
IV. ÜNİTE ALLAH'IN KULU VE ELÇİSİ: HZ. MUHAMMED

1.

A)

B)

C)

D)

2.
Peygamberimiz Bizans İmparatoruna İslam’a davet eden bir
mektup gönderir. Hz. Muhammed’i tanımayan Herakliyus’a, onun
hakkında bilgi verebilecek bir kişi aranır. O sırada Suriye’de ticaret
amacıyla bulunan Ebu Süfyan ve yanındakileri İmparatora getirirler.
Onun sorularından biri şudur: “Hiç yalan söylediği ya da aldattığı
için suçlandı mı?” Ebu Süfyan: “Asla!” der. Konuşmanın sonunda
Herakliyus şöyle der: “Anlıyorum ki o, gerçekten peygamberdir.
Peşinden gidenler onu terk etmiyor dediniz. Bu da onların gerçek
inanç sahibi olduklarını ispatlıyor.”
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

İmparator mektubu cevapsız bırakmıştır.A)

Ebu Süfyan imparatorun arkadaşıdır.B)

Ticaret insanlar arası güvene dayanmalıdır.C)

Hz. Muhammed’i tanıyan herkes dürüst olduğunu bilir.D)

3.
Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları eksiksiz ve doğru
bir şekilde insanlara bildirmeleridir.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

SıdkA)

İsmetB)

TebliğC)

EmanetD)

4.
Allah’ın Elçisi, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınırdı. Toplumun
sorunlarına karşı duyarlı idi. Peygamberlik görevi verilmeden önce
de karşılaşılan sorunlara çözüm üretmede aktif rol alırdı.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sözü edilen
özelliklerine örnek gösterilemez?

Geçimini sağlamak için çalışmasıA)

Verilen emanetleri kabul etmesiB)

Erdemliler Cemiyet’ine katılmasıC)

Anlaşmazlıklarda hakemlik yapmasıD)

5.
“De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum.
Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben
sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle
gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?” (En’âm suresi, 50.
ayet)
Bu ayetten Peygamberimizle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi
çıkarılamaz?

İnsanüstü güçlere sahip değildir.A)

Geleceği, Allah’ın bildirdiği kadar bilir.B)

Onun özellikleri hiçbir peygamberde yoktur.C)

Allah’ın emirlerine göre hareket etmektedir.D)

6.
“Ben peygamberlerin ilki değilim, bana ve size ne yapılacağını da
bilemem, ancak bana vahyedilene uyarım. Ben yalnızca açık bir
uyarıcıyım.” (Ahkâf suresi, 9. ayet)
Bu ayetten Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili aşağıdaki yargıların
hangisine varılamaz?

Gelecekte olacakları bilemez.A)

İnsanları uyarmakla görevlidir.B)

Kur’an’a uymakla yükümlüdür.C)

Peygamberlik zincirinin son halkasıdır.D)
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7.
I. Vahiyle ilgili açıklamalar yapması, 
II. Örnek bir aile reisi olması,
III. İbadetle mükellef olması,
IV. Allah’ın vahyini olduğu gibi iletmesi,
Numaralanmış ifadelerden hangileri Hz. Peygamberin
peygamberlik göreviyle ilgilidir?

I ve II.A)

II ve III.B)

I ve IV.C)

III ve IV.D)

8.
Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdaki ayetlerden hangisinin
konusu diğerlerinden farklıdır?

"İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar,
Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resülullah güzel bir
örnektir." (Ahzâb suresi, 21. ayet)

A)

"De ki: Ben kendim için, Allah’ın dilediği dışında ne bir fayda
elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim..." (A’râf suresi,
188. ayet)

B)

“De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Ancak bana
ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor...” (Kehf suresi, 110.
ayet)

C)

“Dediler ki bu nasıl peygamber! Yemek yiyor, çarşılarda
dolaşıyor…”(Furkân suresi, 7. ayet)

D)

9.
I. “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”
II. “Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları benden öğreniniz.”
III. “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır söylesin veya
sussun.”
Numaralanmış hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in
açıklayıcı özelliğiyle ilgili değildir?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

10.
“(Resulüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiyâ suresi, 107. ayet)
Bu ayetle doğrudan ilgili hadis aşağıdakilerden hangisidir?

“Ben ancak bir öğretmen olarak gönderildim”A)

“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”B)

“Beni Rabb’im terbiye etti ve terbiyemi ne güzel yaptı.”C)

“Ben lanet edici değil, merhamet edici olarak gönderildim.”D)

11.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Kur’an’ı
açıklamasıyla ilgili yanlış bir yargıdır?

Her ayeti ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır.A)

Ayetlerin anlaşılmayan yerlerini açıklamıştır.B)

Muhatabının anlamadığı kelimeleri açıklamıştır.C)

Yaşantısı, Kur’an’ın anlaşılmasını kolaylaştırmıştır.D)

12.
“Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin
sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün,
müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” (Tövbe suresi, 128.
ayet)
Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin
uygulamalarından biri olamaz?

Yaşlı ve düşkünlere yardımcı olmasıA)

Yetim, öksüz ve kimsesizleri korumasıB)

Kuralları yerleştirmek için katı davranmasıC)

Toplumsal sorunlara çözüm aramasıD)
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13.
Rahmet; bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara yardım etmektir.
Buna göre Hz. Muhammed, tebliğ ettiği mesajla insanlığa rahmet
olmuştur. Çünkü inananlara kötülük ve tehlikelerden korunma
yollarını göstermiştir. Güçlülerin zayıfları ezdiği, zulüm ve
adaletsizliğin yaygın olduğu bir dünyaya getirdiği mesaj, Allah’ın
insanlığa merhametidir.
Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

Bütün varlıklara merhamet edilmelidir.A)

Merhamet etmede sınırı aşmak zararlıdır.B)

Merhamet duygusu zayıfların ezilmesine engeldir.C)

Allah’ın peygamber göndermesi merhametinin göstergesidirD)

14.
Hz. Peygamber adil, anlayışlı ve samimi bir insandı. Yüzünden
tebessüm eksik olmazdı. Merhametliydi ve kimsenin üzülmesini,
sıkıntıya düşmesini istemezdi. Haksızlıklara karşı çıkardı. Kötülükle
mücadele ederken sabırlı ve kararlı davranırdı. O, güzel ahlâkıyla
inananlara model olmuştur.
Bu parça, aşağıdaki ayetlerin hangisiyle ilişkilendirilebilir?

“Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, üzüntüden
neredeyse kendini helak edeceksin!” (Enbiyâ suresi, 34. ayet)

A)

“Muhammed … Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin
sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir.” (Ahzâb suresi, 40.
ayet)

B)

“Andolsun ki, Resûlullah, sizin, Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir
örnektir.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)

C)

“Senden önce gönderdiğimiz her peygambere, ‘Benden başka
ilâh yoktur, şu halde bana kulluk edin.’ diye vahyettik.”(Enbiyâ
suresi, 25. ayet)

D)

15.
Hz. Muhammed, peygamberlikten önce içinde yaşadığı toplumda
“Muhammedü’l-Emin” olarak anılırdı.
Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmenin sebeplerinden biri
olamaz?

İnsanları hiçbir zaman aldatmamasıA)

Şaka yaparken bile yalan söylememesiB)

Emanetleri en güzel biçimde korumasıC)

Allah tarafından peygamber seçilmesiD)

16.
Mâide suresinin, “… İyilik ve takva (Allah’ın yasaklarından sakınma)
hususunda yardımlaşın, günah işlemek ve düşmanlık etmek
konusunda yardımlaşmayın…” anlamında olan 2. ayeti indiği
zaman bazı Müslümanlar bu ayette geçen “iyilik” kavramının ne
anlama geldiğini sordular. Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap
verdi: “İyilik, güzel ahlaktır.”
Bu parça aşağıdaki peygamberin görevlerinden hangisine
örnek olabilir?

İnsanları uyarmasınaA)

Kur’an’ı açıklamasınaB)

Kur’an’ı tebliğ etmesineC)

İnananları müjdelemesineD)

17.
“Biz, seni bütün insanlara sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak
gönderdik; fakat insanların çoğu bunu anlamazlar.” (Sebe’ suresi,
28. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in bu ayette belirtilen
uyarı göreviyle ilgili değildir?

İslam’a davet mektubu göndermesiA)

Yakın akrabalarını İslam’a çağırmasıB)

Medine’den gelenlere İslam’ı anlatmasıC)

Bazı Müslümanları Habeşistan’a göndermesiD)

18.
“De ki: “Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum.
Ben gaybı da bilmem. Size, ben meleğim de demiyorum. Ben
sadece bana vahyolunana uyarım.” De ki: “Hiç kör ile gören bir olur
mu? Siz hiç düşünmez misiniz?” (En’am suresi, 50. ayet)
Hz. Muhammed’le ilgili bu ayetin mesajı
aşağıdakilerdenhangisidir?

Melek gibidir.A)

Çok bilgilidir.B)

Bir insandır.C)

Merhametlidir.D)
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19.
"Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üzerine bir
bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır." (Şûrâ
suresi, 48. ayet)
Bu ayete göre Hz. Muhammed’in görevi aşağıdakilerden
hangisi değildir?

İslam’a çağırmakA)

İnanmaya zorlamakB)

Ayetleri açıklamakC)

İnananları uyarmakD)

20.
Hz. Muhammed de bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Her
insan gibi ölümlü bir varlık olan Hz. Peygamber yaşadığı sürece
güzel ahlak konusunda örnek olmuş ve eceli geldiğinde de vefat
etmiştir. Hz. Muhammed hayatta bir insanın başına gelebilecek
olumlu ve olumsuz bir çok olay yaşamış, bazen sevinmiş bazen de
üzülmüştür.
Bu metinde Hz. Muhammed ile ilgili vurgulanan husus
aşağıdakilerden hangisidir?

Yaşadıklarından etkilendiğiA)

Diğer insanlara benzer bir yaşantısı olduğuB)

Sıkıntılara karşı sabırlı olduğuC)

Hayatının mücadelelerle geçtiğiD)

21.
Peygamberimizin (s.a.v) diğer insanlardan farklı özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

Alışveriş yapmasıA)

UyumasıB)

Cömert olmasıC)

Vahiy almasıD)
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