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

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

 
 
1- Hz. Muhammed'e Ebu cehil: "Biz seni asla yalancılıkla suçlamıyoruz. 
Fakat getirdiğin şeyleri yalanlıyoruz." diyordu. Bu sözler O'nun hangi 
özelliğini gösterir?  
a) Yardım severliliğini   b) Cesaretini   
c) İnsan sevgisini   d) Güvenilirliğini  
 
2- Gizli davet sona erip, İslam’ı açıktan yayması emredildiğinde Hz. 
Peygamber (sav) Safa tepesine çıkar ve “ Ey Kureyşliler” diye seslenir. 
Onun sesini duyanlar dinlemek için etrafına toplanırlar. Peygamberimiz 
(sav) “ Size şu tepenin arkasından bir düşman ordusunun geldiğini 
söylesem bana inanır mısınız?” diye sorar. Oradakilerin hepsi “ Evet, 
inanırız. Çünkü senin yalan söylediğini hiç duymadık.” derler. “ O halde 
sizi Allah’tan başka İlah olmadığına inanmaya çağırıyorum” der.  
Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? 
a) Zamanı iyi değerlendirmesini   b) Danışarak iş yapmasını 
c) İnsan sevgisini      d) Güvenilirliğini  
 
3- Mekke’den Medine’ye hicret etmeden önce Hz. Ali’yi yatağına yatırmış 
ve kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine vermesini tembih etmişti. 
Oysaki Mekkeliler evini kuşatmış ve kendisini öldürme planları 
yapıyorlardı. Can güvenliğinin tehlikede olduğu böyle bir anda dahi, 
emanetleri düşünmüş ve onları sahiplerine ulaştırmak için çalışmıştır. 
Yukarıda verilen olay peygamberimizin hangi yönünü gösterir? 
a) Zamanı iyi değerlendirmesini   b) Cesaretini 
c) Sabrını         d) Güvenilirliğini  
 
4- Mekkeli müşriklerin, peygamberimizin peygamberliğine karşı çıkma 
sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 
a) Maddi kayıplarının olacaklarını düşünmeleri  
b) İslam’ın emrettiklerinin kendilerine zor gelmesi  
c) İslam’ı kabul ettikleri takdirde kendi otoritelerini kaybedecek olmaları 
d) Peygamberimize güvenmemeleri  
 
5- Hudeybiye Antlaşması'ndaki şartlardan biri Mekkelilerden Medine'ye 
gelip Müslüman olan olursa, onun Mekkelilere geri verilmesiydi. Antlaşma 
yapıldıktan sonra Mekkeli Ebu Cendel kaçarak Medine'ye gelir. Antlaşmaya 
göre geri verilmesi gerekmektedir. Herkes çok üzgündür. Hz. Muhammed 
Ebu Cendel'i çağırıp şöyle der: "Ey Ebu Cendel! Sabret. Biz onlarla bir 
antlaşma imzaladık. Ona uyacağımıza söz verdik. Verdiğimiz sözden 
dönmek bize yakışmaz. Allah sana yakında bir yol açacaktır." Bunun 
üzerine Ebu Cendel Mekke'ye geri gönderilir. 
Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) İnsanlara değer verdiğini   b) Danışarak iş yaptığını  
c) Adaletli olduğunu     d) Sözünde durduğunu  
 
6- Mekke'nin fethinden sonra Müslümanların düşmanlarından Süfyan bin 
Ümeyye Cidde'ye kaçmıştır. Süfyan'ın arkadaşlarından biri Hz. 
Muhammed'e gelerek onun hakkında konuşur. Hz. Muhammed Süfyan'ın 
arkadaşına başındaki sarığını vererek, "Bunu ona ver, bu onun 
teminatıdır." der. Arkadaşı sarığı Süfyan'a götürür, olanları anlatır, 
kaçmasına gerek olmadığını söyler. Süfyan geri dönüp Hz. Muhammed'e 
geldiği zaman, "Bana güvence veriyor musun?" deyince Hz. Muhammed, 
"Evet veriyorum." der 
Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) İnsanlara değer verdiğini   b) Danışarak iş yaptığını  
c) Cesaretli olduğunu    d) Sözünde durduğunu  
 
7- Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın özelliklerinden değildir? 
A) Emanete ihanet etmez   B) Kimsenin arkasından konuşmaz  
C) Verdiği sözde durmaz   D) Doğruluktan ayrılmaz 
 
8- İnsanlar Hz. Muhammed (sav)’e mallarını emanet eder, O’nun 
söylediklerine inanır, hatta bazı olaylarda O’nu hakem tayin ederlerdi. 
Yukarıda Hz. Muhammed (sav)’in aşağıda verilen hangi özelliği 
anlatılmaktadır? 
a)İnsanlara değer vermesi b)Cesareti  c) Güvenilirliği  d) Hoşgörüsü 
 
9- Hz. Muhammed bir hadisi şeriflerinde “ Bir Müslüman’ı aldatan, hile 
yapan bizden değildir” buyurmuştur. Peygamber Efendimiz bu hadisi ile 
aşağıdaki davranışlardan hangisinin önemini vurgulamaktadır. 
A- İnsanların birbirine yardım etmesinin 
B- İnsanların merhametli olması gerektiğinin 
C- Yoksullara şefkat gösterilmesi gerektiğinin 
D- Doğru ve dürüst olmanın 
 

 
 
 
 
 
 
10- Her şeyi anlayışla karşılardı 
Başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı gösterirdi 
Kendisinden af dileyen kimse kim olursa olsun onu affederdi 
Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? 
a) Sabrını      b) Hoşgörülü oluşunu  
c) Hakkı gözetmesini  d) Danışarak iş yaptığını 
 
11- On yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunan Enes (r.a.) diyor ki: “ 
Peygamberimiz bana hiçbir gün “ öf ” bile demedi. Yaptığım bir şey için 
bunu niye yaptın, yapmadığım bir iş için niye yapmadın diye beni 
azarlamadı. ” Enes (r.a.)’nın bu sözü Hz. Muhammed (a.s)’nin hangi 
özelliği ile ilgilidir? 
A- Cesaretli olması    B- Sabırlı olması  
C- Hoşgörülü olması   D- İnsanlara değer vermesi 
 
12- Bir gün Necran Hıristiyanları Peygamberimizi (s.a.v) ziyarete 
gelmişlerdi. Tam ziyaret saatinde Müslümanlar ikindi namazına 
yönelmişlerdi. Bu sırada heyette bulunan Hıristiyanlarda mescidin 
doğusuna dönerek kendi ibadetlerini yapmaya başladılar. Bazı sahabeler 
onlara engel olmak istedi ancak Hz. Muhammed’in onların ibadetlerini 
serbestçe yerine getirmesine istemiştir. Bu olay peygamberimizin hangi 
yönünü gösterir? 
A) Cesaretini B)Hoşgörüsünü C) Danışarak iş yaptığını D) Güvenilirliğini  
 
13- Allahtan bir rahmet eseridir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer 
sen huysuz ve katı kalpli olsaydın muhakkak ki onlar senin etrafından 
dağılıp giderlerdi. Artık günahlarının bağışlanması için dua et; (Al-i 
İmran,159) 
-Yukarıdaki ayet mealinde Hz. Muhammed’in hangi yönü 
vurgulanmaktadır? 
a) Hakkı gözetmesi     b) Hoşgörülü olması 
c) Zamanı iyi değerlendirmesi  d) Güvenilir olması 
 
14- “Affedici ol, iyiliği emret, cahillere aldırış etme.”(Araf suresi, 199) 
Bu ayetle Hz. Muhammed (sav)’den hangi şekilde davranması istenmiştir? 
a. Adil olması    b. Hoşgörülü olması  
c. Çalışkan olması   d. Güvenilir olması 
 
15- Hz. Muhammed, bir çocuğun hurma ağaçlarını taşladığını görmüş, 
çocuğu çağırarak “niçin taş atıyorsun” diye sormuştur. Çocuğun “Hurma 
toplamak için, canım çok hurma yemek istedi” cevabı üzerine de “Yavrum 
sakın taş atarak hurmaları düşürme, sadece yere düşenleri al ve ye“ 
demiştir. 
Burada çocuğun onaylanmayan davranışına karşı aşağıdaki tutumlardan 
hangisi söz konusu değildir? 
a) Düzeltmeye çalışma      b) Ceza verme   
c) Seçilebilecek bir başka yol gösterme  d) Nedenini sorma 
 
16- Hz. Hamza'nın katili Vahşi Mekke’nin fethinden sonra Mekke'den 
kaçarak bir müddet kabileler arasında gizlenir. Fakat emin bir yer 
bulamaz. Sonunda birisi kendisine "Sen kendin için en güvenli yeri ancak 
onun yanında bulabilirsin, git, Resulallah’tan af dile" der. Vahşi çekinerek 
ve sıkılarak Resulullah’ın huzuruna girer. Peygamberimiz Vahşi'yi görür 
görmez başını yere eğer. Ona bakamaz. O anda amcasını hatırlamıştır. Hz. 
Hamza'nın al kanlar içinde bulunan başı gözünün önüne gelir. Mübarek 
gözlerinden yaşlar boşanır. Katil, karşısındadır. Kısas yapabilir. Kimse de 
bir şey diyemez. Fakat o yine büyüklük göstererek Vahşi'yi affeder.  
Yukarıdaki olay peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir? 
a) Adaletli oluşunu   b) İnsanlara değer verişini  
c) Doğruluğunu    d) Affediciliğini 
 


