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Bir iş için bilgi veya yol, yöntem 
sormak, danışmak, görüş almak, 
fikir alışverişinde bulunmaktır.

 Öğretmen Onur Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Söylediğim kavram nedir?” sorusuna 
aşağıdaki hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?

 

2. Yüce Allah hem Peygamberimize, hem de bütün 
Müslümanlara danışarak iş yapmayı emretmektedir. 
Müslümanların bir işe karar verirken fikir alışverişinde 
bulunmalarına bir ayette şöyle dikkat çekilmiştir:

 Buna göre metnin sonuna aşağıdaki ayetlerden 
hangisinin getirilmesi uygun olur?

 A) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi 
nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor 
musunuz?” (Zariyat suresi, 20-21. ayetler)

 B) “Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin 
hükümranlığı Allah’a aittir. O her şeye kadirdir.” 
(Maide suresi, 120. ayet)

 C) “...Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorunuz.” (Enbiyâ 
suresi, 7. ayet.)

 D) “....Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan; sana 
vekil olarak Allah yeter.” (Nisa suresi, 81. ayet)

3. Bedir Savaşı’nda sahabilerden Hubab isimli kişi, 
Müslümanların mevzilendiği yeri beğenmemişti. 
Resulullah’a gelerek:

 –Ey Allah’ın elçisi, burayı Allah’ın emriyle mi

 seçtin yoksa bir savaş taktiğiyle mi? diye sordu. 
Peygamberimiz:

 –Savaş taktiğiyle, deyince, Hubab:

 –Ey Allah’ın elçisi, Bedir köyünün en sonundaki kuyu 
etrafında mevzi alalım, böylece putperestleri susuz 
bırakmış oluruz, dedi. Peygamberimiz onun bu teklifini 
beğendi ve hemen harekete geçtiler. Sonuçta Bedir 
Savaşı’nı Müslümanlar kazanmıştır.

 Peygamberimizin bu tavrı onun hangi kişilik 
özelliğiyle ilgilidir?

 A) Merhametli ve affedici oluşu

 B) Hakkı ve adaleti gözetmesi

 C) Cesaret ve kararlılığı

 D) İnsanların görüşlerine değer vermesi

4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rümeysa 
Hanım 8/A sınıfında ders anlatmaktadır: 

 “Arkadaşlar! Büyük sahabilerden Ebu Hureyre bir 
sözünde peygamberimiz hakkında şöyle söylemiştir: 
‘Hz. Muhammed’den daha fazla arkadaşları ile istişare 
eden bir kimse görmedim.”

 Buna göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 
Rümeysa Hanım Sevgili Peygamberimizin hangi 
özelliğini vurgulamaktadır?

 A) Cesaret ve kararlılığını

 B) Doğru ve güvenilir kişiliğini

 C) Danışmaya önem vermesini

 D) Hakkı ve adaleti gözetmedeki hassasiyetini
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5. Peygamberimiz aile hayatı, sosyal hayat ve devlet 
başkanlığı ile ilgili yaptığı tüm işlerini etrafındaki 
insanlara danışarak görür, onların düşünce ve 
görüşlerine de başvururdu. Peygamberimiz şöyle 
söyleyerek: “…………………………………....….” 
danışarak iş yapmanın önemine vurgu yapmıştır.

 Buna göre metinde boş bırakılan yere aşağıdaki 
hadis–i şeriflerden hangisinin getirilmesi uygun 
olur?

 

 A) “Güzel ahlâka sahip kişi, kendisiyle hoş geçinilen 
ve başkalarıyla hoş geçinen insandır.”

 B) “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha 
hayırlı bir lokma yememiştir.”

 C) “İlim, müminin yitik malıdır, onu nerede bulursa 
al sın.” 

 D) “İstişare eden ümitsizliğe düşmez, istişare eden 
pişman olmaz, iktisatlı davranan aç kalmaz.”

6. Öğretmen: Arkadaşlar! Peygamberimiz, Bedir 
Savaşı’nda uygulanacak takt ik hususunda 
arkadaşlarına danışmıştır. Uhut’ta savunma mı yoksa 
meydan savaşı mı yapılacağı hususunda da 
arkadaşlarına danışmış ve bunun sonucu benimsenen 
görüşü kabul etmiştir.

 Öğretmenin verdiği örnekler peygamberimizin 
hangi özelliğiyle ilgilidir?

 A) Hakkı ve adaleti gözetmesi

 B) Cesaret ve kararlılığı

 C) İstişareye verdiği önem

 D) Zamanını iyi kullanması

7. Hiranur: “Peygamberimiz kendisine ilk vahiy 
geldiğinde önce eşi Hz. Hatice’ye danışmış, sonra da 
onun önerisiyle bilge bir kişi olan Varaka’ya gitmiştir.”

 Elifnur: “Peygamberimiz peygamber olduğu için hiç 
kimseyle görüş alışverişinde bulunmadan yapılacak 
işlerde kendisi karar verirdi.”

 8. sınıf öğrencileri Hiranur ile Elifnur’un Peygam-
berimizle ilgili söyledikleri ifadeler için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

 A) Yalnız Hiranur’un ifadesi doğrudur.

 B) Her ikisinin ifadesi de doğrudur.

 C) Yalnız Elifnur’un ifadesi doğrudur.

 D) Her ikisinin ifadesi de yanlıştır.

8. (….) Peygamberimiz: “Her şeyi en iyi ben bilirim.” 
anlayışıyla hareket etmemiş, önemli konularda 
arkadaşlarının da fikirlerini almıştır.

 (….) Mekkeliler peygamberimizi istişare sonucu 
peygamber olarak seçmiştir.

 (….) Peygamberimiz birçok konuda hanımlarıyla da 
istişare etmiştir.

 Yukarıda peygamberimizin hayatıyla ilgili verilen 
bilgilerden doğru olanların yanına ‘’D’’ yanlış olanların 
yanına ise ‘’Y’’ işareti konulacaktır.

 Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi olmalıdır?

 A) D–D–Y  B) D–Y–Y

 C) D–Y–D  D) Y–D–D
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