
1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mine Hanım 
8/B sınıfında ders anlatmaktadır: “

 Bir gün Peygamberimiz ve arkadaşları otururken 
önlerinden bir cenaze geçer. Peygamberimiz hemen 
ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman 
cenazesi olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz. 
Peygamber, “ Bu da bir insan değil mi? buyurarak her 
insanın saygıya değer olduğunu vurgulamıştır.

 Buna göre öğretmenin anlattığı olayda Sevgili Pey-
gamberimizin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır?

 A) İstişareye önem vermesi

 B) İnsanlara değer vermesine

 C) Affedici ve merhametli oluşuna

 D) Doğru ve güvenilir kişiliğine

2. Bedevilerden Zahir isimli bir adam vardı. Medine’ye 
gelirken tarlasında yetiştirdiği ürünlerden Peygambe-
rimize getirip hediye ederdi. Efendimiz de köyüne 
dönerken onun heybesini ihtiyacı olan şeylerle doldu-
rur ve söyle derdi:

 – Zahir bizim tarlamız, biz onun şehriyiz. Bir defasın-
da Zahir pazarda mallarını satarken, Efendimiz, ses-
sizce yaklaşıp onun gözlerini kapatarak söyle dedi:

 – Bu köleyi satıyorum, var mı alan? Zahir Peygambe-
rimizi tanıyıp,

 – Ey Allah’ın Rasulü! Benim gibi değersiz köleyi kim 
alır ki, deyince Efendimiz Zahir’i çok sevindirecek su 
sözü söyledi:

 – Sen Allah’ın katında hiç de değersiz değilsin.

 Bu olay peygamberimizin hangi kişilik özelliğini 
yansıtmaktadır?

 A) Hakkı ve adaleti gözetmesi

 B) Bilgiye önem vermesi

 C) İnsanlara değer vermesi

 D) İstişareye önem vermesi

3. Bir gün Necran Hıristiyanları Peygamberimizi ziyare-
te geldiler. Tam ziyaret saatinde Müslümanlar ikindi 
namazına yöneldiler. Bu sırada Hıristiyanlar da mes-
cidin doğu tarafına yönelerek kendi ibadetlerini yap-
maya başladılar. Bunu gören bazı sahabeler Hıristi-
yanlara engel olmak istediler ama Peygamberimiz 
onların da kendi ibadetlerini yapmalarına izin verilme-
sini sağladı.  

 Bu metinde peygamber efendimizin; 

 I. Hoşgörüsü

 II. Cömertliği

 III. İnsanlara değer vermesi

 Hangi kişisel özellikleri vurgulandığı söylenebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

4. I. Peygamber Efendimiz, farklı dinden insanlara da 
değer verir miydi?

 II. Yüce Allah insanı şerefli bir varlık olarak mı 
yaratmıştır?

 III. Peygamberimiz erkek çocuklara daha çok mu ilgi 
gösterirdi?

 IV. Peygamberimiz insanlarla yakından ilgilenmesi 
sayesinde az zamanda binlerce insanın gönlüne 
girmiş midir?

 Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan 
hangisinin cevabı “Hayır”dır?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.
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5. (….) Peygamberlerimiz, Allah’ın gönderdiği dini bizzat 
uygulayarak örnek olmuştur. O, İslam’ın prensiplerini 
tebliğ etmesinin yanı sıra bunların anlaşılması ve 
uygulanması hususunda da insanlara model olmuştur.

 (….) Peygamberimiz insanların sorunlarıyla ilgilenip 
her fırsatta onları İslam’a davet etmiştir.

 (….) Hz. Peygamber, peygamber olduğu için kendisine 
ayrıcalık tanınmasını istemiştir.

 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

6. 1. “Kendisine yumuşaklık verilen kimseye, 
dünya ve ahiret iyilikleri verilmiştir.”

2. “İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve 
kadına farzdır.”

3. “Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanı-
nızdır.”

4. “İnsanların kıymetini bilmedikleri iki tane 
nimet vardır. Biri sağlık, biri de boş vakittir.”

 Yukarıdaki verilen hadis–i şeriflerden hangileri 
insanlara değer vermeyle ilgilidir?

 A) 1.  B) 2. C) 3. D) 4.

7. Bir gün Peygamberimizin yanına gelen yaşlı bir kadın 
“Ey Allah’ın Resulü, sana anlatacak bazı sorunlarım 
var. Yanıma gelir misin?” der. Peygamberimiz 
de “Medine’nin neresine dersen geleyim, derdini 
söyle, dinleyip sana yardımcı olayım.” deyip bu yaşlı 
kadınla alçakgönüllülükle ilgilenmiştir.

 Bu metinde Peygamberimizin; 

 I. İnsanlara değer vermesi

 II. Tevazu sahibi olması

 III. İnsanların sorunlarıyla ilgilenmesi

 özelliklerinden hangileri vurgulandığı söylenebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

8. • Peygamberimiz insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik 
ve makamlarına göre davranmamıştır.

 • Peygamberimiz yaşlı, kimsesiz, fakir ve yetimlerle 
yakından ilgilenmiştir.

 • Peygamberimiz yaşadığı toplumda güçsüzlerin 
hakkını savunmuş, savaş esirlerine iyi 
davranılmasını öğütlemiştir.

 Bu verilen bilgilerde Peygamberimizin daha çok 
hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

 A) Tebliğ görevini eksiksiz yerine getirmesine

 B) İstişareye önem vermesine

 C) İnsanlara değer vermesine

 D) Sabırlı ve affedici olmasına
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