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Kuran'a Göre Hz. Muhammed - 1

1.  İnsan bu dünyada rehberlik edilmeye muhtaç bir varlıktır. Bu 
ihtiyaç, onun sınırlı bir varlık olmasından ileri gelmektedir. Bu 
nedenle Allah, vahiy ve peygamber göndererek insana yol 
göstermesini merhamet olarak değerlendirmektedir. Bu değer-
lendirme Kur’an’da Hz. Peygamber için de yapılmıştır: - - - - .
Bu metindeki boşluğa anlam akışına uygun olarak 
aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı ola-
rak gönderdik. …” 

(Sebe suresi, 28. ayet)
B) “Ve seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” 

(Enbiyâ suresi, 107. ayet)
C) “Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak üzere kuluna 

apaçık ayetler indiren O’dur. Kuşkusuz Allah size kar-
şı çok şefkatli, çok merhametlidir.” 

(Hadîd suresi, 9. ayet)
D) “Ey inananlar! And olsun ki sizin için, Allah’a ve ahiret 

gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kim-
selere Allah’ın elçisi en güzel örnektir.” 

(Ahzab suresi, 21. ayet)
E) “Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik: O 

size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size ki-
tabı ve hikmeti öğretiyor; yine size daha önce bilme-
diklerinizi öğretiyor.”

(Bakara suresi, 151. ayet)

2.  Hz. Peygamber, içinde yaşadığı toplumun sıkıntılarına 
duyarsız kalmamıştır. O yaşadığı sürece yoksulları gö-
zetmiş, yetim, öksüz ve kimsesizleri korumuş ve zulme 
uğrayanların yanında yer almıştır.
Hz. Peygamberin bu özelliğini vurgulayan ayet aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) “Ey inananlar! And olsun ki sizin için, Allah’a ve ahiret 
gününe kavuşmayı umanlara ve Allah’ı çok anan kim-
selere Allah’ın elçisi en güzel örnektir.” 

(Ahzab suresi, 21. ayet)
B) “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.”

(Tevbe suresi, 128. ayet)
C) “De ki: Bu, benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah’a 

davet ederim; ben ve bana uyanlar da. ...” 
(Yusuf suresi, 108. ayet)

D) “Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve bir uyarı-
cı olarak gönderdik. ...” 

(Fatır suresi, 24. ayet)
E) “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı ola-

rak gönderdik. ...” 
(Sebe suresi, 28. ayet)

3.  “Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler 
gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geri dö-
necek misiniz? Kim dönerse bilsin ki Allah’a asla bir zarar 
vermiş olmayacaktır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir.” 

(Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)

Bu ayette Hz. Peygamberle ilgili;

 I.  yüce bir ahlaka sahip olduğu,
 II.  tebliğ ettiği dinin onun hayatıyla sınırlı olmadığı,
 III.  Hz. Muhammed (sav)’den önce peygamberler geldiği

numaralanmış ifadelerden hangilerine ulaşılamaz?

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

4.  Hz. Muhammed’in (sav.) peygamberliği ile ilgili,

 I.  Kendisine gelen vahyi olduğu gibi insanlara ulaştır-
mıştır.

 II.  İlahi mesajları insanlara ulaştırmada kararlı davran-
mıştır.

 III.  İnsanları ilk defa Akabe tepesinde açıkça İslam’a ça-
ğırmıştır.

yargılarından hangilerinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

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

5.  Hz. Peygamberin;

• Taif’e İslam’ı anlatmaya gittiğinde kendisini taşlayan 
Taifliler için hayır duada bulunması

• Mazlum ve yabancıların haklarını korumayı amaçlayan 
Hılfu'l-Fudûl’e gençliğinde katılması

• Mescid-i Nebi’de kimsesizlerin barınıp eğitim alabile-
cekleri Suffe denilen yeri yaptırması

uygulamaları yapmasında aşağıdaki özelliklerinden 
hangisi daha belirleyicidir?

A) Akıllı olması
B) Cesur olması 
C) Kararlı olması 
D) Dürüst olması
E) Merhametli olması

12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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6.  “İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönder-
dik ki onlara açık açık anlatsın; bundan sonra Allah dile-
diğini sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru yola 
iletir. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.” 

(İbrahim suresi, 4. ayet)

Bu ayetteki altı çizili ifade, peygamberlerin aşağıda 
verilen özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?

A) Emanet B) Tebyin  C) İsmet
D) Fetanet  E) Tebşir

7.  “De ki ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, de-
miyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben meleğim de 
demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. …” 

(En’âm suresi, 50. ayet)

Bu ayetten, 

 I.  Hz. Peygamberin diğer insanlardan farkı kendisine 
vahyedilmesidir.

 II.  İnsan düşünerek bazı hakikatlere ulaşabileceğini ak-
lında tutmalıdır.

 III.  Peygamber kendisine gelen ilahi mesajlara göre ha-
yatını düzenlemektedir.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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

8.  Kur’an’ın bazı ayetlerinde ilk bakışta tam olarak anlaşılma-
yan ve adına mücmel denilen kapalı ifadeler yer almaktadır. 
Buna Bakara suresinin 143. ayeti örnek verilebilir: “Böylece 
sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Elçi de 
size şahit olsun...” Hz. Peygamber bu ayette geçen ‘orta’ 
kelimesinin ‘adalet’ anlamına geldiğini belirtmiştir.

Hz. Peygamberin bu tutumu onun aşağıdaki özellik-
lerinden hangisi ile doğrudan ilgilidir?

A) Adil olması 
B) Uyarıcı olması
C) Açıklayıcı olması 
D) Rahmet olması
E) Zeki olması

9.  “Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merha-
met etsin.”

Bu hadis aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A)  Allah, merhameti sonsuz olan tek varlıktır.
B)  İnsan her türlü zulümden uzak durmalıdır.
C)  Her varlık bir üst varlıktan şefkat beklemektedir.
D)  Merhametli olmak insana en çok yakışan özelliktir.
E)  Allah’ın merhametini isteyen yaratılanlara merhamet 

etmelidir.

10.  Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili aşağıdaki ayetlerden 
hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A) “Sen ancak bir uyarıcısın.” 
(Fâtır suresi, 23. ayet)

B) “De ki ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uya-
rıcıyım." 

(Hac suresi, 49. ayet)
C) "Bana ancak, benim sadece bir uyarıcı olduğum vah-

yediliyor." 
(Sad suresi, 70. ayet)

D) “Demek sen, bu söze (Kur'an'a) inanmazlarsa, arkala-
rından üzülerek âdeta kendini tüketeceksin!”

(Kehf suresi, 6. ayet)
E) De ki: "Ben ancak bir uyarıcıyım. Her şey üzerinde 

mutlak otorite sahibi olan bir Allah'tan başka hiçbir 
ilah yoktur." 

(Sad suresi, 65. ayet)

11.  Tarihte Evs ve Hazreç kabileleri arasında sık sık savaşlar çık-
mış, sonuncusu olan Buas Savaşı ise aralıklarla 120 yıl sür-
müştür. Bu iki kabile arasındaki düşmanlık Hz. Peygamberin 
Medine’ye hicretinden sonra kardeşliğe dönüşmüştür. 

Bu kardeşliğin oluşmasında aşağıdakilerden hangi-
sinin ekili olduğu söylenemez?

A)  İslâm dininin adaleti sağlayacağına olan güven
B) İslam’ı din olarak seçenlerin kan davalarından vaz-

geçmesi
C)  Müslümanlar arası ilişkinin sevgi ve merhamete da-

yanması
D)  Hz. Peygamberin Medine’de barışı sağlamaya dönük 

uygulamaları
E)  Yönetimde söz sahibi olabilmek için işbirliği yapmaya 

ihtiyaç duymaları


