
8. SINIF 4. ÜNİTE 
HZ. MUHAMMED’İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A- Peygamberimizin ismi anılınca Salavat getirmeliyiz.   
B- Peygamberimizin sünnetlerini yerine getirmeliyiz. 
C- Peygamberimize derin bir saygı ve sevgi duymalıyız.   
D- Salavat “La ilahe illallah muhammedün rasulullah” cümlesidir. 
 
2- Hz. Ayşe’ye Peygamberimizin ahlâkının nasıl olduğu sorulduğunda 
“O’nun ahlâkı Kuran’dı” diye yanıt vermiştir. Hz. Ayşe’nin bu sözüyle asıl 
anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Peygamberimizin Kuranı çok okuduğu  
b) Peygamberimizin ahlak kurallarını önemsediği 
c) Peygamberimizin merhametli birisi olduğu 
d) Kur’ân’ı hayatına geçirmiş bir insan olduğunu  
 
 
3- Aşağıda verilen ayetlerde Peygamber Efendimizin sırasıyla hangi 
özellikleri ifade edilmiştir? 
-“İşlerinde onlarla istişare et.” 
-“Ancak (sıkıntılara) dayanıp yararlı işler işleyenlere, işte bunlara 
bağışlanma ve büyük sevap vardır.” 
- “ Sana buyrulduğu gibi dosdoğru ol.” 
A) Cesaretliydi – Sabırlıydı – Hakkı gözetirdi  
B) Danışarak iş yapardı – Sabırlıydı –Doğru sözlüydü 
C) Güvenilirdi – Merhametliydi – Doğru sözlüydü 
D) Danışarak iş yapardı – Doğru sözlüydü– Zamanını iyi değerlendirirdi 
 
4- Hz.Muhammed (s.a.v),arkadaşlarıyla beraber yapılması gereken işlerde 
bizzat aktif olarak çalışırdı. Onlarla aynı sofrada oturur ve birlikte yerdi. Ev 
işlerinde eşine yardım eder; kimseye şahsi işlerini gördürmezdi. Çocuklarla 
selamlaşır, bazen de onlarla şakalaşırdı. Bir gün kendisi ile görüşmeye 
gelen ve heyecanlanan birisine;’Kardeşim, korkma, ben de senin gibi 
güneşte et kurutup yiyen bir annenin evladıyım.’ demişti.  
Yukarıdaki paragrafta Peygamberimiz (s.a.v)’in hangi erdemli ve ahlaki 
davranışına işaret edilmektedir?  
A-) Alçakgönüllülük   B-) Hoşgörülü olmak  
C-) Görgülü olmak   D-) Hataları bağışlamak 
 
5- Hz. Muhammed (sav) sözünde, davranışında ve düşüncesinde, doğru 
ve güvenilir bir insandı.  Herkese karşı sevgi ve merhametle doluydu.  
İnsanlarla selamlaşır, tokalaşır ve halini hatırını sorardı. 
Yukarıdaki paragrafta Hz. Muhammed (sav)’in aşağıda verilen hangi 
özelliğinden bahsedilmemiştir? 
a) Güvenilir bir insan olmasından 
b) İnsanlara karşı merhametli olmasından 
c) İnsanlara değer vermesinden  
d) Çalışkan ve zeki bir insan olmasından 
 
6- Hz. Muhammed (sav) peygamberlik görevini yerine getirirken Kuran’ın 
öğütlerini hem açıklamış hem de bizzat yaşamıştır. Buna göre Hz. 
Muhammed (sav)’in peygamberlik görevinin temel amacı olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? 
a- İnsanlar arasında eşitlik sağlamak 
b- Siyasi birlik sağlamak 
c- İnsanlara her konuda örnek olmak  
d- İnsanların refah düzeyini artırmak 
 
7- Aşağıdaki ifadelerde Hz. Muhammed ( sav )’ in aşağıda verilen hangi 
özelliğine hiç değinilmemiştir? 
I-Hz. Muhammed (sav) komşularına karşı daima cömert, kibar ve 
saygılıydı. 
II-Çocuklarla oynar, olarla ilgilenir ve çeşitli hediyeler verirdi. 
lll- Tüm savaşlarda ön saflarda çarpışır, arkadaşlarına cesaret verirdi. 
A- İnsan sevgisi      B- Çocuk sevgisi  
C- Olaylar karşısındaki cesareti  D- İşlerini danışarak yapması 
 
 
8- Peygamberimizin insanlara karşı tutumuyla ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Zengin- fakir ayırımı yapmaz  
b) Herkese aynı ölçüde değer verirdi  
c) Tüm insanların eşit olduğunu söylerdi 
d) Sadece inanan insanlara değer verirdi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9- Hz. Muhammed (s.a.v.) hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır, 
insanlar arasında ayrım yapmazdı. Kimseyi küçük görmemiş, kendisine 
hediye getiren kimselerin hediyesini kabul etmiş ve onlara en güzeli ile 
karşılık vermiştir. 
Bu O'nun hangi özelliği ile yakından ilgilidir?  
a) Sabrı      b) Cesareti   
c) Sözünde durması  d) İnsanlara değer vermesi  
 
10- Peygamberimiz kendisine bir şey soranı can kulağıyla dinlerdi. 
Kendisini ziyarete gelenlere ikramda bulunurdu. Kimsenin sözünü 
kesmezdi. Namaz kılarken birisi gelip oturursa, namazı uzatmaz, kısa 
keserdi. Peygamberimizin yukarıda sayılan davranışları onun hangi 
özelliğini gösterir? 
a) Sabrı       b) İnsanlara değer vermesi   
c) Sözünde durması   d) Cesareti 
 
11- Peygamberimiz (s.a.v),arkadaşları ile otururken önlerinden bir cenaze 
geçer. Efendimiz hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, geçen cenazenin 
Müslüman olmadığını, bir Yahudi’ye ait olduğunu söylerler. Buna karşılık 
Hz. Muhammed (s.a.v) ‘Bu da bir insan değil mi?’ diye buyurmuştur. 
Yukarıdaki paragrafta Peygamberimiz (s.a.v)’ in yaşamında uyguladığı 
örnek davranışlardan hangisine işaret edilmektedir 
A-) Peygamberimiz (s.a.v) güvenilir bir insandı 
B-) Peygamberimiz (s.a.v) insanlara değer verirdi 
C-) Peygamberimiz (s.a.v) Yahudileri çok severdi 
D-) Peygamberimiz (s.a.v) Yahudi geleneklerine saygı duyardı 
 
12- Peygamberimizin Mescidini temizleyen fakir, zenci bir kadın vardır. Bir 
gün Resulullah onu göremeyince nerede olduğunu sorar. Öldüğünü 
söylerler. Onun ölümüne kimse önem vermemiştir. Resulullah, "Bana 
haber vermeniz gerekmez miydi?" der ve mezarına gider, iki rekât namaz 
kılar. Sonra şöyle dua eder: "Allah'ım, bu mezarın içini nurla doldur, benim 
kıldığım namaz sebebiyle nurlandır." 
Bu olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) Yardım severliliğini   b) Cesaretini  
c) Güvenilirliğini    d) İnsanlara verdiği değeri 
 
I.   Hz. Muhammed (sav) insanlarla selamlaşır ve tokalaşırdı 
II.  Biriyle konuşurken sözünü kesmez ilgiyle dinlerdi 
lll- Alacağı kararlarda her zaman adaletli davranırdı 
lV- Zorluklara karşı kararlı ve cesur davranırdı  
13- Yukarıdaki ifadelerden hangileri Hz. Muhammed (sav)’in insanlara 
verdiği değeri açıkça gösterir? 
a) I-II          b) I-IV     c) II-III        d)III-IV 
 
 
14- Hz. Muhammed ( SAV )’ e " Emin " lakabının verilmesinin sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A- Güler yüzlü,tatlı dilli olması  
B- Misafirlerine ve komşularına iyi davranması  
C- Her zaman doğru ve dürüst olması  
D- Mahzun ve takva sahibi olması 
 
15- Peygamberimizin güvenilirliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez 
a) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetine her zaman uymuştur  
b) İnanmayanlar dahi ona yalancı diyememişlerdir  
c) Herkes tarafından güven duyulan biri olmuştur 
d) Güvenilir oluşu, peygamber olduktan sonraki dönem için geçerlidir 
 


