSYM tercih formunu internetten yararlanarak doldurmak.

B ) Ehil olan kişilere danışılmalıdır.

C ) Okuyacağı kitaba babasıyla konuştuktan sonra karar vermek.

C ) Soru, öğrenmek için sorulmalıdır.

D ) Valizini hazırlarken yanında neler götüreceğini annesine

D ) Soru sormak öğrenme yollarından biridir.

sormak.
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