
1. Peygamberimiz çocukluğundan itibaren pek çok 
sıkıntıyla karşılaştı. O yetim olarak dünyaya geldi. Altı 
yaşındayken annesi, sekiz yaşındayken dedesi 
Abdulmuttalip vefat etti. Çok sevdikleri eşi Hz. Hatice, 
amcası Ebu Talip kendisinden önce vefat etti. Kızı Hz. 
Fatıma dışındaki çocukları, daha Peygamberimiz 
hayatta iken vefat ettiler. Ama o bütün bunları 
………….... karşıladı.

 Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere gelmesi 
gereken en uygun kavram aşağıdakilerden hangi-
sidir?

 A) hoşgörüyle B) cesaretle

 C) merhametle D) sabırla

2. 
Hz. Muhammed tüm Mekkelilere İslam’ı anlat-

mak için onları Safa Tepesi’ne çağırıp, “Ey 

insanlar şu dağın arkasında size karşı hazır-

lanmış bir ordu vardır desem bana inanır 

mısınız?” diye sorduğunda orada bulunanların 

hepsi birden “Evet inanırız.” diyerek cevap 

vermişti.

 Parçada belirtilen Mekkelilerin bu cevabı peygam-
berimizin hangi özelliğini göstermektedir?

 A) İstişareye önem vermesini

 B) Affedici oluşunu

 C) Merhametli oluşunu

 D) Doğru ve dürüst oluşunu

3. Öğretmen: Arkadaşlar! “Peygamberimiz bir gün 
Medine çarşısında gezerken buğday dükkanının 
birinde, buğday çuvalına elini daldırıp altının nemli, 
üstünün ise kuru olduğunu gördü. Bunun nedenini 
sorduğunda satıcı bunun yağmurdan kaynaklandığını 
söyledi. Bunun üzerine Hz. Muhammed ‘Bizi aldatan 
bizden değildir.’ diyerek satıcıyı ikaz etti.”

 Öğretmenin verdiği bu örnekte; Peygamber 
efendimiz aşağıdakilerden hangisine vurgu 
yapmaktadır?

 A) İstişareye önem vermeye

 B) Hakkı ve adaleti gözetmeye

 C) Doğru ve dürüstlüğe

 D) İnsanlara değer vermeye

4. • İlk gelen Kur’an ayetinin “oku” olması

 • Hz. Peygamberin insanların eğitim ve öğretimine 
büyük önem vermesi

 • Mescid-i Nebi’nin yayında insanların ilim 
öğrenmeleri için odacıklar yapılması

 Bu verilenlerle aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
mak istenmiştir?

 A) İslam’ın danışmaya verdiği önem

 B) İslam’ın ilme verdiği önem

 C) İslam’ın adalete verdiği önem

 D) İslam’ın doğruluk ve dürüstlüğü verdiği önem
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5. (…. ) Peygamberimizin peygamberliğine şiddetle karşı 
çıkanlar bile emanetlerini Ona bırakıyorlardı..

 (….) Peygamberimize çok cömert oluşundan dolayı 
Mekkeliler “el-emin” derlerdi.

 (….) Peygamberimiz yaşamı boyunca doğruluk ve 
dürüstlükten ayrılmamıştır.

 Yukarıda peygamberimizin doğruluğu ve güvenilir 
kişiliğiyle 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

       

6.    
Kureyş Suresi kur’an-ı Kerim’in sonlarındaki kısa 

surelerdendir.

Kur’an-ın 106. suresi olup 

dört ayetten oluşmaktadır.

Bakara Suresinde 

yer alan bir duadır.

D Y

D
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 Yukarıdaki şemada “Kureyş Suresi” ile ilgili 
ifadalerin doğru veya yanlış olmasına göre hareket 
edildiğinde aşağıdaki rakamlardan hangisine 
ulaşılır? 

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

7. I. Peygamberimiz hayatı boyunca adaletli 
davranmış ve her türlü haksızlıktan kaçınmıştır. 
Gençliğinde Hılful Fudul (Erdemliler Hareketi) 
topluluğuna katılmıştır.

 II. Peygamberimiz Mekke’nin fethine giderken bir 
vadide, yolun kenarında yeni doğmuş yavrularını 
emziren bir köpek görmuş. Bir sahabeyi çağırıp 
köpeğin ve yavrularının rahatsız edilmemesini 
sağlamak üzere ordu geçinceye kadar orada 
nöbet tutmasını emretmiştir.

 III. Peygamberimiz, Müslümanlığı kabul etmeyenlerin 
yaptığı her türlü eziyet ve hakaretlere katlanarak 
dava sından asla geri adım atmamıştır.

 IV. Peygamberimiz, kendisine ilk vahiy geldiğinde 
durumu eşi Hz. Hatice ile paylaşmış ve onun 
önerisiyle Varaka isimli din bilginiyle görüşmüş, 
onun görüşünü almıştır.

 Yukarıda numaralandırılarak verilenlerden hangi-
si peygamberimizin “davasındaki cesaret ve karar-
lılığıyla” ilgilidir?

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

8. I. Yüce Allah peygamberleri dürüst ve güvenilir 
insanlardan mı seçmiştir?

 II. Mekke halkı peygamberimizi, peygamber olmadan önce
 yalancılıkla itham etmişler midir?

 III. Müslüman, başkalarının kendisine güven 
duyduğu, doğruluğuna itimat ettiği kimse midir?

 IV. Peygamberimiz zor durumda olsa bile verdiği 
sözden dönmez miydi?

 Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan 
hangisinin cevabı “Hayır”dır?

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