
8. SINIF 4. ÜNİTE 
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
 
“İlim, müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alır.” 
“İlim Çin’de de olsa alınız.” 
1- Yukarıda verilen hadisler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Allah’a ibadet ettiğini   b) Güvenilir oluşunu 
c) Hakkı gözetmesini   d) Bilme önem verdiğini 
 
2- Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiğinde bir mescit yaptırmış ve 
mescidin yanına da evi olmayan fakir sahabeler için odalar yaptırmıştır. Bu 
insanlar peygamberimizin özel talebesiydiler. İhtiyaçlarının 
karşılanmasıyla, eğitim ve öğretimleriyle Peygamberimiz ilgilenir, okuma-
yazma bilen Sahabeleri de onlara öğretmen olarak tayin ederdi.  
Buna göre Hz. Muhammed ( SAV ) aşağıdakilerden hangisine öncelik 
vermemiştir? 
A- Eğitim düzeyinin yükseltilmesine    
B- Dini inançlara önem verilmesine  
C- Toplumsal dayanışmanın artırılmasına   
D- Ticari ilişkilerin yaygınlaştırılmasına 
 
 
"... Ve yapacağın işler konusunda onlarla görüş alışverişinde bulun.." 
(3/Âl-i İmrân suresi, 159) 
3- Yukarıdaki ayette peygamberimize ve müslümanlara emredilen 
aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Verdiği sözde durmak   b) Hoşgörülü olmak  
c) Hakkı gözetmek     d) Danışarak iş yapmak  
 
4- Mekkelilerin Medine'ye saldıracakları haberini alan Peygamberimiz 
arkadaşlarını toplar. Bu toplantıda kentlerini savunmaları konusunu 
arkadaşlarıyla görüşür. Toplantıda İran asıllı Selman-ı Farisî adlı bir 
sahabe bir kentin savunması konusunda İran'da uygulanan bir taktiği 
anlatır. Bu taktiğe göre Medine'nin etrafında derin ve geniş hendekler 
kazılarak kent savunulacaktır. Bu taktik Hz. Muhammed'in hoşuna gider; 
bu taktiğe göre Medine'yi savunurlar ve başarılı olurlar. 
Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) Cesaretini    b) Danışarak iş yaptığını   
c) Sabrını     d) Hoşgörülü oluşunu 
 
 
I.Hudeybiye Barış Antlaşması’nın sonuçları ile ilgili olarak eşinin fikrini 
benimsemiştir 
II.Hendek savaşında Selman-ı Farisi’nin hendek kazma fikrine sıcak 
bakmıştır 
III.Bedir savaşında ordunun yerinin belirlenmesi konusunda arkadaşlarının 
düşüncesine uymuştur. 
5- Yukarıdaki anlatımlarda, Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in hayatındaki 
örnek davranışlardan hangisine vurgu yapılmıştır? 
A-) Merhametli oluşu   B-) Danışarak iş yapması 
C-) Hakkı gözetmesi   D-) Sabırlı ve cesaretli oluşu 
 
 
“Ant olsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin 
sıkıntıya uğramanız O’na çok ağır gelir.  O size düşkündür”(Tevbe 
suresi.128) 
6- Yukarıdaki ayette Hz. Muhammed (sav)’in hangi yönü 
vurgulanmaktadır? 
a- İnsanlara olan sevgisi ve merhameti 
b- İnsanlara karşı sabırlı olması 
c- İnsanlar arasında eşit muamele etmesi 
d- Her zaman hakkı gözetmesi 
 
7- "Peygamber Efendimize bir adam gelir, kalbinin katılığından dert yanar. 
Peygamber Efendimiz ona şu tavsiyede bulunurlar: "Kalbinin yumuşak 
olmasını, ihtiyacın olan şeylere kavuşmayı ister misin? "Öyle ise yetime 
şefkat göster, başını okşa, yediğinden ona yedir ki, kalbin yumuşasın ve 
muhtaç olduğun şeylere kavuşasın." 
Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? 
a) Güvenilirliğini   b) Danışarak iş yapmasını 
c) Sabrını      d) Merhametini 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8- “And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin 
sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere 
karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” 
Yukarıdaki ayetten aşağıdaki cümlelerden hangisine ulaşılamaz? (5 p) 
A) Peygamber Efendimizin(sav) âlemlere rahmet olarak gönderildiği 
B) Peygamber Efendimizin(sav) ümmetine olan sevgisi 
C) İnsanların kimsenin yardımına muhtaç olmadan yaşaması gerektiği 
D) İnsanların sıkıntıya uğradıkları zamanlar olduğu 
 
9- En’am suresi 33. ayetinde “Biliyoruz onların dedikleri seni üzüyor, 
gerçekte onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler bile bile Allah ‘ın 
ayetlerini inkâr ediyorlar” Yukarıdaki ayette asıl anlatılmak istenen 
peygamberimizin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hoşgörülü olması        B) Güvenilir olması       
C) İnsanlara dini tebliğ(ulaştırıp açıklaması) etmesi  D) Merhametli olması 
 
 
9- “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma 
yememiştir.” 
Yukarıda verilen hadis neyin önemine dikkat çekmektedir? 
a) Doğruluğun önemi   b) Şükrün önemi 
c) İbadetin önemi    d) Çalışmanın önemi  
 
10- ‘Hiç kimse kendi elinin emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma 
yememiştir.’ (Hadis-i Şerif) - ‘İnsan için kendi çalışmasından başka bir şey 
yoktur.’ (Necm,39) 
Yukarıda anlamı verilen ayet ve hadis-i şeriften hareketle aşağıdakilerden 
hangisini söyleyemeyiz?  
A-) İyilik ve yardımda bulunmak, insanları hazırcılığa alıştırır 
B-) Dinimiz başkalarının sırtından geçinmeyi hoş karşılamaz 
C-) Peygamberiz (s.a.v) çalışmaya çok büyük önem vermiştir 
D-) En güzel rızık ve nimet, alın teri ile kazanılandır 
 
11- Aşağıdaki ayet ve hadislerde hangi konuya değinilmemiştir? 
I- “İki günü eşit olan aldanmıştır.” 
II- “Ben adaletli olmazsam başka kim adaletli olur?” 
III-“ Hiç kimse el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma 
yememiştir.” 
IV- “ Boş kaldın mı hemen (başka) işe koyul…”(İnşirah 7) 
a- Zamanı iyi değerlendirme  b- Çalışmanın önemi  
c-Adaletin gerekliliği   d-Yardımlaşmanın değeri 
 
12- Hz. Muhammed Davut Peygamberi hükümdar olduğu halde, demircilik 
yapmasından dolayı övmüştür. Hz. Muhammed bu şekilde davranmakla 
aşağıdakilerden hangisine dikkat çektiği ileri sürülebilir. 
A- El emeğinin ve alın terinin çok kıymetli olduğuna 
B- Her insanın sanat faaliyetleriyle uğraşmasının gerektiğine 
C- İnsanları idare etmenin önemine 
D- Müslümanların güçlü olması gerektiğine 
 
13- Peygamberimiz “Pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfkelendiğinde 
öfkesini yenendir” sözüyle neyi anlatmak istemiştir? 
a) Pehlivanlığın önemini     b) Güçlü olmanın önemini  
c) Güreşin önemli bir spor olduğunu  d) Öfkeyi yenmenin önemini 
 
14- Peygamberimizle Hz. Ebu Bekir Sevr mağarasında iken müşrikler 
mağaranın önüne kadar geldiklerinde Hz. Ebu Bekir endişelenince 
peygamberimiz ona şöyle der: “Korkma Allah bizimle beraberdir.” 
Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Cesaretini      b) Merhametini  
c) Zamanı iyi değerlendirmesini   d) Danışarak iş yaptığını 
 
15- Hz. Muhammed (SAV) e “Ey bürünüp sarınan kalk ve uyar…” ayeti 
geldikten sonra Mekkelilere putlara tapmanın yanlış olduğunu çekinmeden 
açık yüreklilikle ilan etmesi onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini 
yansıtır? 
A) Cesaretini B) Güvenilirliğini C) Cömertliğini  D) Adaletini 
 


