
 
HZ. MUHAMMED’IN (S.A.V.) DOĞRULUĞU VE GÜVENILIR KIŞILIĞI

	 Hz.	Muhammed,	zekâsı,	güzel	ahlakı,	sağlam	karakteri	

Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur:
“Münaf›ğ›n (iki yüzlünün) belirtisi üçtür:

✿ Konuştuğu zaman yalan söyler.
✿ Söz verdiği zaman sözünde durmaz.
✿ Bir emanet kendisine bırakıldığında   
 ihanet eder.”

Buharî, İman, 24.

ve	dürüstlüğü	ile	herkesin	güvenini	kazanmıştır.	Bu	yüzden	
henüz	peygamber	olmadan	önce	bile	insanlar	ona	dürüst	ve	
güvenilir	anlamına	gelen	“Muhammed'ül-	Emin”	(Güvenilir	
Muhammed)	lakabını	vermiştir.	Mekke’de	“El-Emin”	(Emin	
kişi)	sadece	onun	lakabı	olmuştur.

 Hz.	Muhammed	tüm	Mekkelilere	İslam’ı	anlatmak	
için	onları	Safa	Tepesi’ne	çağırıp,	“Ey insanlar şu dağın 
arkasında size karşı hazırlanmış bir ordu vardır desem 
bana inanır mısınız?”	diye	sormuştu.	Orada	bulunanların	
hepsi	birden,	“Evet inanırız. Çünkü senden hiçbir zaman 
yalan söz duymadık.”	diyerek	cevap	vermişlerdi.

	 İslamiyet’in	yayılması	sırasında	Hz.	Muhammed’in	pey-
gamberliğine	şiddetle	karşı	çıkan	putperestler,	insanların	
Hz.	Muhammed’e		yönelmesini	önlemek	amacıyla	çeşitli	if-
tiralar	atmışlar	ama	ona	asla	“O	bir	yalancıdır!”	diyememiş-
lerdir.

Hz. Muhammed’in Hayatından Güvenilir Bir Insan Olması Ile Ilgili Örnekler 

✿ Peygamberimiz,	verdiği	sözleri	mutlaka	yerine	getirmiş,	kendine	verilen	emanetleri	zamanında	sahiplerine	tes-
lim	etmiştir.	

✿	 Mekkeliler,	Hz.	Muhammed’e	güvendikleri	için	kıymetli	eşyalarını	ona	emanet	ederlerdi.	O,	Mekke’den	Medine’ye	
hicret	edeceği	gün,	kendisine	bırakılan	emanetleri	sahiplerine	teslim	etmek	üzere	Hz.	Ali’yi	görevlendirmiştir.

✿	 İnsanların	her	alanda	güvenilir	olmasını	istemiş	halkın	aldatılmamasını	istemiştir.	

 ADAMIN İYİSİ ALIŞVERİŞTE BELLİ OLUR
 
 “Bir insan alışveriş sırasında yalan söylemez, hile yapmaz, 
ahlak dışı davranışlarda bulunmazsa, iyi insan olduğunu göster-
miş olur.”
 Resulullah bir gün pazarda dolaşıyordu. Bir buğday satıcısı-
nın tezgâhının başına vardı. Buğdaylar gayet güzel görünüyor-
du. Elini buğday yığınına daldırdı fakat parmakları ıslandı. Üstü 
kuru görünen buğdayın altı ıslaktı. Peygamberimiz,
 –  Ey yiyecek sahibi bu ne? diye sordu. Adam,
 –  Ya Resulullah yağmur değdi, dedi.
 Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi:
 –  Islak tarafı üst tarafa getirmeliydin ki halk görsün, malının 
ıslak olduğunu bilsin. Kim bizi aldatırsa bizden değildir.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

4. ÜNİTE 1. FASİKÜL

4. ÜNİTE: Hz Muhammed'in (s.a.v.) Örnekliği

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



Verilen hadis dürüstlük ve güvenilir olmak ile 
ilgilidir. Yardımlaşma bilincinin kazanılmasıyla 
ilgili değildir. Buna göre doğru cevabımız A 
seçeneği olmalıdır.

Örnek 1

Çözüm

“Müslüman, elinden ve dilinden insanların 
güvende olduğu kimsedir.” (Hadis-i Şerif) 
Aşağ›dakilerden hangisi bu hadis kapsam›n-
da değerlendirilemez? 

A) Yardımlaşma bilincinin kazandırılması 
B) Başkalarının haklarının gözetilmesi
C) Yalan ve iftiradan kaçınılması 
D) Güven ortamının sağlanması  

Peygamberimiz soru metninde anlatılan kişiye 
otlatmakta olduğu koyunları sahibini ver sonra 
bize katıl diyerek, emanetin önemine vurgu 
yapmıştır. Buna göre doğru cevabımız A 
seçeneği olmalıdır.

Örnek 2

Çözüm

Bir gün Yahudilerden Yesar isimli bir çoban, Hz 
Muhammed’e (sav). geldi. Bir süre sohbet 
ettikten sonra İslam’ı kabul ederek Müslümanlara 
katılmak istedi. Ancak Peygamber Efendimiz, 
önce otlatmakta olduğu koyunları sahiplerine 
iade etmesini ve ondan sonra kendilerine 
katılmasını söyledi. 
Bu olay› Hz. Muhammed (sav). ‘in aşağ›daki-
lerden hangisine önem verdiğini göstermek-
tedir? 

A) Emanetin önemine
B) Çobanlık mesleğine
C) Savaşın önlenmesine
D) Müslüman olmanın faziletine

Portakal tezgahında iyi portakalların öne, kötüle-
rin arkaya dizilmesi, karşısındakini aldatmaya 
yöneliktir.  Bu da Mehmet’e Peygamberimizin: 
“Bizi aldatan bizden değildir.” Hadisini hatırlat-
mıştır. Buna göre cevabımızın A olduğu açıktır.

Örnek 3

Çözüm

Pazarda, portakal tezgahında iyi portakalların 
öne, kötülerin, ise arkaya dizildiğini gören 
Mehmet: “Acaba bunlar Peygamber Efendimizin 
hadisini bilmiyorlar mı?” diye düşünmüştür.
Mehmet, Hz. Peygamber’in hangi hadisini 
hat›rlam›şt›r? 

A) Bizi aldatan bizden değildir
B) Verilen söz, sorumluluk gerektirir
C) İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz
D) Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha 
     hayırlı bir lokma yememiştir.

Emanete riayet etme, emanetleri koruma özelliği 
peygamberimizin güvenilir olmasıyla ilgilidir. 
Buna göre metnin başlığı A seçeneği olmalıdır.

Örnek 4

Çözüm

Hz. Muhammed, hiçbir zaman emanete ihanet 
etmemiş, en zor zamanlarda bile emanetleri 
koruyarak sahiplerine geri vermiştir. Örneğin, 
Mekke’den Medine’ye hicret ederken, yaşamı 
tehlikede olduğu halde, emanetleri sahiplerine 
vermesi için Hz. Ali’yi görevlendirmiştir.
Bu metnin başl›ğ› aşağ›dakilerden hangisi 
olmal›d›r? 

A) Hz. Muhammed’in güvenilirliği
B) Hz. Muhammed’in merhameti
C) Hz. Muhammed’in adaleti
D) Hz. Muhammed’in sabrı

SINAVLARDA ÇIKMIŞ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



Soru metninde büyük alim Ebu Hanife’nin doğru 
ve dürüst kişiliğine vurgu yapılmıştır. O’nun 
metindeki olaydaki davranışı seçeneklerden A 
seçeneğiyle ilişkilendirilebilir. Buna göre cevabı-
mız A seçeneği olmalıdır.

Örnek 5

Çözüm

Bir kadın, kumaş ticareti ile uğraşan Ebu 
Hanife’nin yanına gelir ve elindeki kumaşı ona 
yüz dirheme satmak ister. Fakat Ebu Hanife 
kumaşın daha değerli olduğunu söyleyerek fiyatı 
artırır. Bu fiyat artırma beş yüz dirheme kadar 
çıkar ve kumaşı bu fiyat üzerinden satın alır. 
Kadın bu durum karşısında şaşkınlık içinde kalır.
Ebu Hanife’nin bu davran›ş› aşağ›daki 
hadislerden hangisi ile ilişkilendirilebilir? 

A) Ne aldanan ne aldatan ol.
B) Alışverişte çok yemin etmekten sakının.
C) Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı bir özellik 
     verilmemiştir.
D) Kimse kendi kazancından daha hayırlı bir rızık 
     yememiştir.

Doğru sözlü olmak, söz verdiğinde sözünü 
yerine getirmek, emanet edileni korumak gibi 
özellikler güvenilir insan olmak ile ilgilidir. Buna 
göre doğru cevabımız C seçeneğidir.

Örnek 6

Çözüm

Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size 
cenneti müjdeleyim: Konuştuğunuz zaman doğru 
konuşun, söz verdiğinizde sözünüzü yerine 
getirin, size emanet edileni koruyun!
Hz.Peygamber’in bu hadisiyle aşağ›dakiler-
den hangisini öğütlemektedir?

A) Danışarak iş yapmayı
B) İnsanlara değer vermeyi
C) Güvenilir bir insan olmayı
D) Merhametli ve hoşgörülü olmayı 

Parçada doğrulukla ilgili, bazı zorunlu durumlar-
da yalan söylenebileceği ifadesine ulaşılamaz. 
Buna göre cevabımız A seçeneğidir.

Örnek 7

Çözüm

Doğruluk, insanın sözü ve özünün bir olmasıdır. 
Bu, ticaret ve iş yaşamında da önemlidir. 
Doğruluk, kalpte, sözde ve davranışlarda oluşur. 
Doğruluktan sapanlar toplumdaki karşılıklı güveni 
de sarsarlar. Doğru sözlü bireyler güvenilir, 
saygın ve onurlu kimselerdir.
Bu parçadan aşağ›daki yarg›lar›n hangisine 
ulaş›lamaz?

A) Bazı zorunlu durumlarda yalan söylenebilir.
B) Doğru sözlü bireylerden kimseye zarar gelmez.
C) Doğruluğumuzu davranışlarımız belirler.
D) Doğruluktan ayrılanlar güvensizlik yaratır. 

SINAVLARDA ÇIKMIŞ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)			Peygamberimiz	Hz.	Muhammed’e	Mekkelilerin	
“Muhammedü’l-emin”	demelerinin	sebebi	ney-
di,	yazınız?

 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 b)			Peygamberimizin	bir	hadisinde	bahsettiği	mü-
nafıklığın	üç	belirtisi	nedir,	açıklayınız?

 ........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 c)			Hz.	Peygamberin	hayatından	güvenilir	bir	insan	
olmasıyla	ilgili	örnekler	veriniz?

 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 d)			Peygamberler	niçin	doğru	ve	güvenilir	insan-
lardan	seçilmiştir,	açıklayınız?

 ........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” işareti koyunuz.

 

Peygamberimize inanmayanlar ona asla sen yalancısın diyememişlerdir.

D Y

Doğru ve dürüst olması Peygamberimizin merhametli olmasını gösterir

Hz. Peygamber insanlar arasında ırk, cinsiyet gibi ayrımlar yapmamıştır.

Hz. Peygamber verilen emanetlere sahip çıkardı

Peygamberimiz yaşamı boyunca doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamıştır.

Hz. Peygamber verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiştir.

Peygamberimize çok sabırlı oluşundan dolayı Mekkeliler “Muhammedü’l-emin”  diyorlardı

1.

ETKİNLİKLER

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

 
güvende

yalan
doğru

emanetleri
doğruluğuna

güvenilir

 a)			Peygamberimiz	Hz.	Muhammed	bir	hadis-i	şeriflerinde	şöyle	buyurmuştur:	“Müslüman,	elinden	ve	dilinden	
başkalarının	…………….	olduğu	kimsedir.”

 b)			Sevgili	peygamberimiz,	peygamber	olmadan	önce	de	………………….	bir	kimse	olarak	biliniyordu

 c)			Peygamberimiz	Hz.	Muhammed	verdiği	sözleri	mutlaka	yerine	getirmiş	kendisine	verilen	…………….	
Zamanında	sahiplerine	teslim	etmiştir.

 d)			Sevgili	Peygamberimiz	ne	peygamberlikle	görevlendirilmeden	önce	ne	de	sonra	bir	kez	olsun	……………….	
söylememişti

 e)			Peygamberimiz	bir	hadisinde	şöyle	buyurmuştur:	“Bana	şunlar	hakkında	söz	verin,	ben	de	size	cenneti	müj-
deleyeyim:	Konuştuğunuz	zaman	……………	konuşun.	Söz	verdiğiniz	zaman	sözünüzü	yerine	getirin!	Size	
emanet	edileni	koruyun.”

 f)			Peygamberimizin	…………………	ve	asla	yalan	söylememesine,	Müslümanlığı	kabul	etmiş	olsun	olmasın	
herkes	şahitlik	ederdi.

4. Aşağıdaki soruların karşısına cevabı evet ise ‘’✓’’ işareti, hayır ise “X” işareti koyunuz.

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

Yüce	Allah	peygamberleri	dürüst	ve	güvenilir	insanlardan	mı	seçmiştir?

Peygamberlerimiz	Hz.	Muhammed	zengin	ve	itibarlı	olduğu	için	mi	peygamber	olarak	se-
çilmiştir?

Müşrikler	Peygamberimize	yalancıdır	demiş	midir?

Peygamberimiz	insanları	dünya	ile	ilgili	işlerle	ilgilenmekten	uzak	mı	tutmuştur?

Peygamberimiz	çok	cesaretli	biri	olduğundan	mı	Mekkeliler	tarafından	“Muhammedü’l-emin”	
olarak	çağrılırdı?

Konuştuğu	zaman	yalan	söylemek,	söz	verdiğinde	sözünde	durmamak,	emanete	sahip	
çıkmamak	münafıklığın	özelliklerinden	midir?

Peygamberimiz	Yüce	Allah’tan	aldığı	mesajları	hayatında	uygulayarak	in	sanlara	örnek	ol-
muş	mudur?

Müslüman,	başkalarının	kendisine	güven	duyduğu	kimse	midir?

Peygamberimiz	zor	şartlarda	dahi	emanetlere	sahip	çıkar	mıydı?

Peygamberimiz	zor	durumda	olsa	bile	verdiği	sözden	dönmez	miydi?

Peygamberimize	inanmayanlar	dahi	onun	doğru	ve	güvenilir	oluşunu	kabul	etmişler	midir?

1.

ETKİNLİKLER

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



1. Roma	İmparatoru,	Peygamberimizden	kendisini	ve	
halkını	İslam'a	davet	eden	bir	mektup	aldığında,	o	
sırada	ülkesinde	ticaret	için	bulunan	Ebu	Süfyan'ı	
çağırmış	ve	sormuştu:	"Siz,	peygamberlik	iddiasın-
dan	önce	Muhammed'in	hiç	yalan	söylediğini	gör-
dünüz	mü?"	Ebu	Süfyan,	Muhammed'in	hiç	yalan	
söylemediğini	Kayzer'e	söyleyince,	Kayzer:	"Sana	
onun	hiç	yalan	söyleyip	söylemediğini	sordum.	Sen	
de	söylemediğini	ifade	ettin.	Eğer	o	Allah'a	karşı	
yalan	konuşmuş	olsaydı,	eminim	ki	insanlara	yalan	
söylemekten	de	hiç	sakınmazdı."	der.

Buharî,	Bedü'l	-	Vahy,	6.
 Parçadaki bilgilerden aşağıdakilerden hangisi 

çıkarılamaz?

	 A)	 Doğruluğun	her	şeyin	temeli	olduğu
	 B)	 Peygamber	 Efendimizin	 İslamiyet'i	 yaymaya	

çalıştığı
	 C)	 Peygember	Efendimizin	güvenilir	bir	kişi	oldu-

ğu
	 D)	 Roma	İmparatorluğu'nun	İslamiyet'i	kabul	etti-

ği

2. 
 

Mevlânâ'nın bu sözünde aşağıdaki özellikler-
den hangisi vurgulanmamıştır?

	 A)	 Doğruluk
	 B)	 Samimiyet
	 C)	 Hoşgörü
	 D)	 Dürüstlük

3. Hz.	Muhammed,	herkesin	de	kendisi	gibi	doğrulu-
ğu	ilke	edinmesini	istemiştir.	Yalanı,	hileyi,	başka-
larını	aldatmayı	hoş	görmemiştir.	Bir	gün	Medine	
çarşısında	gezerken	buğday	dükkânının	birinde,	
buğday	çuvalına	elini	daldırmış	ve	altının	nemli,	
üstünün	ise	kuru	olduğunu	görmüştür.	Bunun	ne-
denini	sorduğunda,	buğday	satıcısı	bu	durumun	
yağmurdan	kaynaklandığını	söylemiştir.	Bunun	
üzerine	Hz.	Muhammed,"...................................."

 Peygamber Efendimiz sözlerini aşağıdakilerden 
hangisiyle tamamlamıştır?

 
A)

“Bizi
 aldatan bizden değildir.”

B)
“Ben

 kendim için hoş görmedi-
ğim şeyi sizin için asla istemem.”

C)
“İlim

 öğreniniz ve onu insanla-
ra öğretiniz.”

D)
“Bir

 millet işlerini danışma ile 
yürüttüğü sürece zillete düşmez.”

4. “Müslüman,	elinden	ve	dilinden	başkalarının	gü-
vende	olduğu	kimsedir.”	(Hadis-i	Şerif)

 Bu hadis-i şerifte; 
	 	 I.	Doğruluk
	 	 II.	Cesaret
	 III.	 Güvenilirlik
 Ifadelerinden hangileri vurgulanmıştır?

	 A)	Yalnız	I	 B)	I	ve	II
	 C)	I	ve	III	 D)	I,II	ve	III

KONU KAVRAMA TESTİ
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5. “Peygamberimiz	bir	gün	Mekkelileri	peygamber	
olarak	görevlendirildiğini	duyurmak	için	onları	Safa	
Tepesinin	yanına	çağırdı	ve	onlara	İslam’ı	anlat-
mak	için	tepeye	çıkıp	şöyle	dedi:	“Ey	insanlar!	Şu	
dağın	arkasında	size	saldırmak	üzere	hazırlanmış	
bir	ordu	var	desem	bana	inanır	mısınız?”	Orada-
kilerin	hepsi	“Evet	inanırız.	Çünkü	senden	hiçbir	
zaman	yalan	söz	duymadık.”	dediler…”

 Yukarıdaki paragrafta peygamber efendimizin 
hangi kişilik özelliği vurgulanmaktadır?

	 A)	Hakkı	ve	adaleti	gözetmesi
	 B)	İstişareye	verdiği	önem
	 C)	Doğruluğu
	 D)	Sabırlı	oluşu

6.	 Peygamberimiz	Hz.	Muhammed;	ne	peygamber-
likle	görevlendirilmeden	önce	ne	de	sonra	bir	kez	
olsun	yalan	söylememişti.	Buna,	Müslümanlığı	
kabul	etmiş	olsun	olmasın	herkes	şahitlik	ederdi.	
Birçok	kişi	şehir	dışına	çıkacağı	zaman	değerli	
eşyalarını	Peygamberimize	bırakırdı.	O,	emanet-
leri	en	iyi	şekilde	korur,	her	zaman	dürüst	davra-
nırdı.	

 Metinde ifade edilen bu durum Peygamber 
Efendimizin hangi özelliği göstermektedir?

	 A)	Bilgiye	önem	vermesini
	 B)	Merhametli	ve	affedici	olmasını
	 C)	Cömert	olmasını
	 D)	Dürüst	ve	güvenilir	olmasını

7.	 Öğretmen:	Çocuklar!	“Peygamberimize	Mekkelile-
rin	“el-emin”	demelerinin	sebebi	neydi?”

 Onur: Doğru	ve	güvenilir	oluşundan	dolayı
 Furkan:	Şefkat	ve	merhamet	sahibi	olmasından	

dolayı
 Yiğit:	İstişareye	önem	vermesinden	dolayı
 Ömer: Adaletle	olmasından	dolayı
 Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci 

doğru cevap vermiştir? 

	 A)	Onur	 B)	Furkan
	 C)	Yiğit	 D)	Ömer

8. 

“...Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen 
söz, sorumluluk gerektirir.” (İsra Suresi: 34.ayet)

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!...” (Hud Suresi: 
112. ayet)

“...Onların (müminlerin) işleri aralarında danış-
ma iledir...” (Şûrâ Suresi: 38. ayet)

(Onlar) Şahitliklerinde de dosdoğru davranan-
lardır. (Meâric suresi, 33. Ayet)

 Tabloda verilen ayetlerden hangi renkteki ayet 
konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

	 A)	Yeşil	 B)	Beyaz
	 C)	Mavi	 D)	Turuncu
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9. Ebu	Cehil,	Peygamberimize;	“Muhammed!	Sana	
yalancısın,	diyemem.	Fakat	senin	söylediklerine	
de	katılamam!”	demiştir.

 Verilen metinden hareketle;
	 	 I.	Peygamberlerimiz	insanların	iyiliği	için	zorla	da	

olsa	Müslüman	olmasını	sağlamıştır.
	 	 II.	Peygamberimizin	 doğru	 ve	 dürüst	 oluşunu	

düşmanları	dahi	açıkça	belirtmiştir.
	 III.	 Peygamberimizin	sadece	Müslümanlara	mer-

hamet	gösterirdi.
 Ifadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

	 A)	I	ve	III	 B)	Yalnız	II
	 C)	I	ve	II	 D)	I,	II	ve	III

10.  I.	 “...Verdiğiniz	sözü	yerine	getirin.	Çünkü	verilen	
söz,	sorumluluk	gerektirir.”	(İsra	Suresi:	34.ayet)

	 	 II.	“Bir	 işi	bitirdiğin	zaman	hemen	başka	bir	 işe	
koyul.”	(İnşirâh	Suresi:	7.	ayet)

	 III.	 “Emrolunduğun	 gibi	 dosdoğru	 ol!...”(Hud	
Suresi:	112.	Ayet)

	 IV.	“Ve	onlar	ki	kendilerine	emanet	edileni	korur,	
verdikleri	 sözü	 yerine	 getirir	 ve	 şahitliklerini	
(dosdoğru)	 yaparlar.”	 (Meâric	 suresi	 32-33.	
ayetler)

 Yukarıda numaralandırılarak verilen ayetlerden 
hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

	 A)	I.	 	 B)	II.	 C)	III.	 D)	IV.

11. “Müslüman,	elinden	ve	dilinden	baş-
kalarının	güvende	olduğu	kimsedir.”

“Allah’a	inandım,	de.	Sonra	da	dos-
doğru	ol…”

 Bu verilen hadis-i şeriflerde aşağıdaki hangi 
ahlaki özelliğe vurgu yapılmamıştır?

 A)	Doğruluk	 B)	Merhamet
	 C)	Güvenirlik	 D)	Dürüstlük

12.  “ve	onlar	ki	kendilerine	emanet	edileni	korur,	ver-
dikleri	sözü	yerine	getirir	ve	şahitliklerini	(dosdoğ-
ru)	yaparlar.”	(Meâric	Suresi:	32-33.ayetler)

 Aşağıdakilerden hangisi bu ayetler kapsamında 
değerlendirilemez?

	 A)	Borcu	vaktinde	ödemek
	 B)	 Bilmediği	bir	konuyu	bir	bilene	sormak
	 C)	Söz	verdiğinde	sözünü	yerine	getirmek
	 D)	Kendi	menfaatine	ters	de	olsa	doğru	ve	dürüst-

lükten	ayrılmamak
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