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1.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen tahtaya yansıtmış olduğu şemada öğrencilerin doğru yolu takip 
ederek çıkışa ulaşmalarını istemiştir.

Verilenlere göre öğrenciler numaralandırılmış bölgelerin hangisinden çıkmalıdır?
A) I   B) II   C) III   D) IV

2. Hz. Salih (a.s), Semud halkına peygamber olarak gönderilmiştir (I). Semud halkı bağ ve bahçeleri ile meşhur 
bereketli topraklar üzerinde yaşıyordu (II). Ancak verilen tüm nimetlere karşı azgın bir topluluk olmuşlardı (III). Yüce 
Allah onlara mucize olarak dişi bir deve göndermişti (IV). Ancak Semud halkı bu deveyi öldürmüş bunun üzerine 
Yüce Allah bu azgın topluluğu büyük bir tufanla yok etmişti(V).

Hz. Salih (a.s) ile ilgili numaralandırılmış bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) III ve IV  D) Yalnız V

3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen, çocuklara Peygamber Efendimizi şu sözlerle ifade etmiştir. ‘‘Sevgili 
çocuklar Hz. Muhammed (s.a.v) bizim gibi bir insandı yemek yer, su içer, uyur, gezer, insanlarla sohbet eder, 
rızkını kazanmak için çalışırdı. O da bizler gibi evlenip çoluk çocuğa karışmış ve zamanı geldiğinde de her canlı 
gibi O da vefat etmiştir.’’

Aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisi öğretmenin anlattıkları ile aynı doğrultuda değildir?
A) De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım...

(Fussilet sûresi 6. ayet)

B) (Ey Muhammed) şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. 

(Zümer sûresi 30. ayet)

C) Ben, peygamberlerin sonuncusuyum benden sonra hiçbir peygamber yoktur. 

              (Hadis)

D) De ki: Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim... 

(Arâf sûresi 188. ayet)

Hz. Muhammed (s.a.v) insanlara 
değer verirdi ve onların doğru yolda olma-

ları için çaba harcardı.

Hz. Muhammed (s.a.v) yetimin 
hakkını korur, onlara değer verir ve onları 

korurdu.

Hz. Muhammed (s.a.v) ister 
müslüman olsun ister olmasın her insana 

değer verirdi.
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Peygamber Efendimiz (s.a.v) Medine’ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilere dokunmamış ve onlarla 
bir arada yaşamıştır. Onlarla Medine Sözleşmesi imzalayarak iki toplumun (Müslüman ve Yahudilerin) barış ve 
huzur içinde yaşamalarını sağlamaya çalışmıştır. Ancak Yahudiler zamanla bu antlaşmanın şartlarına uymayıp, 
Müslümanlara karşı müşriklerle işbirliği yapmışlardır.

Verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Medine Sözleşmesi insanlık tarihinin ilk antlaşmasıdır.

B) Yahudiler anlaşmaya uymayınca Müslümanlar onlarla savaşmıştır.

C) Yahudiler verdikleri sözlerde durmamışlardır.

D) Müslümanlar bu sözleşmeyi ağır bulup Peygamberimize karşı çıkmışlardır.

4.

6. Hz. Muhammed (s.a.v), Mekkelileri İslam’a davet etmesi üzerine, bazı Mekkeliler buna karşı çıkmıştır ve 
Peygamberimize her türlü baskıyı uygulamıştır. Ancak Peygamberimizin davasından vazgeçmeyeceğini anlayınca 
şöyle bir teklifte bulunmuşlardır; “Ey Muhammed! Bir sene sen bizim ilahlarımıza tap bir sene de biz senin İlahına 
tapalım.” Müşriklerin bu teklifi üzerine Kafirun Sûresi nazil olur. Bu sûrede şirk ve küfür ile imanın asla bir araya 
gelemeyeceği, birbirine tamamen zıt bu iki inanç biçiminin arasında asla uzlaşma olmayacağı açıkça belirtilmiştir.

Kafirun sûresi ile ilgili verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) İman ile şirk birbirine zıt birer inançtır.

B) Hz. Muhammed (s.a.v), müşriklerin bu teklifine sıcak bakmıştır.

C) Peygamberimiz şirke karşı tavrını net olarak belirtmiştir.

D) Hz. Muhammed (s.a.v) davasının arkasında durmuştur.

5.

Muhammed, Ayşe ve Ali Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlik yönü ile ilgili yukarıdaki örnekleri vermişlerdir.

Buna göre hangi öğrencinin vermiş olduğu bilgiler doğrudur?
A) Yalnız Muhammed  B) Yalnız Ayşe

C) Muhammed ve Ayşe  D) Muhammed, Ayşe ve Ali

Peygam-
berimiz, Allah’ın 

emirlerini insanlara 
eksiksiz bir şekilde 

iletmiştir.

Peygamberimiz, 
çocukluğunda çoban-
lık yapmış ve sonra 
ticaretle uğraşmıştır.

Peygamberimiz 
25 yaşında iken Hil-

fu’l-Fudul’a üye olmuş, 
insanların hakkını koru-

maya gayret etmiştir.

Muhammed

Ayşe

Ali
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8. Kur’an-ı Kerim’in tüm ayetleri insanların anlayacağı kadar açık ve anlaşılır değildir. Bazı ayetler kapalılık içerir 
bazıları ise birkaç farklı anlama gelebilir. Bu gibi konularda Peygamberimiz gerekli açıklamaları yapar. Böylece 
bizlerin, Kur’an’ın ayetlerini, mesajlarını doğru ve tam olarak anlamamızı sağlar.

Verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kur’an’ın bazı ayetleri birden fazla anlam taşıyabilir.

B) Kur’an’daki her ayet anlaşılır değildir.

C) Peygamberimiz, Kur’an-ı hayatının her alanında yaşamıştır.

D) Peygamberimiz yeri geldiğinde Kur’an’daki ayetlerin ne anlama geldiğini açıklamıştır.

9. Bilge bir kişi yanında üç adamıyla beraber Şam’a doğru bir yolculuğa çıkar ve yolda bir bedevi ile karşılaşır. 
Bedevi bu bilge adama bir soru yöneltir;

“Burada sayı olarak fazlasınız. Size şimdi hakaret içeren sözler kullansam karşılığı ne olur?”

Bilge Adam: “Marifet fazla olmakta değildir. Marifet güçlü olduğun halde karşındaki kişinin kötülüğüne iyilikle 
karşılık vermektir. Burada senin hakaretine karşılık verebilir hatta sana zarar bile verebiliriz. Ancak affetmek en 
büyük cezadır sana karşı.

Verilen paragrafta Bilge Adam’ın hangi ahlaki davranışta gelişme sağladığı söylenebilir?
A) Öz denetim  B) Doğruluk  C) Güvenilirlik  D) Saygı

10. Hz. Muhammed (s.a.v) Peygamberlik hayatı boyunca Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara iletmiştir. Aldığı vahyi 
eksiksiz bir şekilde önce kendi hayatında uygulamış, sonra insanlara iletmiştir. Kur’an-ı Kerimde Yüce Allah; “Size 
Rabbimin risaletini iletiyorum ve ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım.” diyerek Peygamberimizin sadece Allah’ın 
emir ve yasaklarını insanlara ilettiğini bildirmiştir.

Verilen paragrafta Hz. Muhammed’in (s.a.v) hangi özelliğinden bahsedilmektedir?
A) Emanet  B) Fetanet  C) Usve-i Hasene   D) Tebliğ

1A.   2.D   3.C   4.C   5.A    6.B   7.D    8.C    9.A  10.B

YAYIN KURULU
Ahmet GÜNEŞ    Diyarbakır Ölçme D. Merkezi
Asım DEMİR     Ali Kuşçu Ortaokulu
Hasan AKÇADAĞ  Şehit Mehmet Hüseyin Balta O.O
Mehmet FİDANTEN    Çelebi Eser Ortaokulu
Murat KELEKÇİ  Faik Ali Ortaokulu
Neçirvan KAYA    Fevzi Çakmak Ortaokulu
Rüstem DEĞİRMENCİ  Mevlana Halit Ortaokulu

Tuba Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Hz. Muhammed’in (s.a.v) bazı özelliklerini tahtaya şu 
şekilde yazmıştır;

(….) Hz. Muhammed (s.a.v) evrensel bir peygamberdir.

(….) Kendisinden sonra gelecek olan peygamberlere ışık kaynağı olmuştur.

(….) Müminlerin anlamadığı ayetleri açıklamıştır.

(….) İnsanları kötülüklere karşı uyarmış ve hepsinin cennetlik olmasını sağlamıştır.

Tuba Öğretmen, yazdığı bu özelliklerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazmalarını 
öğrencilerden istemiştir.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen sıralama doğrudur?
A) Y, D, Y, D  B) D, Y, Y, Y  C) D, Y, D, D  D) D, Y, D, Y

7.


