
1. 
Arkadaşlar! Peygamber Efendimize 
Mekkelilerin “Muhammedü’l–emin” 
demesinde etkili olan O’nun hangi 
özelliğiydi?”

Yetim ve öksüz oluşu

İstişareye verdiği önem

Doğru ve güvenilir oluşu

Hakkı ve adaleti gözetmesi

A)

B)

C)

D)

 

 Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi doğru cevap vermiştir?

2. Peygamberimiz gerek peygamberlikle görevlendiril-
meden gerekse daha sonra asla yalan söylememiş -
ti. Buna, Müslümanlığı kabul etmiş olsun olmasın
herkes şahitlik ederdi.

 Bu paragrafta peygamber efendimizin hangi 
özelliklerine dikkat çekilmek istenmiştir?

 A) Hakkı ve adaleti gözetmesine

 B) Cesaret ve kararlılığına

 C) Doğru ve dürüst oluşuna

 D) İnsanlara verdiği değere

3. Hz. Peyamber’in (s.a.v.) çocukluğu, gençliği, bütünüy-
le Mekke’de geçmiştir. Mekke’de bulunan herkes onu 
tanır, nasıl biri olduğunu çok iyi bilirlerdi. Orada yaşa-
yan hemen herkesin bir lakabı vardı. Peygamberimize 
de “………….” derlerdi. .Peygamberimiz bu lakabı 
fazlasıyla hak ediyordu. Çünkü ne peygamberlikle 
görevlendirilmeden önce ne de sonra bir kez olsun 
yalan söylememişti ve kendisine emanet edilenleri 
zamanında sahiplerine teslim etmediği olmamıştır. 
Buna, Müslümanlığı kabul etmiş olsun olmasın herkes 
şahitlik ederdi.

 Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

 A) Ebu’l–Kasım

 B) Muhammedü’l–nebi

 C) Son nebi

 D) Muhammedü’l–emin

4. 

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

 Yukarıdaki paragrafta peygamberimizin hangi 
özelliğine dikkat çekilmiştir?  

 A) Affedici oluşuna

 B) Hoşgörülü oluşuna

 C) Doğru sözlü oluşuna

 D) Kararlılığına
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5. 

A) B)

C) D)

Hakkı ve adaleti 
gözetmesini

Doğru ve 
güvenilir kişiliğini

İstişareye verdiği 
önemi

Cömert ve yardımse-
ver oluşunu

Verdiği sözleri mutlaka yerine 

getirmesi

Mekke’de “el-emin” olarak bilinmesi

Emanetleri zamanında sahiplerine 

teslim etmesi 

•

•

•

 Öğretmen Ömer Bey’in öğrencilere yönelttiği “Ar-
kadaşlar! Tahtaya yazdığım özellikler peygamberimi-
zin hangi yönünü göstermektedir?” sorusuna aşağı-
daki hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?

 

6. Kâbe’nin onarılmasında Mekkeliler arasında çıkan 
anlaşmazlık, Peygamberimizin hakemliği ile 
çözülmüştür. Hz. Muhammed ………………  olduğu 
için Mekkeliler onun hakem olmasına sevinmişlerdir.

 Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

 A) Peygamber B) Güvenilir

 C) Öksüz  D) Cömert

7. 

Mete
Emre

“Müslüman, elinden ve dilinden 

başkalar›n›n güvende olduğu 

kimsedir.” (Hadis-i Şerif)

Bu hadiste 
Müslüman’ın dürüst 
olması gerektiği 
vurgulanmıştır.

Bu hadiste 
Müslüman’ın güvenilir 
olması gerektiği 
vurgulanmıştır.

 Öğretmen tahtaya bir hadis–i şerif yazmıştır.

 Buna göre öğrencilerin bu hadis–i şerif hakkında 
yorumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?                                                                           

 A) Yalnız Mete’nin yorumu doğrudur.

 B) Her ikisinin yorumu doğrudur

 C) Yalnız Emre’nin yorumu doğrudur.

 D) Her ikisinin yorumu yanlıştır.

8. 

“Münafığın (ikiyüzlünün) belirtisi üçtür: Konuş-

tuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman 

sözünde durmaz. Bir emanet kendisine bırakıl-

dığında ihanet eder.”

 
Bu hadiste Hz. Peygamber aşağıdakilerden 
hangilerinin önemine vurgu yapmıştır?

 A) Sabırlı ve kararlı olmak

 B) Zamanın kıymetini bilmek

 C) Doğru ve güveniler olmak

 D) Cesur ve azimli olmak
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