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11. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur’an’a göre Hz. Muhammed - 3

1.  Allah’ın fethedilen beldeler halkından alıp resulüne ver-
diği mallar, Allah’a, peygambere, yakınlara, yetimlere, 
yoksullara ve yolda kalmışlara aittir; (servet) içinizden 
sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olma-
sın diye böyle hükmedilmiştir. O mallardan, Peygamber 
size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa on-
dan kaçının. Allah’a karşı saygısızlık etmekten sakının. 
Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. 

(Haşr suresi, 7. ayet)

Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu ayetteki altı çizili ifa-
deyle ilişkilidir?

A)  ”Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et.” 
(Maide suresi, 67. ayet)

B)  “Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak 
ile gönderdik. ...” 

(Fatır suresi, 24. ayet)
C)  “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber 

gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir.”
(Tevbe suresi, 128. ayet)

D)  “Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka sora-
cağız. Peygamberlere de elbette soracağız.” 

(A’raf suresi, 6. ayet)
E)  “Biz her bir peygamberi Allah’ın izniyle ancak kendisi-

ne itaat edilmesi için gönderdik…” 
(Nisa suresi, 64. ayet)

2.  Hz. Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinin adı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Sünnet B) Hadis C) Ayet
D) Sahih E) Sünen

3.  Hadis ve sünnet kavramlarıyla ilgili aşağıdaki yargı-
lardan hangisi doğrudur?

A) Hadis ile sünnet aynı anlama gelir.
B) Hadis kavramı sünneti de içine alır. 
C) Sünnet İslam hukukunun ilk kaynağıdır.
D) Sünnet kavramı hadisten daha kapsamlıdır.
E) Hadis kıssalarla, sünnet ise peygamberin sözleriyle 

ilgilidir.

4.  Yüce Allah, Hz. Muhammed’i peygamber olarak seçtikten 
sonra ona birtakım görevler vermiştir. Bu görevlerden ba-
zıları Ahzâb suresinde sayılmıştır: “Ey peygamber! Seni 
tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını 
aydınlatan bir ışık olarak gönderdik.” 

(Ahzâb suresi, 45-46. ayetler)

Aşağıdaki ayetlerde geçen görevlerden hangisine bu 
ayetlerde değinilmemiştir?

A) “Ey örtüsüne bürünen! Kalk ve uyar!”  
(Müddessir suresi, 1 ve 2. ayetler)

B) “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” 
(Enbiya suresi, 107. ayet)

C) “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. ” 
(Nahl suresi 125. ayet)

D) “Biz seni başka değil, ancak müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak bütün insanlara gönderdik…” 

(Sebe’ suresi 28. ayet)
E) “İşte böylece, siz insanlara şahit olasınız, peygamber 

de size şahit olsun diye sizi vasat (örnek) bir ümmet 
yaptık. ...” 

(Bakara suresi, 143. ayet)

5.  Hadis ilminde “Sahabelerin yaptıkları davranışları, söy-
ledikleri sözleri Hz. Peygamberin uygun bulup onaylama-
sına” verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sahih hadis B) Kutsî hadis C) Kavlî sünnet
D) Fiilî sünnet E) Takrirî sünnet

6.  Hz. Peygamberin sünneti kavlî, fiilî ve takrirî olmak üzere 
üçe ayrılmıştır.
Buna göre,
Resulullah, bazı emirlerini yerine getirmesi için ashabından 
birini görevli olarak yolladığı zaman, “Müjdeleyin, nefret et-
tirmeyin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın!” buyururdu rivayeti;

 I.  fiilî,
 II.  kavlî,
 III. takrirî

sünnetten hangilerinin kapsamına girer?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Peygamberlerle ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi 
hadis ve sünnetin önemini doğrudan vurgulamaz?

A) Açıklama görevlerinin olması
B) İnsanlar arasından seçilmeleri
C) İnananlara birer örnek olmaları
D) Dinî ilkelerin ilk uygulayıcısı olmaları
E) Örnek alınmalarının bir gereklilik olması

8.  Bir gün namaz vakti girdiğinde sahabeden biri abdest al-
mak için su aramış fakat bulamamıştı. Bunun üzerine na-
mazını teyemmüm yaparak kılmıştı. Daha sonra namaz 
vakti çıkmadan su bulmuş fakat namazını tekrar kılmaya 
gerek görmemişti. Bu durumu Hz. Peygambere anlatıp 
görüşünü sormuş, o da “namazın tamamdır.” demiştir.

Bu durum;

 I.  fiilî,
 II.  kavlî,
 III. takrirî

sünnetten hangilerine örnek gösterilebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II E) II ve III.

9.  Hz. Peygamberin, “Ben namazı nasıl kılıyorsam; siz de 
öyle kılın.” buyurması ve namazın kılınışını göstermesi;

 I.  fiilî
 II.  kavlî
 III. takrirî

sünnetten hangilerinin kapsamına girer?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

10.  Ahzab suresi 33. ayette Hz. Peygamberin ailesiyle ilgili 
şöyle buyuruluyor:  “… Ey Peygamberin ev halkı! Allah 
sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yap-
mak istiyor.” Bu ayette “ev halkı” diye çevrilen ifade Hz. 
Peygamberin başta çocukları ve torunları olmak üzere 
birinci dereceden yakınlarından oluşan aile üyeleri için 
kullanılmıştır.

Buna göre Hz. Peygamberin ailesi için kullanılan kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ehli ilm  B) Ehli keyf  C) Ehli beyt
D) Ehli hadis E) Ehli takva

11.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Hz. Peygamberin 
farklı bir yönü vurgulanmaktadır?

A)  “Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse, artık sana dü-
şen açık bir tebliğden ibarettir.”

(Nahl suresi, 82. ayet)
B)  “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah si-

zin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.”
(Maide suresi, 99. ayet)

C)  “Ant olsun ki Resulullah sizin için, Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çok zikredenler 
için güzel bir örnektir.”

(Ahzâb suresi, 21. ayet)
D)  “Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. 

Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygamberlik gö-
revini yerine getirmemiş olursun…”

(Maide suresi, 67. ayet)
E)  “Eğer siz yalanlarsanız bilin ki sizden önce geçen 

birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere 
düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.”

(Ankebut suresi, 18. ayet)

12.  Hadis kitaplarının en bilinen altı tanesine verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kütüb-i sitte B) Kütüb-i tis’a  C) Kütüb-i erbaa
D) Kelime-i tevhid  E) Kelime-i şehadet


