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Allah’ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed - 1
1. 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.”

7. Sınıf
Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi

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?
A) Geçimini sağlamak için çalışması
B) Verilen emanetleri kabul etmesi
C) Erdemliler Cemiyet’ine katılması

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

D) Anlaşmazlıklarda hakemlik yapması

B) Ebu Süfyan imparatorun arkadaşıdır.
C) Ticaret insanlar arası güvene dayanmalıdır.
D) Hz. Muhammed’i tanıyan herkes dürüst olduğunu bilir.

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

B) İsmet

C) Tebliğ

D) Emanet

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i diğer peygamberlerden ayıran bir özelliktir?
A) Son peygamber olması
B) Güzel ahlaklı olması
C) Örnek bir insan olması
D) Allah’ın mesajını tebliğ etmesi
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A) İmparator mektubu cevapsız bırakmıştır.

5. Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
A) Hiçbir karşılık beklemeden İslam’a davet etmiştir.
B) İslam’ı tebliğ etmekten, çalışmaya zaman ayıramamıştır.
C) Peygamberlik görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır.
D) Allah’ın mesajlarını uygulayarak inananlara örnek olmuştur.

6. “Ben sizden daha çok Allah’tan korkuyor ve sizden daha
çok O’na itaatte bulunuyorum. Ancak ben bazen (nâfile)
oruç tutarım, bazen tutmam, bazen (nâfile) namaz kılar,
bazen istirahat ederim. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimi terk ederse ben’den değildir.”
Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) İslam ölçülü olmayı emretmektedir.
B) Hz. Muhammed’de bir insandır.
C) Hz. Peygamberin sünneti öğrenilmelidir.
D) Aşırıya gitmeden ibadet edilmelidir.
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7. “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)

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

Bu ayetten Peygamberimizle ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

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

A) “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) İnsanüstü güçlere sahip değildir.

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

B) Geleceği, Allah’ın bildirdiği kadar bilir.
C) Onun özellikleri hiçbir peygamberde yoktur.

8. “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?
A) Gelecekte olacakları bilemez.
B) İnsanları uyarmakla görevlidir.
C) Kur’an’a uymakla yükümlüdür.
D) Peygamberlik zincirinin son halkasıdır.
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D) Allah’ın emirlerine göre hareket etmektedir.

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

11. 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?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

12. “(Resulüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiyâ suresi, 107. ayet)

9. 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?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) I ve IV.

D) III ve IV.

Bu ayetle doğrudan ilgili hadis aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Ben ancak bir öğretmen olarak gönderildim”
B) “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
C) “Beni Rabb’im terbiye etti ve terbiyemi ne güzel yaptı.”
D) “Ben lanet edici değil, merhamet edici olarak gönderildim.”

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

