
 

 

7. SINIF 3. ÜNİTE 
BİR İNSAN VE PEYGAMBER OLARAK HZ. MUHAMMED 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
1- “De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır.’ demiyorum. 
‘Ben gaybı da (insan algılamasının ötesindeki gerçeklikleri de) 
bilmem.’ Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. ‘Ben sadece, bana 
gönderilen vahye uyuyorum’.” (En’am Suresi, 50. Ayet) Yukarıdaki 
ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A) Hz. Muhammed(sav) insanüstü güçlere sahip değildir. 
B) Hz. Muhammed(sav), Allah’tan aldığı vahyi iletmiştir. 
C) Hz. Muhammed(sav) kendisinin, tanrısal güçleri olduğunu 
söylemiştir 
D) Hz. Muhammed(sav)’in görevi, Allah’ın sözlerini açıklamak ve 
uygulamaktır. 
 
2- "O (Muhammed), Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur." 
(Ahzab Suresi, 40.ayet) Yukarıdaki Kur’an ayetinde Yüce Allah, 
peygamber efendimizin hangi yönünü vurgulamıştır? 
a)İnsanlık için rahmettir.   b)Son peygamberdir. 
c)Kuranı açıklayıcıdır.    d)İnsanlık için uyarıcıdır.  
 
3- "İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp 
anlasınlar diye sana bu Kuran’ı indirdik” Yukarıda verilen ayete göre 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Kuran’ı anlayabilmemiz için peygamberimizin sözlerine ihtiyacımız 
yoktur 
b) Kuran insanların düşünmeleri için indirilmiştir 
c) Peygamberimizin sözleri Kuran’ı anlamamıza yardımcı olmuştur. 
d) Peygamberimiz Kuran’ı açıklamıştır. 
 
4- Kur'an'ın hangi emri nasıl yerine getirilecek, hangi yasaktan nasıl 
kaçınacağımızı, Efendimiz bunu bizzat yaşayarak göstermiştir. Hiç 
şüphesiz o, Kur'an'ı en iyi anlayan ve en mükemmel şekilde hayata 
geçirip tatbikat sahasına koyandır. Yani Efendimiz, Kur'an'ın canlı bir 
tefsiri ve yaşayan bir İslâm'dır.  
Yukarıdaki paragrafta anlatılanları en iyi kapsayan cümle 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) “Allah’ın elçisinin ahlakı, Kur’an’dı.”(Hz. Aişe) 
B) “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” ( Hadis) 
C) “Ve sen elbette üstün bir ahlak üzeresin” ( Kalem Sures,4) 
D) “İnsanlara, kendilerini indirileni açıklaman için ve düşünüp 
anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” ( Nahl suresi,44) 
 
5- Din Kültürü Öğretmeni “Hz. Muhammed, Allah’tan aldığı vahyi 
insanlara ulaştırmıştır. Böylece insanlar Allah’ın emir ve yasaklarını 
öğrenmişlerdir,” diyerek dersi anlatırken, Mehmet söz hakkı isteyerek 
şu soruyu sormuştur: 
-Biz namaz kılmayı, oruç tutmayı da Kuran’ dan mı öğreniyoruz?  
Öğretmen: Namaz, oruç gibi ibadetlerin nasıl yerine getirileceğini 
Peygamber Efendimizden öğreniyoruz. Bu durum ………………….  
Yukarıdaki paragraf aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa daha 
doğru olur? 
A) O’nun rahmet olarak gönderilmesiyle ilgidir. 
B) O’nun Kur’an’ı açıklayıcı olmasına bir örnektir. 
C) O’nun güzel ahlakın tamamlayıcısı olmasına örnektir. 
D) O’nun insanlık için bir uyarıcı olmasına örnektir 
 
6- Peygamberimizin vefatından sonra bir grup sahabe gelir ve Hz. 
Ayşe’ye peygamberimizi sorar. Onun hakkında bilgi almak isterler. Hz. 
Ayşe’de şu ilginç ve güzel cevabı verir. “siz hiç Kur’an okumuyor 
musunuz? O’nun ahlakı Kur’an’dı.” Bu ifadelerde Hz. Muhammed’in 
hangi yönü ön planda tutulmuştur? 
A) O insanlık için bir rahmettir  B) Son peygamberdir. 
C) Kur’anın açıklayıcısıdır.   D) O’nun bizim gibi bir insan olması  
 
7- “Sevgili peygamberimiz Hz.Muhammed (SAV) namaz konusunda 
kendisine soru yöneltenlere; “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle 
kılın.”buyurarak namazın nasıl kılınacağını uygulamalı ve açıklamalı 
olarak ortaya koymuştur.” 
Yukarıdaki paragrafta anlatılan durum Peygamberimizin hangi yönünü 
açıklar? 
a- Alemlere rahmet oluşunu    b- İnsanlık için uyarıcı oluşunu  
c- Kuran-ı açıklayıcı oluşunu   d- Son peygamber oluşunu 
 

 
 

 
 
 

 
 
8- Peygamberimiz uyarı görevini yerine getirmek için çeşitli 
memleketlere elçiler göndermiştir. Aşağıdakilerden hangisi elçi 
gönderdiği memleketlerden biri değildir? 
a) Bizans  b) İran  c) Osmanlılar  d) Habeşistan 
 

 
 
9- Yukarıdaki haritada Peygamber Efendimizin İslam’a davet 
mektupları gönderdiği yerler gösterilmektedir. Bu durum 
Peygamberimizin hangi yönüyle ilgilidir? 
A) Evrensel ve Uyarıcı olmasıyla 
B) Son peygamber olmasıyla 
C) Rahmet peygamberi oluşuyla 
D) Kur’anı Açıklayıcı oluşuyla  
 
10- “Gerçekten Biz seni bir şahid, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak 
gönderdik” (Ahzab-33) Ayetiyle Hz Muhammed (sav)’nin hangi yönü 
vurgulanmıştır? 
A-) İnsanlığa bir rahmet olması 
B-) İnsanlık için bir uyarıcı olması 
C-) Akıllı ve zeki oluşu  
D-) İşinde ve sözünde güvenilir oluşu 
 
11- Hz Muhammed Arabistan’ın çevresinde bulunan pek çok ülke 
liderine islama davet mektupları göndermiştir. İnsanlara baskı ve 
zorlama yapmamıştır. Onun insanlara bu şekilde davranması hangi 
özelliğiyle ilgilidir?  
a) Rahmet peygamberi olmasından  
b)İnsanlığı uyarıcı olmasından 
c)Güzel ahlaklı olmasından 
d)Açıklayan bir peygamber olmasından  
 
12- Aşağıdaki olaylardan hangisi Peygamberimizin (sav ) uyarıcılık 
yönüne örnek olarak gösterilemez? 
a) Allaha ortak koşmanın büyük günah olduğunu söylemiştir. 
b) Habeş Kralı Necaşi’nin Gıyabi cenaze namazını kıldırması 
c) İran ve Bizans krallarına İslama davet için mektuplar yazması 
d) Doğru ve güzel işler yapanı Allah’ın ödüllendireceğini söylemesi 

 
 
13- “Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun gücüne giden, 
size pek düşkün müminlere pek şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi 
gelmiştir” (Tevbe-128) 
Ayetiyle Hz Muhammed (sav)’nin hangi yönü vurgulanmıştır? 
A) İnsanlığa bir rahmet olması B) İnsanlık için bir uyarıcı olması 
C) Akıllı ve zeki oluşu    D) İşinde ve sözünde güvenilir oluşu  
 
14- “Benim insanlarla durumum şuna benzer: adamın biri ateş 
yakmış, ateş etrafı aydınlatınca pervaneler (gece kelebekleri) ve 
böcekler ateşe atlamaya başlamışlar. Bu kişi, onları kurtarmaya 
çalıştıkça, başa çıkamamış. Kelebekler ve böcekler ateşe atlamaya 
devam etmişler. Ben de (tıpkı o adam gibi) kemerinizden tutarak sizi 
ateşe düşmekten korumaya çalışıyorum. Sizler ise ateşe atlıyorsunuz.”  
Hadis-i şerifte Hz. Peygamberin hangi özelliğinden söz edilmiştir? 
A) Hz. Muhammed (sav) hayvanları severdi 
B) Hz. Muhammed (sav) doğayı korurdu 
C) Hz. Muhammed (sav) rahmet peygamberidir 
D) Hz. Muhammed (sav) adaletlidir 
 
15- Peygamberimizle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir yargıdır? 
a) Peygamberimiz rahmet olarak gönderilmiştir  
b) Peygamberimiz dini, ahlaki ve insani değerleri savunmuştur 
c) Davranışlarıyla merhametin nasıl olması gerektiğini göstermiş  
d) Peygamberimiz sadece Müslümanlara merhamet göstermiştir 
 
 
 



 

 

 
16- Hz Muhammed güzel ahlaklı bir insandı. O’nunla ilgili olarak Allah 
Kuranda “ve sen elbette güzel ahlak üzeresin”(kalem suresi, 4. ayet); 
“Ant olsun ki Resululah sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı 
umanlar ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir”(ahzap suresi 
21. ayet)ayetleriyle güzel ahlaklı ve örnek oluşundan bahseder. Bu 
ayetlerde anlatılanlarla aşağıdakilerden hangisi uyuşmaz? 
a) O doğru sözlü ve dürüst bir kişiliğe sahipti. 
b) O hoşgörülüydü, yüzünde tebessüm eksik olmazdı 
c) Kendisinin eleştirilmesini istemezdi 
d) Söz verdiği zaman sözünü tutardı 
 
17- Bir sahabe, Hz. Muhammed’in ahlakını Hz.Aişe’ye sormuştu. Hz. 
Aişe: “Sen hiç Kur’an okumuyor musun?” diye sormuş; adam “Evet, 
okuyorum” deyince Hz.Aişe’nin adama verdiği cevap aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Onun ahlakı güzeldi.    C) Onun ahlakı Kur’an’dı.  
B) Onun ahlakı dinin özüydü.   D) Onun ahlakı farklıydı. 
 
18- -“Sizin hayırlınız, kendisinden iyilik umulan ve kötülük 
yapmayacağına dair güven duyulandır. Kötünüz de kendisinden iyilik 
beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır” 
-“Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. 
En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır” 
-“Ve elbette sen, üstün bir ahlak üzeresin” (Kalem Suresi, 4.ayet) 
Yukarıdaki ayet ve hadislerde, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 
A) İslam inancında, güzel ahlaklı olmak bir gerekliliktir. 
B) Peygamberler de birer insandır. 
C) Hz. Muhammed(sav), Kur’an-ı açıklayıcıdır. 
D) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir. 
 
19- “Allah’ a ve ahiret gününe inananlar için muhakkak ki Allah’ın 
Rasülünde güzel örnekler vardır”(Ahzab Suresi, 21.ayet ) 
Güzel ahlak örneği olarak gönderilen Hz. Muhammed ile ilgili 
hangisinde yanlış bir bilgi vardır? 
a) Peygamberimiz; zengin, fakir, kadın, erkek ayrımı yapmazdı. 
b) Peygamberimiz, misafirlerini güler yüzle karşılardı. 
c) Peygamberimiz, insanlara eşit davranmazdı. 
d) Peygamberimiz, her zaman temizliği tavsiye ederdi. 
 
20- ‘Andolsun sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmaya inanan 
ve Allah’ı çok anan kimseler için, Allah’ın elçisinde güzel bir örnek 
vardır.’ (Ahzab suresi,21.ayet) 
Yukarıda anlamı verilen ayette asıl vurgulanmak istenen ana düşünce 
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır? 
A-) Allah’a ve ahiret gününe inanmanın zorunlu oluşu              
B-) Allah’ı çok çok anmanın ve ona şükretmenin önemi          
C-) Allah’a inanmanın yolunun, O’na şükretmekten geçtiği       
D-) Hz. Muhammed (s.a.v)’in bize her konuda örnek oluşu 
 


