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Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi LGS  HZ. MUHAMMED (S.A.V) ÖRNEKLİLİĞİ       Mehmet BULDANLI 

Peygamberler bütün insanlar için takdir edilmiş olan her türlü iyi ve yüksek vasıflara sahip-

tirler. Nebîlik ve Resûllük şanına layık olmayan her türlü hallerden ve noksanlıklardan uzak 

bulunmuşlardır. Bu bakımdan peygamberler şu kemâl sıfatlarıyla vasıflandırılmıştır: 

 

1. SIDK: "Doğru olmak" demektir. Peygamberler sözlerinde ve işlerinde doğru insanlardır. 

Asla yalan söylememiş, hile ve haksızlık yapmamışlardır. 

2. EMANET: "Güvenilir olmak" demektir. Bütün peygamberler güvenilir insanlardır. Onlar ya-

şadıkları toplumda sözleriyle ve davranışlarıyla insanların güvenini kazanmışlardır. 

3. FETANET: "Akıllı ve zeki olmak" demektir. Peygamberler akıllı ve zeki kişilerdir. Yüce Al-

lah'ın kendilerine verdiği bu sorumluluğu, ağır görevi yerine getirebilmeleri için çok akıllı ve 

zeki olmaları gerekir. 

4. İSMET: "Günah işlemekten kaçınmak" demektir. Peygamberler gizli ve açık her türlü kö-

tülükten ve günahtan kaçınmışlardır. 

5. TEBLİĞ: "Açıklamak, bildirmek" demektir. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları ol-

duğu gibi, hiç değiştirmeden insanlara açıklayıp öğretmişlerdir. 

 

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) güzel örnekliği Kur'an-ı Kerim'de “üsve-i hasene (güzel örnek)" 

kavramıyla ifade edilir. 

 

ÜSVE-İ HASENE: 

 

 En güzel örnek. 

 Hz. Peygamberin örnek ahlakıyla ahlaklanarak başkalarına da örnek olmak. 

 “İnanç, ibadet, ticaret, eğitim, öğretim ve ahlak başta olmak üzere hayatın her ala-

nında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model.” anla-

mında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sıfatı. 

 

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) DOĞRULUĞU VE GÜVENİLİR KİŞİLİĞİ 

 

Doğruluk, sıdk kavramıyla ifade edilir ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aley-

hine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir. 

Hz. Peygamber hayatı boyunca doğruluktan ayrılmamıştır. Düşmanları dahi onun yalancı 

olduğunu söyleyememiştir. Peygamberlerin özelliklerinden biri olan emanet, güvenilir ol-

mak anlamına gelir. İnsan ilişkilerinde vazgeçilmez ahlaki bir ilke olan güven; bir kimseye 

kuşku duymadan inanmak ve ona güvenmektir. Dürüst olmak, emanete ihanet etme-

mek, verdiği sözü tutmak gibi özellikler güvenilir insanın nitelikleridir. 

İhanet, yalan ve ikiyüzlülük, güven duygusunun olmadığı yerde çoğalır. Hz. Peygamber 

(s.a.v.) yalan söylemenin, sözünü tutmamanın ve emanete ihanet etmenin birer müna-

fıklık (ikiyüzlülük) göstergesi olduğunu belirtmiş ve insanlara bu davranışlardan uzak dur-

malarını hem sözleriyle hem de davranışlarıyla öğütlemiştir. 

Hz. Muhammed, çocukluğunda ve gençliğinde güvenilir bir kimse olarak biliniyordu. Mek-

keliler onu dürüst ve güvenilir anlamına gelen "Muhammedü'l-Emin" diye çağırıyorlardı. 

Onun hayatında dürüstlüğe dair pek çok örnek vardır. 

Peygamberimiz, verdiği sözleri mutlaka yerine getirmiş, kendine verilen emanetleri zama-

nında sahiplerine teslim etmiştir. Özü sözü bir olan Hz. Muhammed asla yalan söylememiş 

ve yaşamı boyunca doğruluk ve dürüstlükten ayrılmamıştır. 
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Hz. Muhammed'in güvenilirliği ve dürüstlüğünü herkes kabul etmiş olmasına rağmen pey-

gamberlikle görevlendirildiği zaman Mekkeliler ona, kâhin ve büyücü gibi asılsız yakıştır-

malarda bulundular. Fakat onun güvenirliğine gölge düşüremediler ve O’nu asla yalan-

cılıkla ve güvensizlikle suçlamadılar. 

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. 

Peygamber Efendimiz, söz vermişse mutlaka verdiği sözü yerine getirir, kendisine verilen 

emanetleri sonuna kadar korur, bir şey söylemişse muhakkak onu yapardı.  Herhangi bir 

şekilde başkalarına zarar vermekten kaçınmayı, canları, malları konusunda onlara güven 

vermeyi İslam’ın ve imanın şartı olarak görür. 

 

ÖRNEK AYETLER VE HADİSLER: 

 

 “Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.” (isra suresi 32. 

Ayet) 

 “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” (Hud suresi 112. Ayet) 

 “Emaneti gözetmeyenin imanı yoktur.  (Hz.Muhammed.(s.a.v) 

 "Müslüman, elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kişidir."  (Hz.Muham-

med.(s.a.v) 

 "Bizi aldatan bizden değildir." (Hz.Muhammed.(s.a.v) 

 "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol." (Hz.Muhammed.(s.a.v) 

 “Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.” (Hz.Muham-

med.(s.a.v) 

 

ÖRNEK OLAYLAR: 

 

 Bir gün Yahudilerden Yesâr isimli bir çoban, Hz. Muhammed’e (sav.) geldi. Bir süre 

sohbet ettikten sonra İslam’ı kabul ederek Müslümanlara katılmak istedi. Ancak Peygam-

ber Efendimiz, önce otlatmakta olduğu koyunları sahiplerine iade etmesini ve ondan 

sonra kendilerine katılmasını söyledi.  

 Düşmanları bile Hz. Muhammed’in (s.a.v.) üstün şahsiyetini övmüşlerdir. Ebu Süfyan 

ticaret için gittiği Suriye’de Bizans İmparatoru Herakliyus’un Hz. Muhammed (s.a.v.) hak-

kındaki soruları karşısında Hz. Muhammed’in (s.a.v.) asil bir aileden geldiğini, hiç yalan 

söylemediğini, insanları putlara tapmaktan alıkoymaya çalıştığını, onları Allah’ın birliğine 

inanmaya, namaz kılmaya, zekât vermeye davet ettiğini ve kendisine inananların asla 

dinlerini terk etmediklerini ifade etmişti. Hz. Peygamberin en belirgin özelliklerinin doğruluk, 

iffet, ahde vefa ve emanete riayet olduğunu söylemişti. 

 Hz. Peygamberin gençlik yıllarında Kâbe’nin onarılması kararı alınmıştı. Onarım bit-

tikten sonra Hacerü’l-Esved’in yerine konulması olayında kabileler arasında çıkan tar-

tışma neredeyse çatışmaya dönecekken Mekke’nin yaşlılarından biri, sorunun çözümü 

için Kabe’ye gelen ilk kişinin hakem seçilmesi teklifinde bulundu. Orada bulunan herkes 

bu teklifi kabul etti ve hakemin vereceği karara uymaya söz verdi. Hz. Muhammed’in 

(s.a.v.) Kâbe’ye geldiğini gören herkes buna çok memnun oldu, Çünkü o güvenilir bir 

insandı. 
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 Hz. Muhammed (s.a.v), Safâ tepesinden Mekkelilere seslenirken; “Şu vadinin arka-

sında size saldırmak isteyen süvari birlikleri var desem bana inanır mısınız?"diye sordu-

ğunda onlar hep bir ağızdan, “Evet, inanırız... Biz senin bugüne kadar yalan söylediğini hiç 

görmedik..." diye karşılık vermişlerdir. 

 Peygamberimiz bir gün Medine çarşısında gezerken buğday dükkânının birinde, 

buğday çuvalına elini daldırıp altının nemli, üstünün ise kuru olduğunu gördü. Bunun ne-

denini sorduğunda satıcı bunun yağmurdan kaynaklandığını söyledi. Bunun üzerine Hz. 

Muhammed "Bizi aldatan bizden değildir." diyerek satıcıyı ikaz etti. 

 Hz. Peygamber'in hicretin 6. yılında Mekke Müşrikleriyle yaptığı Hudeybiye anlaşması 

sırasında daha maddeye ıslak imza atılmadan Ayakları zincire vurulmuş bir genç, zinciri 

sürükleye sürükleye Resûlullah’ın yanına geldi! Bu, Süheyl bin Amr’ın oğlu Ebû Cendel’den 

başkası değildi. Ebû Cendel, Müslüman olduğu için müşrikler tarafından zincire vurul-

muştu. Müşrikler, “Ey Muhammed, anlaşmamız gereğince bana geri vereceğin ilk kişi bu-

dur.” dedi. Peygamberimiz henüz anlaşmanın imzalanmadığını söyledi, onu anlaşma hük-

münün dışında tutması ricasında bulundu. Fakat Süheyl kabul etmedi. Oğlunu geri ver-

mediği takdirde anlaşmayı imza etmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz 

onu iade etti. Anlaşma imzalandı. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.) misafir olarak gittiği evdeki kadının çocuğunu “Gel sana bir 

şey vereceğim" diyerek çağırdığını duyunca ona “Çocuğa ne vereceksin?" diye sordu. 

Kadın hurma vereceğini söyleyince Allah Resulü: “Eğer aldatıp ona bir şey vermeseydin 

sana bir yalan günahı yazılmış olurdu." buyurdu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) MERHAMETLİ VE AFFEDİCİ OLUŞU 

 

MERHAMET: bir kimsenin ya da herhangi bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı 

üzüntü duymak, onların acı ve sıkıntılarına duyarlı olmaktır. 

Hz, Muhammed sadece kendisi gibi inananlara değil, inanmayanlara da merhametle 

yaklaşmıştır. Kendisine kötü davranan insanlara doğru yolu bulmaları için dua etmiştir 

Hz, Peygamber, savaş esnasında dahi kadınlara, çocuklara, sivil halka, mabetlere ve din 

adamlarına dokunulmamasını ve çevreye zarar verilmemesini istemiştir, Asıl önemli olanın 

gönülleri kazanmak olduğunu vurgulamıştır. 

Kendisi de bir yetim olan Hz. Muhammed (s.a.v.) özellikle yetimlere karşı duyarlı davran-

mıştır. Onların haklarının yenmemesi ve onlara zulmedilmemesi konusunda insanları uyar-

mıştır. Yetimleri koruyup gözetmeye teşvik etmiştir. 

Peygamberimiz çocuklara karşı da çok şefkatli ve merhametli davranırdı. Onlara selam 

verir, hâl ve hatırlarını sorar ve onlarla ilgilenirdi. Zaman zaman çocukları, özellikle de to-

runlarını sırtına alırdı. Onlarla şakalaşır, onları eğlendirirdi. Bütün bu ilgi ve yakınlıktan dolayı 

çocuklar onu çok severdi. 
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ÖRNEK AYETLER VE HADİSLER 

 

 “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok 

ağır gelir. Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” 

(Tevbe suresi 128.ayet) 

 "Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki 

göktekiler de size merhamet etsin." (Hz. Muhammed.(s.a.v) 

 “Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır.” (Hz. Muhammed.(s.a.v) 

 "O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli 

olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları 

için dua et..." (Al-i İmran 159) 

 "(Resulüm) Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (Enbiya suresi 127.ayet) 

 

ÖRNEK OLAYLAR: 

 

 Bir gün Hz. Peygamberin yanına bir adam gelir. Peygamberin kucağında bir çocuğu 

öptüğünü görünce hayretle: “Benim on tane çocuğum var ama hiçbirini öpmedim.” 

der. Peygamberimiz "Kalbinde merhamet kalmamışsa ben ne yapayım” diyerek şu 

uyarıda bulunur: ‘‘Merhamet etmeyene Allah merhamet etmez” 

 Müşriklerin kendisine yaptığı eziyetlere karşı, “Ey Allah’ın Resulü, beni Rabbin gönderdi, 

emrindeyim, istersen bunları şehirleriyle birlikte tarumar edeyim.” diyen Cebrail’e (a.s) 

Hz. Muhammed (s.a.v.): “Hayır Ey Cebrail! Ben insanları helak etmek için değil, helaktan 

kurtarmak için geldim. Olur ki bunların neslinden zamanla bir tek de olsa Müslüman 

çıkar.” cevabını verdi ve ellerini açıp Rabbine, “Ey Rabbim! Sen bunlara hidayet eyle. 

Onlar bilmiyorlar, onun için böyle yapıyorlar.” diye dua etti. 

 Peygamberimiz İslam'ı anlatmak için Taif şehrine gittiğinde, Mekkeli müşriklerin kışkırt-

masıyla Taifliler O'na taş attılar, eziyet ettiler, yoluna diken attılar. Ancak Hz. Muham-

med bu duruma çok üzüldüğü halde yine de onlara beddua etmedi. Onlar için "Rab-

bim! Halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller." diye dua etti. 

 On bir yaşından itibaren Peygamberimizin yanında kalan Enes bin Malik'in anlattığına 

göre "Resulullah bir gün Enes'i bir iş için gönderir. Enes, sokakta oynayan çocukları gö-

rünce onlara katılır ve oyuna dalar. Aradan hayli zaman geçip de Enes gelmeyince 

Peygamberimiz onu aramaya çıkar. Çocuklarla oynadığını görünce arkasından ya-

vaşça gelir ve ensesinden tutar. Enes irkilerek dönünce karşısında gülümseyen Peygam-

beri görür. Peygamberimiz "Enesciğim. Sana söylediğim yere gittin mi?" diye sorunca 

Enes de "Hemen gidiyorum Ya Resulallah!" diye cevap verir. 

 İslamiyet'in ilk yıllarında Peygamberimiz Mekke'de görevini yapmaya çalışırken 

Mekke müşrikleri O'na çok eziyet ve kötülük ettiler. Hz. Muhammed ve Müslümanların 

yurtlarını terk edip Medine'ye hicret etmelerine sebep oldular. Ancak Peygamberimiz 

630 yılında Mekke'yi fethettiğinde bu kişiler haklarında verilecek kararı beklemeye 

başladılar. Hz. Muhammed Kabe önünde toplanan halka seslendi: "Ey Kureyş toplu-

luğu! Benden ne umuyorsunuz? Size nasıl davranacağımı sanıyorsunuz?" Onlar da ha-

yır (iyilik) beklediklerini söylediler. Bunun üzerine Hz. Muhammed: "Bugün ben size Yu-

suf Peygamberin kardeşlerine dediğini diyeceğim. Size hesap sormak yok, hepiniz ser-

bestsiniz, evlerinize gidiniz." dedi ve Mekkelilerin hepsini affetti. 

 Oğlu İbrahim bir buçuk yaşındayken vefat edince Peygamberimiz onun acısına daya-

namadı. İbrahim'i bağrına basıp öpmeye, koklamaya başladı ve bir yandan da ağlı-

yordu. Bunu gören arkadaşları çok şaşırdılar ve "Siz de mi ağlıyorsunuz?" diye sordular. 
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Hz. Muhammed şöyle dedi: Göz yaşarır, yürek sızlar. Ancak biz Rabbimizin hoşuna git-

meyen bir söz söylemeyiz. Bil ki ey İbrahim! Senin ayrılığına dayanamıyoruz." 

 Peygamberimiz hayvanlara da merhametle yaklaşırdı. Bir gün arkadaşlarıyla birlikte 

bir yolculuk sırasında dinlenmek için durmuşlardı. Durdukları yerde kuş yumurtaları bul-

dular. Birisi yumurtaları alınca kuş büyük bir korku içinde kanatlarını çırpmaya başladı. 

Peygamberimiz o kişiye hemen yumurtaları yerine koymasını söyledi. 

 Uhud Harbi’nde amcası Hazret-i Hamza’yı şehit eden Vahşî’yi ve o “şehitlerin efendisi-

nin ciğerini hırsla dişleyen Hind’i de affettiler. Kızı Hazret-i Zeynep’i deveden düşürmek 

suretiyle vefatına sebep olan Hebbâr bin Esved bile bu büyük aftan istifade etmişti. Hz. 

Muhammed(s.a.v) öyle bir incelik gösterdiler ki, Hebbâr’ı affetmekle kalmayıp, aynı za-

manda ona hakaret edilmesini yasakladılar. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) İSTİŞAREYE ÖNEM VERMESİ 

 

İSTİŞARE; bir konuda doğruyu bulmak için bilgisi olan kişilerle görüşmek ve fikir alışverişinde 

bulunmak anlamlarına gelir. 

Danışma da denilen istişare, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bireysel ve toplumsal hayatında 

sürekli başvurduğu önemli bir ilkedir. Hz. Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli ko-

nularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla istişare sonucunda verilen kararlara uy-

gun hareket etmiştir. 

Hz. Muhammed bir konuda karar vermeden önce konuyu iyi bilen kimselerle fikir alışveri-

şinde bulunurdu. Onların düşünce ve görüşlerini sorardı. 

Hz. Peygamber, "Her şeyi en iyi ben bilirim." anlayışıyla hareket etmemiştir. 

 

ÖRNEK AYETLER VE HADİSLER 

 

 "Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz." (Enbiya suresi 7. Ayet) 

 “(Onlar öyle iman edenlerdir ki bütün ortak meselelerini) aralarında danışma ile karara 

bağlarlar. ” (Şura suresi 38. Ayet) 

 İstihâre eden ümitsizliğe düşmez, İstişare eden pişman olmaz, iktisatlı davranan aç kal-

maz.” (Hz. Muhammed.(s.a.v) 

 "Akıllıya danışıp onu dinleyen, doğruyu bulur, dinlemeyen pişman olur. " (Hz. Muham-

med.(s.a.v) 

 "İstişare etmek  pişmanlığa karşı kaledir. " (Hz. Muhammed.(s.a.v) 

 "İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah'a dayanıp güven. 

Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever." (Al-i imran suresi 159. Ayet) 

 "Onların işleri, aralarında danışma iledir." (Şura suresi 38. Ayet) 
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ÖRNEK OLAYLAR: 

 

 Sahabiler, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) tüm kararlarının, vahye dayandığını biliyorlardı. 

Buna rağmen çeşitli gerekçelerle farklı talepler sunabiliyorlardı. Çünkü onlar yakından 

tanıdıkları Allah Resulünün, Müslümanların yararına olan işlerde her türlü olumlu teklife 

açık olduğunu çok iyi biliyorlardı. Bedir Savaşı öncesinde Hz. Peygamber orduyu susuz 

ve kumlu bir yere yerleştirmişti. Bu durum savaş stratejisi açısından pek uygun değildi. 

Hubâb b. Münzir (r.a.)Hz. Peygambere bu kararın Allah’ın emri ile mi yoksa savaş tak-

tiği olarak mı alındığını sordu. Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi tercihi olduğunu söyle-

yince başka bir yere mev- zilenmelerinin daha uygun olacağını dile getirdi ve Hz. Pey-

gamber de bu teklif doğrultusunda hareket etti. 

 Hz. Muhammed (s.a.v), önceleri mescitte bulunan bir hurma kütüğüne dayanarak hut-

belerini ayakta verirdi. Zamanla cemaat kalabalıklaştı. Müslümanların Hz. Peygamberi 

daha iyi görebilecek ve duyabilecek yüksekçe bir yere ihtiyaç duyduğunu gören 

ashâbdan Temîm ed-Dârî, ona bir minber yapmayı önerdi. Bu öneriyi ashabıyla istişare 

eden Hz. Peygamber, amcası Abbâs’ın kölesi Mınâ’ya üç basamaktan ibaret sade bir 

minber yaptırdı. 

 Hz. Peygambere, Bedir savaşı zaferle sona erdiğinde esirler getirildi. Hz. Muhammed 

(s.a.v.) “Bu esirler hakkında ne diyorsunuz?” diye sorarak ashabıyla istişare etmişti. So-

nuçta Hz. Ebû Bekir’in (ra.) görüşünü benimsemiş, okuma yazma bilenlerin on Müslü-

mana öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştı. 

 Peygamberimiz, Bedir Harbi'nde uygulanacak taktik hususunda arkadaşlarına danış-

mıştır. Askerlerin konuşlanacağı yeri, yine istişare ile belirlemiştir. Uhut harbinde savunma 

mı yoksa meydan harbi mi yapılacağı hususunda da arkadaşlarına danışmış ve istişare 

sonucunda benimsenen görüşü kabul etmiştir.  Hendek Harbi'nde şehrin etrafına hen-

dek kazma fikri yine istişare sonunda Selman-ı Farisi'den çıkmıştır. Bütün bu örnekler, Hz. 

Muhammed'in danışarak iş yapmaya çok önem verdiğini göstermektedir. 

 O, kızlarını evlendirme konusunda ailesiyle istişare ederek karar vermiştir. Kendisine ilk 

vahiy geldiğinde önce eşi Hz. Hatice'ye danışmış, sonra da onun önerisiyle bilge bir 

kişi olan Varaka ‘ya gitmiştir. Onun görüş ve düşüncelerini alıp peygamberliği konu-

sunda söylediklerini dikkatle dinlemiştir. 

 Bedir savaşında arkadaşlarının görüşleri doğrultusunda ordunun konumunu değiştirmiş-

tir. Bu savaşta sahabeden Hubab (r.a.), savaş öncesi Müslümanların mevzi aldığı yeri 

beğenmemişti. Daha sonra Peygamberimizin yanına gelerek "Ey Allah'ın resulü! Orduyu 

buraya Allah'ın emriyle mi getirdin, yoksa bir savaş taktiğiyle mi?" diye sordu. Peygam-

ber Efendimiz "Savaş taktiğiyle." diye cevap verince Hubab "Ey Allah'ın elçisi! Bedir kö-

yünün en sonundaki kuyu etrafında mevzi alalım. Böylece putperestleri susuz bırakmış 

oluruz." dedi. Peygamberimiz bu teklifi beğendi ve hemen ordunun konumu değiştirildi. 
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HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) DAVASINDAKİ CESARET VE KARARLILIĞI 

 

CESARET; yiğitlik ve kahramanlık anlamına gelir. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin 

kendinde bulduğu güven duygusudur. Korku veren bir olay anında veya olağandışı du-

rumlarda sabır ve sebat göstererek soğukkanlılığı koruyup, endişeye kapılmadan sakin 

bir şekilde hareket etmektir 

KARARLILIK: bir iş ve davranışta azim ve sebat göstermek, bir konuda iyi düşündükten 

sonra verilen karardan dönmemektir. 

AZİM: karar vermek, bir şeyi yapmak hususunda büyük bir kararlılıkla gayret göstermek 

anlamına gelir. 

Müslüman için şartlar ve durumlar ne olursa olsun imanında kesin bir sebat ve azim gös-

terir. Başına gelen olumlu ya da olumsuz hiçbir hâl ve hadise, müminin hayır ve iyilik üzere 

olmasına engel olamaz. 

Hz. Muhammed peygamber görevi verildikten sonra farklı sorumluluklar üstlenmiş, çeşitli 

sıkıntılarla karşılaşmıştır. Allah onu tebliğ, davet, öğüt ve uyarı görevleriyle sorumlu tut-

muştu. İslam'ı anlatmış, insanlara yol göstermiş ve örnek olmuştur. Peygamberimiz bütün 

hakaret ve eziyetlere rağmen yılmamış, sabretmiş ve davasından vazgeçmemiştir 

Yüzyıllar boyunca puta tapmış, taştan, ağaçtan, madenden yapılmış heykelleri tanrı bel-

lemiş bir toplumda, öne atılıp sadece Allah’a kulluk etmenin bayrağını açmak büyük ce-

saret isteyen bir iştir. Peygamberimiz Allah’a olan imanı ve güveniyle, putperestlerin tep-

kilerinden, tehditlerinden korkmaksızın, insanları tek olan Allah’a çağırmış, cesaretini ve 

özgüvenini hiçbir zaman kaybetmemiştir 

 

ÖRNEK AYETLER VE HADİSLER 

 

 “Cesaretinizi yitirmeyin ve üzülmeyin; eğer gerçekten inanıyorsanız, mutlaka insanların 

en üstünü olursunuz.” (Al-i İmran 139. Ayet) 

 “... Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et (O’na dayanıp güven). 

Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever.” (Al-i İmran 159. Ayet) 

 

ÖRNEK OLAYLAR: 

 

 Sahabe, cesaret ve şecaatte kendilerine örnek aldıkları Hz. Muhammed’i (s.a.v.), “İn-

sanların en iyisi, en cömerdi ve en cesuru” olarak nitelendirmiştir. Enes b. Mâlik’in (r.a.) 

anlattığına göre bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuş ve sesin geldiği 

tarafa doğru gitmişlerdi. Bir atın üstüne atlayarak hepsinden önce sesin geldiği yöne 

atını süren Hz. Peygamber (s.a.v.) ise dönerken onlara rastlamış ve boynunda kılıcıyla 

onları “Korkmayın, korkmayın! ” diye teskin etmişti. 

 Mekkeli müşriklerin İslam'ın yayılmasına engel olma çabalarına hatta Taif'te müşrikler 

tarafından taşlanarak şehirden çıkarılmasına rağmen içinde bulunduğu toplumun 

inanç ve âdetlerinin yanlış olduğunu cesaretle söylemiştir. Hz. Peygamberin bu kararlı-

lığı karşısında yaptıkları baskıların işe yaramadığını gören müşrikler Hz. Muhammed'e 

(s.a.v.) kendilerince cazip teklifler sunmuşlardır. Allah Resulü “Güneş'i sağ elime, Ay'ı da 

sol elime verseler yine de yolumdan dönmem..." buyurarak cesaretini ve kararlılığını or-

taya koymuştur. 
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 Mekke döneminde müşriklerin tehditlerine hiçbir zaman kulak asmamış ve yoluna ce-

saretle devam etmiştir. Hicret edeceği gece onu öldürmek istemişler yine de korkma-

mıştır. Hicret yolculuğunda Sevr Mağarasına sığındıklarında, Hz. Ebu Bekir’i: “…Üzülme! 

Allah bizimle beraberdir…” sözleriyle teselli etmiş ve hiçbir korku emaresi gösterme-

miştir. 

 Uhut Savaşı’nda dişi kırılmasına rağmen cesaretiyle dağılma noktasına gelen İslam or-

dusunu tekrar toparlamıştır. 

 

 

 

 

 

HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) HAKKI GÖZETMEDEKİ HASSASİYETİ 

 

HAKKI GÖZETMEK; adil olmak ve her hak sahibine hakkını vermek demektir. Hz. Muham-

med'in (s.a.v.) en belirgin özelliklerinden biri de insanlar arasında adaletle karar vermesi 

ve adil davranmasıdır. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlığın huzuru için adaleti en temel ilke olarak görmüştür. O 

karar verirken hiç kimseye ayrıcalık göstermez, makam, mevki, zenginlik, fakirlik, akra-

balık bağı gibi durumlar onun verdiği kararları etkilemezdi. Hak sahibinin hakkını alması 

konusuna dikkat ederdi. Bununla birlikte zayıf ve güçsüzlerin, çocukların, yetim ve yok-

sulların haklarının korunmasında daha titiz davranırdı. 

Hz. Peygamber, hak hususunda hiç kimseye en küçük ayrıcalık tanımamıştır 

Hz. Muhammed daha peygamberlik görevi verilmeden önce de haksızlıkların karşısında 

duruyor ve haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu (Hilfu'l-Fu-

dul)'na katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan, güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını koru-

muştur. 

Hz. Peygamber kul hakkına çok önem verirdi. O, kul hakkının büyük bir sorumluluk gerek-

tirdiğini belirtmiş ve bu sorumluluk bilinciyle yaşamıştır. 

Peygamberimiz haksızlığa asla tahammül edemez, haksızlık karşısında susan, kendini sa-

vunamayan kişiyi dilsiz şeytan olmakla nitelendirir, onun bu halini beğenmezdi.  

 

ÖRNEK AYETLER VE HADİSLER 

 

 “Kıyamet gününde Allah’ın en çok sevdiği ve O’na en yakın olan kişi adil devlet baş-

kanı, en çok nefret ettiği ve Allah’tan en uzak olan kişi de zalim devlet başkanıdır.” (Hz. 

Muhammed.(s.a.v) 

 “Onların arasında hükmettiğin (idari karar verdiğin) zaman adaletle karar ver. Allah 

adaletli davrananları sever.”  (Maide Suresi 42. Ayet) 

 ‘Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, 

fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.’ (Nahl Suresi 

90. Ayet) 

 “Hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın yerini bulmasına yardımcı olanlar insanların en 

hayırlılarıdır. İçinde, zayıf kimsenin incitilmeden hakkını alamadığı bir toplum yüksele-

mez.” (Hz. Muhammed.(s.a.v)  
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 “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir 

topluluğa duyduğunuz kin, sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun; bu, Allah kor-

kusuna daha çok yakışan (bir davranış)dır...” (Mâide suresi, 8. ayet.) 

 “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız 

aleyhine de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. (Haklarında şahitlik ettikleriniz) 

zengin olsunlar, fakir olsunlar Allah onlara (sizden) daha yakındır. Hislerinize uyup ada-

letten sapmayın...” (Nisâ suresi, 135. ayet.) 

 

ÖRNEK OLAYLAR: 

 

 Bedir savaşında alınan esirler arasında Peygamberimizin henüz Müslüman olmayan 

amcası Abbas da vardı. Esirler (tutsaklar) fidye vererek esirlikten kurtuluyorlardı. Bazı ki-

şiler " Peygamberimizin amcasıdır." diyerek Abbas'ın bağışlanmasını istediler. Peygam-

berimiz "Hayır, böyle bir şey olamaz. Onun ödemek zorunda olduğu fidyenin bir dirhemi 

bile bağışlanamaz." dedi. 

 Hz. Muhammed (s.a.v.), hüküm verirken hangi dinden olursa olsun insanlar arasında 

adaleti gözetmiştir. Ebu Hadrad adlı sahabi, bir Yahudi'den borç almıştı. Ancak Ebu 

Hadrad söz verdiği süre içinde borcunu ödeyememişti. Bu sahabi borcunu ödemek 

için alacaklıdan süreyi uzatmasını istediyse de adam buna razı olmadı. Hz. Muham-

med (s.a.v.) durumdan haberdar olunca Ebu Hadrad'dan elindeki bazı malzemeleri 

satarak borcunu ödemesini, alacaklıyı mağdur etmemesini söyledi. 

 Peygamberimizden alacağını istemeye gelen bir adam, bunu kaba bir şekilde söyle-

mişti. Peygamberimizin yanında olanlar adama kızmışlardı. Fakat adam; “Ben hakkımı 

istemeye geldim.” demişti. Peygamberimiz çevresindekilere; “Sizin ondan yana olmanız 

gerekirdi çünkü bu adam hakkını istiyor.” dedikten sonra adama borcunu ödedi. 

Adam, “Sen benim hakkımı çok iyi bir şekilde ödedin. Allah da sana ödülünü verecek-

tir.” diye dua ederek gitti. Peygamberimiz de “İşte hak sahiplerinden yana çıkıp hakkın 

yerini bulmasına yardımcı olanlar, insanların en hayırlılarıdır. İçinde, zayıf kimsenin inci-

tilmeden hakkını alamadığı bir toplum yükselemez.” dedi. 

  Mahzumoğulları’ndan bir kadın hırsızlık yapar. Bir kısım ileri gelen Kureyşliler Hz. Mu-

hammed’e bir aracı göndererek kadını affetmesini isterler. Bu işi Hz. Muhammed’in çok 

sevdiği bir kişi olan Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Sonra durumu iletmek üzere 

Üsame’yi Peygambere gönderirler. Üsame gelip durumu anlatınca Hz. Peygamber 

üzülür. Ayağa kalkarak şunları söyler: “Ey insanlar, sizden önceki insanlar aralarında 

varlıklı biri hırsızlık yaptığında ona dokunmazlar; zayıf biri hırsızlık yaptığında ise onun 

cezasını verirlerdi. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah’a yemin ederim, değil o ka-

dın, bu suçu işleyen Muhammed’in kızı Fatıma bile olsa onun da cezasını veririm." 

 Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: "Hz. Peygamber bize ziyarete gelmişti. O gece bizde kaldı. 

Haşan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Haşan uyanıp su istedi. Hz. Peygamber hemen 

kalktı ve su kabından bir bardak su aldı. Haşana vermek için getirmişti ki Hüseyin de 

uyandı. Hüseyin bardağa uzandı ve su içmek istedi. Hz. Peygamber ise suyu Hüseyin’e 

değil önce Hasan’a verdi. Bunun üzerine Hz. Fatma Babacığım Hasan’ı Hüseyin’den 

çok seviyorsunuz herhalde.’dedi. Hz. Peygamber Hayır, suyu önce Haşan istedi.’ bu-

yurdu." 

 Hz. Muhammed (sav.), mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu. Biraz sonra bir arkadaşının 

oğlu babasının yanına geldi. Adam, oğlunu öpüp dizine oturttu. Bir süre sonra bu kez 

adamın kızı geldi. Onu ise hemen yanında bir yere oturttu. Bunun üzerine Hz. Muham-

med (sav.) “Çocuklarının ikisini bir tutsana.” buyurarak onu uyardı. 
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HZ. MUHAMMED'İN (S.A.V.) İNSANLARA DEĞER VERMESİ 

Hz. Muhammed (s.a.v.), ırk, cinsiyet, makam, mevki ve şöhret gibi farklılıkların insanın de-

ğerini belirleyemeyeceğini ifade etmiştir. 

Peygamberimiz (s.a.v.) Hz. Muhammed'in en önemli özelliklerinden biri onun örnek bir in-

san olması ve insanlara ayrım yapmaksızın değer vermesidir. 

Hz. Muhammed, insanlara ırk, cinsiyet, zenginlik ve makamlarına göre davranmamıştır. O, 

insanlar arasında hak ve hukuk açısından hiçbir ayrım yapmamıştır. 

Hz. Peygamber insanlara içten davranırdı. İnsanlar onunla çekinmeden konuşabilirlerdi. 

O, insanların konuşmasını kesmeden sonuna kadar dinlerdi. Yaşlı, hasta, yetim ve fakirlerle 

yakından ilgilenirdi. Kimsesiz ve öksüzleri sık sık ziyaret ederdi. 

Yaşadığı toplumda aşağılanan, ezilen kimselerin haklarını daima savunur ve korur, kölele-

rin özgürleştirilmesini teşvik eder, esirlere iyi davranır, kadınların ve kız çocuklarının horlan-

masına karşı çıkar, böylelikle insan onurunun korunmasını isterdi. 

İnsanlara içten, samimi ve güler yüzlü davranır, herkesle konuşur, selamlaşır, kimsesiz, yaşlı, 

hasta ve yetimlerle ilgilenir, kendisiyle özel görüşmek isteyenleri geri çevirmezdi. 

Kendisini davet edenlerin davetlerine katılır, verilen armağanları (küçük ve değersiz olsa 

bile) geri çevirmezdi. 

Müslüman olmayan komşularıyla iyi geçinir, hasta olduklarında onları ziyaret eder, hangi 

dinden olursa olsun insana insan olduğu için değer verilmesini isterdi. 

Çocuklarla (özellikle yetim çocuklarıyla) ilgilenir, şakalaşır, başlarını okşar, onlara hediyeler 

verirdi. Kendisi için istemediği bir şeyi başkaları için de istemezdi. 

Hz. Peygamber, insanlara daima mütevazı bir kardeş, şefkatli bir öğretmen ve merhametli 

bir baba gibi davranırdı. 

İnce, nazik, kibar ve ölçülü bir hitap tarzını benimserdi. 

Şaka yaparken kimseyi kırmaz, doğru olmayan bir şeyi söylemez ve kimseyi yanılt mazdı. 

Dikkat çekmek istediğinde konuşmasında geçen önemli cümleleri üçer defa tekrar 

ederdi. 

Az sözle çok şey ifade eder, tane tane, açık seçik ve herkesin anlayabileceği bir tarzda 

konuşurdu. 

Karşısındakini dinlediğini ve anladığını göstermek için yüzüne bakarak konuşurdu. 

 

 

 

 

 

ÖRNEK AYETLER VE HADİSLER 

 

 "Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır." (Hz. Muhammed (s.a.v.) 

 "...Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Âdem 'den gelmiş, 

Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap'a, be-

yazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak 

takva iledir." (Hz. Muhammed (s.a.v.) 
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ÖRNEK OLAYLAR: 

 

 Mescid-i Nebi'nin temizliğini herhangi bir karşılık almadan yapan Ümmü Mihcen is-

minde kimsesiz bir kadın vardı. Hz. Muhammed (s.a.v.) kadını bir müddet göremeyince 

artık neden gelmediğini sordu. Arkadaşları kadının vefat ettiğini söylediler. Hz. Pey-

gamber, "Neden bana haber vermediniz!"diyerek arkadaşlarına sitemde bulundu, 

Ümmü Mihcen'e verdiği değeri göstermek üzere kadının mezarına gitti ve onun için 

dua etti. 

 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." der. 

 Bir gün Peygamberimiz ve arkadaşları otururken önlerinden bir Yahudi cenazesi geçer. 

Peygamberimiz ayağa kalkar. Yanındakiler de cenazenin Müslüman olmadığını söy-

lerler. Bunun üzerine Hz. Muhammed "Bu da bir insan değil mi?" diyerek her insanın 

saygıya değer olduğunu vurgular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR SURE TANIYORUM: KUREYŞ SURESİ VE ANLAMI 

Kureyş suresi, Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. Kureyş, Hz. Peygamberin mensup 

olduğu kabilenin adıdır. 

Kureyş suresinde cahiliye dönemi Araplarının durumlarından bahsedilir. Cahili- ye dö-

neminde Kureyş kabilesi diğer kabileler içinde ayrıcalıklara sahipti. Özellikle ticari ayrıca-

lıkları vardı. Sure, yaz kış onlara verilen nimetler nedeniyle Allah'a (c.c.) ibadet etmek ge-

rektiğini hatırlatıyor. 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 

1- Li îlâfi kurayş. 

2- Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf. 

3- Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt. 

4- Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf. 

Kureyş Suresinin Anlamı 

-Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 

1- Kureyş’in emniyetini sağladığı, 

2- Yaz ve kış yolculuğunda onları ısındırıp yakınlaştırdığı için onlar, 

3- Bu evin (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. 

4- Ki O (Allah) kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve her çeşit korkudan güvenliğe ka-

vuşturandır. 
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İyi günler size din kültürü ve ahlak bilgisi denemesi Multivitamin kitabımı tanıtmak isti-

yorum. Kitabımızın ‘’Sen Sor Ben Söyleyeyim ‘’ bölümünde tüm ünitelerin HAP bilgilerini 

içermektedir. Sorularımız; Konuları Öğreten, Geliştiren ve Tamamlayıcı tarzda hazırlanmış 

olup tüm yıl boyunca kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. 5 adet kavram testi ile tüm 

ünitelerdeki öğrencilerimizin öğrenmesi gereken temel kavramları soru haline getirdik. Bir 

öğrencimiz kitabı eline aldığında din kültüründen çıkma ihtimali bulunan tüm konulardan 

ve kazanımların her birisi ile ilgili en az bir soru çözecek şekilde hazırladık. Geçmişş konuları 

pekiştirecek ve geri sayım denemeleri ile sınava hazır olacaklardır. Öğrencilerimiz; Ara tatil 

1, Sömestr, Ara Tatil 2, Kavratan ve Geri Sayım Denemeleri ile LGS’ ye %100 hazır olacak-

lardır. Bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca isterseniz size ders notlarını 

da gönderebilirim.  

İNSTAGRAM SAYFAMIZDAN YA DA FACEBOKK SAYFAMIZDAN DERS NOTU İSTİYORUM 

MESAJI ATMANIZ YETERLİDİR. 

İNSTAGRAM: lgsdin8 FACEBOOK: LgsDin Dkab 
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Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi LGS  HZ. MUHAMMED (S.A.V) ÖRNEKLİLİĞİ       Mehmet BULDANLI 

“Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir.”

(Hadis-i Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadis kapsamında değerlendirilemez?

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

Peygamberimiz arkadaşlarından birinin abdest alırken (aşırı su kullandığını) gördü
ve ona: “Bu israf nedir?” dedi.  Arkadaşı: “ Abdestte de israf olur mu?” deyince, 
Peygamberimiz: “Akarsuyun kenarında olsan bile israf olur.” dedi. 
Bu hadisi dikkate alan bir kişide aşağıdaki  davranışlardan hangisinin öncelikli 
olarak gelişmesi beklenir?

A) Çevre temizliğine önem verme
B) Doğal kaynakları bilinçli kullanma
C) Kişisel temizlik alışkanlığı edinme
D) İbadetlerde temizliğin önemini fark etme

• Hz. Ali, Peygamberimizin kızı Fatıma ile evlenmek istediğinde, Peygamberimiz
kızının görüşünü almıştır.
• Peygamberimiz Hendek savaşında Selmân-ı Fârisî adlı sahabinin hendek
kazma fikrini benimsemiştir.
• Peygamberimiz Bedir Savaşı’nda Hubâb adlı sahabinin önerisiyle ordunun
yerini değiştirmiştir.

Yukarıdaki örnekler Peygamberimizin hangi kişilik özelliğine işaret etmektedir?
A) Danışarak iş yapmasına
B) Cesaretli olmasına
C) Güvenilir olmasına
D) Sabırlı olmasına

“Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil; öfkelendiği zaman kendisine hâkim 
olabilen kimsedir.” (Hadis-i Şerif)
Bu hadisi ilke edinen bir kişide aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenir?

A) Cesaretli olması
B) Güvenilir olması
C) Saygılı olması
D) İradeli olması

1

2

3

4
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Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi LGS  HZ. MUHAMMED (S.A.V) ÖRNEKLİLİĞİ       Mehmet BULDANLI 

• Peygamberimiz bir kişiyle konuşurken o kişi yüzünü çevirmedikçe yüzünü
çevirmezdi.
• Peygamberimiz biri ile tokalaştığında karşısındaki elini bırakmadıkça elini
çekmezdi.
• Peygamberimiz sahabilerle otururken ayaklarını asla uzatmazdı.

Hz. Peygamber’in bu davranışları aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ifade edilebilir?
A) Güvenilir olmasıyla
B) Hoşgörülü olmasıyla
C) Merhametli olmasıyla
D) İnsanlara değer vermesiyle

Hz. Muhammed Bedir Savaşı’nda alınan bazı esirleri on Müslümana okuma-yazma
öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır. 
Aşağıdaki özelliklerden hangisi Peygamberimizin bu tutumunu en iyi ifade eder?

A) Özgürlüğe önem vermesi
B) Bilgiye değer vermesi
C) İstişarede bulunması
D) Affedici olması

Hz. Muhammed her fırsatta Müslümanları öğrenmeye teşvik etmiş, bu amaçla
Medine’de okuma - yazma seferberliği başlatmıştır. O’nun Müslümanları öğrenmeye
yönlendiren pek çok hadisi bulunmaktadır. 

Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in bu tutumuna örnek oluşturmaz?

A) “İlim müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alsın.”
B) “Her kim ilim elde etmek için yola çıkarsa Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır.”
C) “İlim erkek ve kadın her Müslümana farzdır.”
D) “İnsanların değerini bilemediği iki şey vardır: Boş vakit ve sağlık.”

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
         HADİS HEDEF DAVRANIŞ

A)“Bizi aldatan bizden değildir.”    Güvenilir olmak
B)“İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.”    Kendini geliştirmek
C)“Merhamet edenlere Allah da merhamet eder.”         Affedici olmak
D)“En hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.” Hakkı gözetmek

5

6

7

8
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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 hâlde, emanetleri sahiplerine vermesi için
Hz. Ali’yi görevlendirmiştir. 

Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

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

“ (Ey Peygamber!) Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın; eğer kaba
ve katı yürekli olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıp giderlerdi...”  (Âl-i İmrân 
suresi, 159. ayet) 

Bu ayette, Hz. Muhammed’in aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmiştir?

A) Cesaretinden
B) Merhametinden
C) Yöneticiliğinden
D) Yardımseverliğinden

Bir gün Yahudilerden Yesâr 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 aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini 
göstermektedir?

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

8. sınıf öğrencisi Ertuğrul, sınav sonuçlarını dikkate alarak kendine uygun lise
tercihinde bulunmak amacıyla ailesi ve okuluyla görüş alışverişinde bulunmuştur.
Buna göre Ertuğrul, Peygamber Efendimizin hangi kişilik özelliğini daha çok örnek
almıştır?

A) Kararlı olmasını
B) Danışarak iş yapmasını
C) İnsanlara değer vermesini
D) Zamanı iyi değerlendirmesini

9

10

11

12
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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 hatırlamıştır?

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.

Hz. Muhammed (sav.), çocukları çok severdi. Çocuklar, O’nun sohbetini dinlemek 
için mescide gelirlerdi. Bir gün çocuklardan birinin olmadığını fark eden Hz. 
Muhammed (sav.), onun neden gelmediğini sordu. Çocuklar, çok  sevdiği kuşu 
öldüğü için üzüntüsünden gelmediğini söylediler. Çocuğu ziyarete giden Hz. 
Muhammed (sav.): “Başın sağolsun, kuşun ölmüş.” diyerek onu teselli etti.

Anlatılan olayda Peygamber Efendimizin hangi özelliği ön plana çıkmaktadır? 

A) Güvenilir olması
B) Hoşgörülü olması
C) Hayvanları sevmesi
D) İnsanlara değer vermesi

Bir ankette “Boş zamanlarınızı nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna katılımcıların 
cevapları şu şekildedir:
• % 5 - Kitap okurum.
• % 15 - Gezmeye çıkarım.
• % 30 - Hiçbir şey yapmam.
• % 50 - Televizyon izlerim.

Verilen cevaplara bakıldığında katılımcıların çoğunluğunun Peygamber Efendimizin
hangi hadisini örnek almadıkları söylenebilir?

A) Bir baba evladına güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.
B) Ben beddua etmek için gönderilmedim, yalnız rahmet için gönderildim.
C) Ölümden önce hayatın, yaşlılıktan önce gençliğin, meşguliyetten önce boş
zamanın kıymetini bilin.
D) Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Allah, sizin kalbinizden merhameti
çıkardıysa ben ne yapabilirim.

13

14

15
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Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in ilim öğrenmeye verdiği önemi 
ortaya koymaz?

A) Hz. Zeyd’den İbranice öğrenmesini istemiştir.
B) Bedir Savaşı sonrası, savaş esirlerini on Müslüman’a okuma yazma öğretmesi şartıyla
serbest bırakmıştır.
C) Toplumu ilgilendiren sorunların çözümünde karar vermeden önce etrafındaki
kişilerin düşüncelerini almıştır.
D) Hicretten sonra Medine’de inşa ettirdiği mescidin yanında “Suffe” adı verilen
bölüm yaptırmış ve kendisi de burada eğitim faaliyetlerinde bulunmuştur.

Bana şunlar hakkında söz verin, ben de size cenneti müjdeleyeyim: Konuştuğunuz 
zaman doğru konuşun, söz verdiğinizde sözünüzü yerine getirin, size emanet edileni 
koruyun! 
Hz. Peygamber bu hadisiyle aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir?

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

I. Müşriklerin baskılarına: “Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol elime koysalar yine de yolumdan
dönmem.” diye cevap vermesi
II. Sevr Mağarası’nda gizlenirken endişeye kapılan Hz. Ebu Bekir’i “Üzülme! Allah bizimle
beraberdir.” diyerek teselli etmesi
III. Hacerü’l Esved taşını yerine koyma sırasında çıkan karışıklıkta hakemlik yaparak
çözüm bulması

Yukarıdakilerin hangileri Hz. Muhammed (sav.)’in sabırlı ve cesaretli olduğuna örnek
gösterilebilir? 

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

Aşağıdaki hadislerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) İki günü birbirine eşit olan aldanmıştır.
B) Allah insana; hayvanlara iyi davranmayı emretmiştir.
C) Her can taşıyan varlığa yapılan iyilikte sevap vardır.
D) Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun, kıyamet günü Allah’a şikâyet edilirsiniz.

16
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Bir gün adamın biri Hz. Peygamber’in huzuruna geldi ve kendisinden bir binek 
hayvanı istedi. Hz. Muhammed (sav.) de ona, “Peki, sana bir dişi deve yavrusu 
vereyim mi?” diye takıldı. Adamcağız, “Ey Allah’ın Resulü, ben sizden bir binek 
istiyorum, dişi deve yavrusunu ne yapayım?” dedi. Hz. Peygamber gülerek
“Bütün develer, dişi develerin yavrusu değil midir?” diye açıkladıktan sonra adama 
yardımcı oldu.

Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanlara değer verirdi.
B) Şaka yaparken bile yalandan kaçınırdı.
C) İnsanların ihtiyaçlarını karşılamayı severdi.
D) Kendisine yapılan kaba davranışları affederdi.

Hz. Muhammed (sav.), mescitte arkadaşlarıyla oturuyordu. Biraz sonra bir 
arkadaşının oğlu babasının yanına geldi. Adam, oğlunu öpüp dizine oturttu. Bir süre 
sonra bu kez adamın kızı geldi. Onu ise hemen yanında bir yere oturttu. Bunun 
üzerine Hz. Muhammed (sav.) “Çocuklarının ikisini bir tutsana.” buyurarak
onu uyardı. 
Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) tavsiye ettiği değer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabır
B) Adalet
C) Güven
D) Hoşgörü

Hz. Ali şöyle bir olay anlatır: “Hz. Peygamber bize ziyarete gelmişti. O gece bizde 
kaldı. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara  Hasan uyanıp su istedi. Hz. 
Peygamber hemen kalktı ve su kabından bir bardak su aldı. Hasan’a vermek için 
getirmişti ki Hüseyin de uyandı.  Hüseyin bardağa uzandı ve su içmek istedi.
Hz. Peygamber ise suyu Hüseyin’e değil önce Hasan’a verdi. Bunun üzerine Hz. 
Fatma ‘Babacığım Hasan’ı Hüseyin’den çok seviyorsunuz herhâlde.’ dedi. Hz. 
Peygamber ‘Hayır, suyu önce Hasan istedi.’ buyurdu.” 

Bu olaydan Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Danışarak iş yapardı.
B) Ailesiyle yakından ilgilenirdi.
C) Çocuklara karşı merhametliydi.
D) Davranışlarında adaletten ayrılmazdı.

20
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Hz. Hatice, Hz. Muhammed’e (sav.) hitaben şöyle söylüyordu: “Allah seni katiyyen 
utandırmaz. Çünkü sen akrabalarına iyi davranan, çaresizlerin yardımına koşan, 
yoksulu himaye eden, misafirlerine ikram eden bir insansın.” 
Buna göre Hz. Hatice, Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisini
vurgulamıştır? 

A) Yardımseverliğini
B) Hoşgörüsünü
C) Affediciliğini
D) Adaletini

Hz. Muhammed’den (sav.) nakledildiğine göre: “Adamın biri çölde yolculuk esnasında 
çok susadı. Uzun süre su aradı. Nihayet bir kuyuya rastladı. Zorlukla inip su içtikten sonra 
kuyudan çıktı. O esnada kuyunun kenarında susuzluktan dilini çıkararak soluyan bir 
köpeğin nemli toprağı eşelediğini gördü. Bu da benim gibi susamış, diye düşünerek 
tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup köpeğe içirdi. Bu davranışından dolayı 
Yüce Allah adamın günahlarını bağışladı.” 
Aşağıdakilerden hangisi bu hadisle kazandırılmak istenen davranışa örnek oluşturmaz?

A) Kış aylarında yaban hayvanları için yiyecek bırakılması
B) Sokak hayvanları için barınaklar yapılması
C) Sıcak havalarda bahçe ve parklara hayvanlar için su kapları konması
D) Sirk ve gösterilerde kullanılmak için hayvanların eğitilmesi

Hz. Muhammed (sav.); selamlaşmak, davet edildiğinde katılmak, öğüt isteyene öğüt 
vermek, aksırana “Allah sağlık ve afiyet versin” demek, hastayı ziyaret etmek ve 
cenazeye katılmak gibi davranışların, Müslüman’ın Müslüman’a karşı görevleri 
arasında olduğunu bildirmiştir.
Hz. Muhammed (sav.) bu öğütleri ile Müslümanlar arasında aşağıdaki davranışlardan
hangisini yerleştirmeyi amaçlamıştır?

A) İlmi yaygınlaştırmayı
B) Maddi yardımı artırmayı
C) Doğaya karşı duyarlı olmayı
D) Dayanışma bilincini geliştirmeyi

23
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Hz. Muhammed (sav.) Miraç’ta yaşadıklarını amcasının kızına anlattı. O da bu olanları
halka anlatmamasını yoksa onların kendisine inanmayıp, zorluklar çıkaracaklarını 
söyledi. Fakat Peygamberimiz bu durumu ne olursa olsun saklamayacağını, insanlara 
duyuracağını belirtti. 
Bu olaydan Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

A) Doğruluk
B) Merhamet
C) Kararlılık
D) Cesaret

Hz. Muhammed (sav.) karar alırken pek çok konuda insanlara fikirlerini sorar, onların 
görüşlerini alırdı. 
Hz. Muhammed (sav.) bu şekilde davranmakla aşağıdakilerden hangisini amaçlamış
olamaz? 

A) Sorumluluktan kaçınmayı
B) Hata yapma ihtimalini azaltmayı
C) Konulara farklı bakış açıları kazandırmayı
D) Birlikte hareket etme bilinci kazandırmayı

Peygamberliğinin başlangıcından itibaren ilme önem veren Hz. Muhammed (sav.), 
Hicret’ten sonra Medine’de bir mescit yaptırmış ve burada ilim için Suffe adı verilen bir 
bölüm ayırmıştır. Böylece gençlerin ilimle meşgul olmasını sağlamış ve onlara özel bir 
kıymet vermiştir.
Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Mescidi hem ibadet hem de ilim yeri olarak kullanmıştır.
B) İlmi ve ilimle uğraşanları önemsemiştir.
C) İlim öğretmeye Suffe ile başlamıştır.
D) Gençlerin ilim öğrenmesi için imkânlar oluşturmuştur.

26
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Hz. Muhammed (sav.) Mekke’yi fethettiğinde kendisine zulmetmiş olan Mekkelilere 
şöyle seslenmiştir: “Ben size Yusuf’un (as.) kardeşlerine söylediklerini tekrarlıyorum. Bugün 
size kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Çünkü O, merhametlilerin en merhametlisidir.”

Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ve Hz. Yusuf’un (as.) aşağıdaki ortak özelliklerinden
hangisi vurgulanmıştır?

A) İffete önem verme
B) Merhametli ve affedici olma
C) Verdikleri sözü yerine getirme
D) Aile büyüklerine saygılı davranma

Hz. Muhammed (sav.) vefatından kısa bir süre önce arkadaşlarını toplayarak onlara 
“Şayet birinize karşı bir hatam varsa, kimi incittiysem, kimin malına veya canına 
herhangi bir biçimde zararım dokunmuşsa gelsin benden hakkını alsın.” demişti. 

Hz. Muhammed (sav.) bu davranışı ile hangi ahlakî değere verdiği önemi göstermiştir?

A) Affedicilik
B) Hoşgörü
C) Cesaret
D) Hakkı gözetmek

Tay kabilesinin başkanı Adiy b.Hatim, Müslüman olmadan önce Medine’ye gelmişti. Hz.
Peygamber’in yetişkinlere ve çocuklara davranışlarını gözlemledi. Onda diğer ülke 
liderlerinde bulunmayan bazı özellikler olduğunu fark etti. Yolda yaşlı bir kadını uzun 
müddet sabırla dinlediğine şahit oldu. “Bir devlet başkanı o kadar işinin arasında nasıl 
olur da yaşlı bir kadına bu kadar vakit ayırır?” diye düşündü. Daha sonra Hz. 
Peygamber’in evine gitti. Hz. Peygamber oturması için minderini ona verdi ve kendisi 
yere oturdu. Bu davranış karşısında çok etkilenen Adiy bin Hatim “Vallahi, bu bir kral 
değil.” diyerek Müslüman oldu. 

Bu metne göre Adiy b. Hatim’in Müslüman olmasında Hz. Muhammed’in (sav.) hangi 
yönü etkili olmuştur?

A) Güvenilir olması
B) İnsanlara değer vermesi
C) Zamanı iyi değerlendirmesi
D) Akrabalık ilişkilerini önemsemesi
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Mekkeli müşrikler, Hz. Muhammed’i (sav.) İslam’ı anlatmaktan vazgeçirmesi için 
amcası Ebu Talip’e başvurdular. Ebu Talip, Hz. Peygamber’e durumu bildirdi. 
Davasından vazgeçmesini, artık meselenin kendisinin de üstesinden gelemeyeceği bir 
noktaya ulaştığını söyledi. Çok sevdiği amcasının bu sözlerine üzülen Hz. Peygamber 
şöyle cevap verdi: “Allah’a yemin ederim ki tebliğ görevimi terk etmem için sağ elime 
Güneş’i, sol elime Ay’ı verseler, sen de beni terk etsen, onların bu dediklerini asla kabul 
etmem. Rabb’im Allah bana yeter!” 

Hz. Muhammed’in (sav.) bu tavrı aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan 
ilişkilendirilemez? 

A) “Ey iman edenler! Allah’ın ve Peygamber’inin önüne geçmeyin. Allah’a karşı
gelmekten sakının...” (Hucurât suresi, 1. ayet)
B) “Nice peygamberler vardır ki... Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı gevşeklik
ve zaaf göstermediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi,
146. ayet)
C) “Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlardan yüz çevir.” (Hicr suresi,
94. ayet)
D) “Kâfirlere ve münafıklara itaat etme! Onların eziyetlerine aldırma ve Allah’a
tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.” (Ahzâb suresi, 48. ayet)

Müslümanların büyük bir sıkıntı içinde ve baskı altında oldukları bir dönemde 
sahabelerden bazıları Hz. Peygamber’e gelerek bu zulmü yapanlara beddua 
etmesini istedi. O ise: “Ben rahmet peygamberiyim, beddua etmek için 
gönderilmedim.” buyurdular. 

Bu olayda Hz. Muhammed’in (sav.) hangi özelliği öne çıkmaktadır? 

A) Merhameti
B) Cesareti
C) Adaleti
D) Kararlılığı

Hz. Peygamber, Müslümanlara karşı özel bir şefkat ve muhabbet beslemiştir. Yaşadığı 
süre içinde Müslümanların dertleriyle ilgilenmiş, üzüntülerine ortak olmuştur. Hz. 
Peygamber’in metinde anlatılan bu tutumu, aşağıdaki ayetlerin hangisinde ifade
edilmiştir? 

A) “Andolsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için... güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21.
ayet)
B) “Sen öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.”
(Gâşiye suresi, 21-22. ayetler)
C) “Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok
ağır gelir. Çünkü O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve
merhametlidir.” (Tevbe suresi, 128. ayet)
D) “Muhammed yalnızca bir elçidir. O’ndan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi O ölür
veya öldürülürse gerisin geri dönecek misiniz?...” (Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)
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Hz. Peygamber arkadaşlarıyla yolda yürürken karşılarından gelen bir adam yere tükürdü.
Hz. Muhammed’in (sav.) yüzü birdenbire kızardı ve olduğu yerde kalakaldı. Yanındakiler
koşuşarak tükürüğün üstünü toprakla örttü. O da bundan sonra yoluna devam etti.

Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendisine yapılan kötülükleri affederdi.
B) İnsanlarla beraber hareket ederdi.
C) Çevrenin kirletilmesinden rahatsız olurdu.
D) İnsanlara yardımcı olmayı severdi.

Hz. Muhammed (sav.) önemli her meselede sahabelerin görüşlerine başvurmuştur. 
Hakkında vahiy bulunmayan konularda ashabının bilgi ve fikirlerinden yararlanmıştır. 
Pek çok meseleyi  onların katkıları ile çözüme kavuşturmuştur. Sahabeler Hz. 
Peygamber’den daha fazla danışarak iş yapan birini görmediklerini belirtmişlerdir.

Hz. Muhammed’in (sav.) bu tutumu aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilemez?

A) “...İş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp
güven...” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
B) “...Onların işleri, aralarında danışma iledir...” (Şûrâ suresi, 38. ayet)
C) “...Sen çağrıya devam et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol...” (Şûrâ suresi, 15.
ayet)
D) “...Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır.” (Yûsuf suresi, 76. ayet)

Hz. Muhammed (sav.) gözleri görmeyen Abdullah b. Ümmi Mektum’u diğer 
sahabelerden  ayırmamıştır. Üstelik ona öğretmenlik görevi vermiş ve bir defasında 
sefere çıkarken şehirde kendi yerine onu vekil olarak bırakmıştır.

Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 

A) Engelli insanlara değer verirdi.
B) Eğitim ve öğretimi önemserdi.
C) Gerektiğinde yerine yönetici görevlendirirdi.
D) Sefere çıkma kararlarını danışarak alırdı.
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Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde “... Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız da birdir, 
hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Allah katında en kıymetli 
olanınız, O’ndan en çok sakınanınızdır. Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur.” 
buyurmuştur.   
Bu metinden Hz. Peygamber’in aşağıdaki özelliklerinden hangisine ulaşılamaz?

A) Sabırlı olması
B) İnsana değer vermesi
C) Hakkı gözetmesi
D) Uyarıcı olması

I. Yolda oynayan çocuklara rastladığında onlara hâl hatır sorması
II. Hacerü’l-Esved’in yerine konması hususunda onun hakem olmasından herkesin
memnun olması
III. Medine’ye hicret edeceği gün, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim
etmek üzere Hz. Ali’yi görevlendirmesi
IV. Hayatının son on yılını Medine’de geçirmesi Numaralanmış ifadelerden hangileri

Hz. Muhammed’in (sav.) güvenilir olduğuna örnek oluşturur?

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

Hz. Muhammed (sav.), Hz. Ali’yi bir bölgeye görev için gönderdiğinde ondan, davalı ve 
davacının her ikisini de dinledikten sonra hüküm vermesini istemiştir.
Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) hangi yönü vurgulanmaktadır? 

A) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti
B) Merhametli ve affedici oluşu
C) Davasındaki cesaret ve kararlılığı
D) İstişareye önem vermesi
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Hz. Muhammed (sav.), Müslümanlarla beraber umre yapmak için Mekke yakınında
Hudeybiye’de konakladı. Durumu haber alan Mekkeli müşrikler Müslümanları şehre 
sokmama kararı aldılar. Bunun üzerine Hz. Muhammed (sav.), kendileri ile konuşmak 
üzere Hz. Ömer’i elçi olarak göndermek istedi. Fakat o “Ya Resûlallah! Eğer Mekkeliler 
bana zarar vermek isterlerse orada bana sahip çıkacak yeterince akrabam yok.” 
diyerek bu görevden affını istedi. Hz. Muhammed (sav.) de Hz.Ömer’in bu isteğini haklı 
buldu ve Mekke’de akrabaları güçlü olan Hz. Osman’ı elçi olarak gönderdi.

Bu metinden Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanların görüşlerine değer verdiğine
B) Akraba ziyaretini önemsediğine
C) Temkinli ve tedbirli davrandığına
D) Anlayışlı ve uzlaşmacı bir tavır sergilediğine

Enes b. Malik, Hz. Muhammed’i (sav.) şu şekilde anlatmıştır: “Resulullah bütün ashabı ile
yakından ilgilenirdi. O’nun yanında herkes kendini kıymetli hissederdi. Hediyeleşmeyi 
severdi. Hasta olanları ziyaret ederdi. Çocuklar ile oynardı. Kimsenin sözünü kesmez, 
konuşanın sözü bitmeden başını o kişiden çevirmezdi.” 

Bu metinde Hz. Muhammed’in (sav.) aşağıdaki özelliklerinden hangisine vurgu 
yapılmıştır?

A) Bilgiye önem vermesine
B) İnsanlara değer vermesine
C) Güvenilir bir insan olmasına
D) Sabırlı ve cesaretli olmasına
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İyi günler size din kültürü ve ahlak bilgisi denemesi Multivitamin kitabımı tanıtmak isti-

yorum. Kitabımızın ‘’Sen Sor Ben Söyleyeyim ‘’ bölümünde tüm ünitelerin HAP bilgilerini 

içermektedir. Sorularımız; Konuları Öğreten, Geliştiren ve Tamamlayıcı tarzda hazırlanmış 

olup tüm yıl boyunca kullanabileceğiniz şekilde tasarlanmıştır. 5 adet kavram testi ile tüm 

ünitelerdeki öğrencilerimizin öğrenmesi gereken temel kavramları soru haline getirdik. Bir 

öğrencimiz kitabı eline aldığında din kültüründen çıkma ihtimali bulunan tüm konulardan 

ve kazanımların her birisi ile ilgili en az bir soru çözecek şekilde hazırladık. Geçmişş konuları 

pekiştirecek ve geri sayım denemeleri ile sınava hazır olacaklardır. Öğrencilerimiz; Ara tatil 

1, Sömestr, Ara Tatil 2, Kavratan ve Geri Sayım Denemeleri ile LGS’ ye %100 hazır olacak-

lardır. Bizimle iletişime geçerek detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca isterseniz size ders notlarını 

da gönderebilirim.  

İNSTAGRAM SAYFAMIZDAN YA DA FACEBOKK SAYFAMIZDAN DERS NOTU İSTİYORUM 

MESAJI ATMANIZ YETERLİDİR. 

İNSTAGRAM: lgsdin8 FACEBOOK: LgsDin Dkab 
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