
1. İslamiyet’in ilk yıllarında Peygamberimiz Mekke’de 
peygamberlik görevini yapmaya çalışırken Mekke’nin 
ileri gelenleri O’na çok eziyet ve kötülük ettiler. Yıllar 
sonra Peygamberimiz Mekke’yi fethedince Kâbe 
önünde toplanan Mekkelilere şöyle seslendi: “Ey Ku-
reyş topluluğu! Benden ne umuyorsunuz? Size nasıl 
davranacağımı sanıyorsunuz?” Onlar da hayır bekle-
diklerini söylediler. Bunun üzerine peygamberimiz: 
“Bugün ben size Yusuf Peygamberin kardeşlerine 
dediğini diyeceğim. Size hesap sormak yok, hepiniz 
serbestsiniz, evlerinize gidiniz.” dedi 

 Verilen paragrafta Peygamberimizin hangi 
özelliğine vurgu yapılmıştır?

 A) Yardımseverliğine B) Dürüstlüğüne

 C) Affediciliğine D) Azmine

2. Peygamberimizin çocuk olan oğlu İbrahim bir gün 
hastalanmıştı. Hz. Muhammed’e haber gönderildi. Hz. 
Peygamber, yanına bazı arkadaşlarını alarak yola 
koyuldu. Oğlu İbrahim’in yanına geldi. İbrahim ağır 
hastaydı. Onun hasta bedenine üzüntü içinde baktı 
ve kucağına aldı. Son nefeslerini veren İbrahim’in 
acısına daya namadı. Gözlerinden yaşlar akmaya 
başladı. Hem ağlıyor, hem İbrahim’i bağrına basıyor, 
kokluyor ve öpüyordu. 

 Bu paragrafta peygamber efendimizin aşağıda 
verilen özelliklerinden hangisi ön plana çıkmakta-
dır?

 A) Affediciliği  B) Şefkat ve merhameti

 C) Hoşgörüsü D) Sabır ve cesareti 

3. (A) “İslam’ın affedici ve merhametli olma anlayışını 
Hz. Peygamber en güzel bir şekilde temsil etmiştir.”

 (B) “Herhangi bir canlıya karşı, şefkat ve merhamet 
duygusuna istişare denir.”

 (C) “Peygamberimiz söylediklerini bizzat kendi 
hayatında uygulayarak insanlara örnek olmuştur.”

 Peygamberimizin hayatıyla ilgili verilen bu ifadeler 
için aşağıdaki yapılan değerlendirmelerden 
hangileri doğrudur?

 I.   (A) doğrudur.

 II.  (A) yanlıştır, (B) doğrudur.

 III. (C) doğrudur.

 IV. Sadece (B) doğrudur.

 A) Yalnız I  B) I ve II

 C) I ve III  D) II ve IV

4. ▲ Söz ve davranışlarıyla insanları en doğruya 
yönlendirmesi

 ★ İnsanlara merhametle yaklaşması

 ● Zamanını iyi değerlendirmesi

 ■ Allah’tan vahiy alması

 Yukarıda Peygamberimize ait sembollerle verilen 
özelliklerden hangisi bizim için örnek teşkil eden 
bir özellik değildir?

 A) ▲  B) ★ C) ● D) ■
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5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hamdullah 
Bey: Arkadaşlar! “Herhangi bir canlıya karşı sevgi, 
şefkat ve acıma duygusuna ne denir?”

 Öğretmen Bey’in bu sorusuna aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

 

Adalet

Azim

Merhamet

Sabır
A)

B)

C)

D)

6. Peygamberimiz o sıralar daha küçük birçok olan 
Enes’i bir iş için gönderir. Enes, sokakta oynayan 
çocukları görünce yanlarına gider ve kendisi de oyuna 
katılır. Aradan epey zaman geçtiği hâlde gelmeyince 
Peygamberimiz ona bakmaya çıkar. Onun, çocukların 
içinde oynadığını görür, arkasından yavaşça gelir ve 
ensesinden tutar. Enes irkilerek dönünce karşısında 
gülümseyen Peygamberi görür. Peygamberimiz, 
Enesciğim, sana söylediğim yere gittin mi? diye sorar. 
Enes, Hemen gidiyorum ey Allah’ın Resulü, diyerek 
oradan ayrılır.

 Bu verilen olayda peygamberimizin;

 I. Şefkati 

 II. Cesareti

 III. Merhameti

 Hangi özelliği vurgulandığı söylenebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

7. 

Tolga
Hakan

“Andolsun, size içinizden s›k›nt›ya 

düşmeniz onun gücüne giden, size 

pek düşkün, mü'minlere de şefkatli 

ve esirgeyici olan bir peygamber 

gelmiştir.” (Tevbe suresi, 128. Ayet)

Ayette Peygamber 
efendimizin Müslüman-
lara çok merhametli 
oluşundan bahsedil-
mektedir.

Ayette peygamberimi-
zin çok cesaretli 
oluşundan söz 
edilmektedir.

 Öğretmen tahtaya bir ayet yazmıştır.

 Buna göre öğrencilerin bu ayet hakkında yorum-
larıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 A) Yalnız Tolga’nın yorumu doğrudur.

 B) Her ikisinin yorumu doğrudur

 C) Yalnız Hakan’ın yorumu doğrudur.

 D) Her ikisinin yorumu yanlıştır.

8. Bir gün Hz. Peygamberin yanına bir adam gelir. 
Peygamberin kucağında bir çocuğu öptüğünü görünce 
hayretle, “Benim on tane çocuğum var ama hiç birini 
öpmedim.” der. Peygamberimiz; “Kalbinde 
……………… kalmamışsa ben ne yapayım.” Demiştir.

 Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

 A) cesaret  B) cömertlik

 C) merhamet  D) doğruluk
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