
1. Öğretmen: Arkadaşlar! Cesaret ne demektir?”

 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin sorduğu 
sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Acı, haksızlık gibi üzücü durumlar karşısında es 
çıkarmadan onların geçmesini bekleme 
erdemidir.

 B) Birisine korku ve şüphe duymadan inanma ve 
bağlanma ona itimat etmedir.

 C) Tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde 
bulduğu gözü peklik, güven ve yiğitliktir.

 D) Yapılacak önemli bir iş hususunda başkalarının 
da görüşüne başvurmaktır.

2. “Peygamberimiz hicret ederken mağarada müşrikler 
tarafından yakalanmak üzere oldukları bir anda 
endişeye kapılan Hz. Ebubekir’e “...Üzülme! Allah 
bizimle beraberdir, diyerek O’nu teselli etmiş ve 
soğukkanlılığını hiç bozmamıştır.”

 Buna göre bu olayda Peygamberimizin; 

 I. Merhametli olması

 II. Cesaretli olması

 III. Hoşgörülü olması

 Özelliklerinden hangileri vurgulandığı söylenebi-
lir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) Yalnız III  D) I ve II

3. Peygamberimiz Allah’a olan imanı ve güveniyle, 
Mekkeli müşriklerin tepkilerinden, tehditlerinden 
korkmaksızın, insanları tek olan Yüce Allah’a çağırmış, 
cesaretini ve özgüvenini hiçbir zaman kaybetmemiştir. 
Mekke döneminin ağır şartlarında, daha sonra 
müşriklerle yaptığı savaşlarda Hz. Muhammed (s.a.v.) 
bir kaya gibi sağlam yiğitliğiyle Müslümanlara 
dayanma gücü aşılamıştır. Bir sahabi şöyle demiştir: 
“Biz, savaşın kızıştığı zamanlarda Hz. Muhammed’den 
(s.a.v.) cesaret alırdık.” Korkaklık büyük bir hastalıktır, 
insanı içten yok eder. Aynı zamanda bulaşıcıdır, 
süratle yayılır; kısa zamanda bir toplumun yok 
olmasına sebep olabilir. 

 Bu paragrafta peygamber efendimizin aşağıda 
verilen özelliklerinden hangisi ön plana çıkmakta-
dır?

 A) Hakkı ve adaleti gözetmedeki hassasiyeti

 B) Danışarak iş yapmaya önem vermesi

 C) Davasındaki cesaret ve kararlılığı

 D) Eğitim ve öğretime önem vermesi

4. Yıllarca atalarından gelen bir adet olarak puta tapan 
ve bu putları kutsallaştıran bir toplumda, öne çıkıp bu 
yapılanların yanlış olduğunu söylemek büyük bir yürek 
isteyen bir iştir. Peygamber efendimiz Allah’a olan 
güçlü iman ve tevekkülüyle Mekke’nin ileri gelenlerinin 
tepkilerinden, tehditlerin, korkmaksızın Allah’ın 
kendisine verdiği vazifeyi hakkıyla yerine getirmiştir.

 Yukarıdaki paragrafta peygamberimizin hangi 
özelliğine dikkat çekilmiştir?  

 A) Sabırlı oluşuna B) Doğru sözlü oluşuna

 C) Cesaretli oluşuna D) Hoşgörülü oluşuna
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5. Kureyş Kabilesinin önde gelenlerinden Ebu Cehil’in 
Peygamberimize yapmadığı kötülük kalmamıştı. Bir 
günde Peygamberimizin namaz kılarken Ebu Cehil 
deve işkembesini getirip onu Peygamberimizin başına 
bırakmıştır. Peygamberimiz bir hadisinde: ‘‘Allah yo-
lunda bana yapılan eziyet kadar kimseye eziyet yapıl-
mamıştır. Kimse benim ka dar baskıya maruz kalma-
mıştır. Öyle otuz gün ve gece geçirdim ki benim ve 
Bilal’ın yanında yiyecek hiç bir şey kalmamıştı.’’ De-
miştir. Bütün bu eziyetlere ve sıkıntılara rağmen Pey-
gamber Efendimiz insanlara İslamiyet’i anlatmaktan 
asla vazgeçmemiştir. 

 Bu paragrafta peygamber efendimizin aşağıda 
verilen özelliklerinden hangisi ön plana çıkmakta-
dır?

 A) Merhametli ve cömert oluşu

 B) Sabırlı ve cesaretli oluşu

 C) Danışarak iş yapmaya önem vermesi

 D) Doğruluğu ve güvenilir kişiliği

6. Aşağıdaki hadislerden hangisi Peygamberimizin 
“cesareti ve kararlılığıyla” ilgilidir?

 A) “Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir.”

 B) “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysanız yine 
de davamdan vazgeçmem!”

 C) “Güzel ahlâka sahip kişi, kendisiyle hoş geçinilen 
ve başkalarıyla hoş geçinen insandır.”

 D) “Dünyayı isteyen ilme sarılsın, ahireti isteyen 
ilme sarılsın, hem dünyayı hem de ahireti isteyen 
yine ilme sarılsın.”

7. I. Peygamberimiz Mekke’de müşriklerin üç yıl 
boyunca boykot uygulamalarına karşı açıktan 
kur’an okumasını sürdürmüştür.

 II. Uhut Savaşında birkaç yerinden yaralanmasına 
ve dişinin kırılmasına rağmen yiğitliğinden hiçbir 
şey kaybetmemiştir.

 III. Hicret ederken mağarada müşrikler tarafından 
yakalanmak üzere oldukları bir anda “…Üzülme! 
Allah bizimle beraberdir…” diyerek birlikte hicret 
ettiği Hz. Ebubekir’i teselli etmiş ve soğukkanlılığını 
hiç bozmamıştır.

 Yukarıda numaralandırılarak verilenler ifadelerden 
hangileri Peygamberimizin cesaretli oluşuyla 
ilgilidir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) I, II ve III

8. (….) Peygamberimiz savaşlardaki cesaretiyle 
kendisiyle savaşan arkadaşlarına moral vermiştir.

 (….) Peygamberimize cesaret ve yiğitliğinden dolayı 
Mekkeliler “Muhammedü’l-emin” demişlerdir.

 (….) Peygamberimiz başına gelen her türlü sıkıntılara 
ve eziyetlere Yüce Allah’a olan sarsılmaz imanı ve 
tevekkülü sayesinde karşı koymuştur.

 Yukarıda peygamberimizin hayatı konusuyla ilgili 
verilen bilgilerden doğru olanların yanına ‘’D’’ yanlış 
olanların yanına ise ‘’Y’’ işareti konulacaktır.

 Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi olmalıdır?

 A) D–D–Y  B) D–Y–Y

 C) D–Y–D  D) Y–D–D
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