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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur’an’a göre Hz. Muhammed - 1

1.  “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağ-
layanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki, 
Resulullah’ta güzel bir örneklik vardır.” 

(Ahzâb suresi, 21. ayet)

Bu ayette sözü edilen “Rasulullah’ın örnekliği” aşağıda-
ki hususların hangisini kapsamaz?

A)  Aile hayatı
B)  Vahiy alma 
C)  İbadet etme
D)  Sabırlı olma
E)  Çalışma hayatı

2.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin 
beşeri yönü vurgulanmaktadır? 

A)  “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” 
(Kalem suresi, 50. ayet)

B)  “(O’nun bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.”
(Necm suresi, 4. ayet)

C)  “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” 
(Zümer suresi, 30. ayet)

D)  “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…” 
(Mâide suresi, 67. ayet)

E)   “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin so-
nuncusudur.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet)

3.  Hz. Muhammed (sav.), hepimiz gibi bazen üzülmüş ba-
zen sevinmiştir. Herkes gibi evlenmiş ve yuva kurmuştur. 
Karşılaştığı zorluklarla mücadele etmiştir. 

Bu parçada Hz. Peygamberle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmaktadır?

A)  Kararlılığı 
B)  İnsan oluşu 
C)  Peygamberliği 
D)  Ailesinin olması
E)  Zorluklara karşı tavrı

4.  “Dediler ki: ‘Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda 
pazarda dolaşır. Ona bir melek indirilseydi de, onunla bera-
ber bir uyarıcı olsaydı ya! Yahut kendisine bir hazine veril-
seydi veya ürününden yiyeceği bir bahçesi olsaydı ya!’ …” 

 (Furkân suresi, 7 ve 8. ayetler)

Bu ayette inanmayanların peygamberlerle ilgili yap-
tıkları temel itiraz aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Yiyip içmeleri
B)  Ticaret yapmaları
C)  Geçimleri için çalışmaları
D)  Kendileri gibi birer insan olmaları
E)  Melek yardımcılarının olmaması

5.  “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana 
ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…” 

(Fussilet suresi, 6. ayet)

Bu ayette Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili vurgulanan 
husus aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İnsanları uyarması
B)  Vahyi tebliğ etmesi
C)  Güzel ahlaklı olması
D)  İnsanlardan biri olması
E)  Diğer insanlardan farkı

6.  “Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uya-
rıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve 
aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” 

(Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)

Bu ayetlerde Hz. Peygamberin hangi yönü vurgulan-
maktadır?

A)  Akıllılığı
B)  Beşeriliği
C)  Güvenilirliği
D)  Günahsızlığı
E)  Peygamberliği
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Kur’an’a göre Hz. Muhammed - 1

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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11. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4

7.  Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin bir beşer olduğunu, 
onun insanüstü bir varlık olarak görülmemesi gerektiğini, 
ancak onun sıradan bir insan da olmadığını, vahiy aldığını 
ve insanlar için güzel bir örnek olduğunu bizlere ifade eder.

Bu parçanın anlamca en yakın olduğu ayet aşağıda-
kilerden hangisidir?

A)  “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” 
(Kalem suresi, 50. ayet)

B)  “(O’nun bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.” 
(Necm suresi, 4. ayet)

C)  “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et…”
(Mâide suresi, 67. ayet)

D)  “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin so-
nuncusudur.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet) 

E)  “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat 
bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…” 

(Fussilet suresi, 6. ayet)

8.  Allah, peygamberleri akıllı ve zeki insanlar arasından 
seçmiştir.

Burada peygamberlere ait aşağıdaki sıfatların hangi-
sinden söz edilmektedir?

A) Doğruluk B) Resul C) Fetanet
D) İsmet E) Emanet

9.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in 
(sav.) peygamberliğini vurgulamaktadır? 

A)  “De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim…” 
(Kehf suresi, 110. ayet) 

B)  “Ey peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın…” 
(Ahzâb suresi, 1. ayet)

C)  “Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler.” 
(Zümer suresi, 30. ayet)

D)  “Muhammed… Allah’ın resülü ve peygamberlerin so-
nuncusudur.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet)
E)  “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır 

demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size bir meleğim 
de demiyorum…” 

(En’âm suresi, 50. ayet) 

10.  Peygamberler, insanlar arasından seçilmişlerdir. Bunun 
sebebi yeryüzünde yaşayanların insanlar olmasıdır.
Bu yargının anlamca en yakın olduğu ayet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A)  “Ey peygamber! Allah’a karşı gelmekten sakın…” 
(Ahzâb suresi, 1. ayet)

B)  “Muhammed… Allah’ın resulü ve peygamberlerin so-
nuncusudur.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet)
C)  “Ancak Rabb’inden bir rahmet olarak böyle yapma-

dık. Çünkü O’nun sana olan lütfu büyüktür.” 
(İsrâ suresi, 87. ayet)

D)  “De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip 
dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir 
melek peygamber indirirdik.” 

(İsrâ suresi, 95. ayet)
E)  “De ki: Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır 

demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size bir meleğim 
de demiyorum…” 

(En’âm suresi, 50. ayet) 

11.  Peygamber olarak seçilmiş insanların bir takım sıfatları 
vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatlar arasında yer almaz?

A) Doğruluk B) Fıtrat C) Fetanet 

 D) Emanet E)  İsmet

12.  “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberler de 
şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda gezerlerdi…”

(Furkân suresi, 20. ayet)

Bu ayette peygamberlerin hangi özelliği vurgulan-
maktadır?

A)  Vahiy almaları
B)  Akıllı ve zeki olmaları 
C)  Günaha bulaşmamaları
D)  İnsanlar arasından seçilmeleri 
E)  Geçimlerini sağlamak için çalışmaları


