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1. Hz. Muhammed (s.a.v.), Bedir Savaşı’nda savaş esirle-
rinin akıbeti konusunda sahabe ile görüş alışverişinde 
bulunmuş, Hz. Ebubekir’in (r.a.) görüşünü destekleye-
rek esirleri belirlenen bir fidye karşılığı serbest bırak-
mıştır. Okuma yazma bilen esirler ise on Müslümana 
okuma-yazma öğretecektir. Savaş esirleri her bir Müs-
lümanın muhafaza edebileceği şekilde eşit dağıtılmış, 
giysisi olmayanın üstü başı donatılmış ve eşitlik ilkesi 
gereği Müslümanlarla aynı sofraya oturmuşlardır.
Yukarıda anlatılan olayda Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Sabırlı olması

B) Adaleti gözetmesi

C) İlme önem vermesi
D) İstişareye açık olması
E) Merhametli olması

2. Birgün Hz. Hasan Peygamberimizden su istemişti. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) hemen bir kaba su koyup Hz. Ha-
san’a verdi. Bunu gören Hz. Hüseyin de yerinden fır-
layıp onu almak istedi. Fakat Hz. Muhammed (s.a.v.) 
buna mâni olup suyu önce Hz. Ha san’a verdi. Bunun 
üzerine Hz. Fatıma ‘Ya Resulallah Hasan’ı çok seviyor-
sun’ dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) cevaben; ‘Benim Ha-
san’ı savunmamın sebebi, öncelik onun hakkı olduğu 
içindir. Suyu önce o istemişti, sıraya riayet etmek gere-
kir.’ buyurdular.
Bu parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v.) özelliklerinden 
hangisine değinilmemiştir?
A) Her daim adaleti gözetmesi
B) Büyük küçük her bireye saygı göstermesi

C) Söz ve davranışları ile önce ailesine örnek olması 

D) Tebliğ görevini hiç aksatmadan yerine getirmesi

E) Merhametli olması

3. Hz. Ali (r.a.), “Rasulullah (s.a.v.), mut’a nikâhını (geçi-
ci süreli nikah veya bir dünyalık karşılığı) ve ehlî eşek 
etini yemeyi Hayber günü yasakladı.” demiştir. (Nesâî, 
Nikâh, 71.)
Bu hadis, Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hangi özelliğine 
örnek gösterilebilir?
A) Temsil

B) Tebyin

C) Teşri

D) Tenkit

E) Tebliğ 

4. I. “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ 
et. Eğer bunu yapmazsan onun verdiği peygam-
berlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah 
seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler 
topluluğunu hidayete erdirmeyecektir.” (Maide 
suresi, 67.ayet.)

II. “Nitekim size; ayetlerimizi okuyacak, sizi kötülük-
ten arındırıp tertemiz yapacak, size kitap ve hik-
meti öğretecek ve bilmediklerinizi belletecek içi-
nizden bir peygamber gönderdik.” (Bakara suresi, 
151. ayet.)

III. “İşte o Peygamber onlara iyiliği emreder, kötülük-
ten alıkoyar, iyi ve temiz şeyleri helal kılar, kötü ve 
pis şeyleri haram kılar.” (A’râf suresi, 157. ayet.)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sorumluluklarından bahse-
den bu ayetlerin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde 
doğru olarak verilmiştir?    

    I.     II.      III.

A) Tebliğ Tebyin  Teşri

B) Tebliğ Teşri Tebyin

C) Tebyin Teşri  Tebliğ
D) Teşri Tebliğ Tebyin

E) Teşri Tebyin Tebliğ
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5. “…O mallardan, Peygamber size ne vermişse onu alın 
ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının…’’  (Haşr su-
resi, 7. ayet.)  
Yukarıda verilen ayette Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
hangi sorumluluğuna işaret edilmiştir?
A) Tebliğ

B) Tebyin

C) Temsil 

D) Teşri

E) Temyiz

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?
A) Peygamberliği 610 yılında başlamıştır.

B) Peygamberlik görevi yirmi üç yıl sürmüştür.

C) Tebliğ görevini ilk üç yıl gizli yürütmüştür.

D) Çocuklarının isimleri; Zeynep, Fatıma, Ümmü 
Gülsüm, Rukiye, Kasım ve Abdullah’tır.

E) Kabr-i Şerifi Mekke’de bulunmaktadır.

7. “Andolsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için Allah’a ve 
ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden 
kimseler için güzel bir örnek vardır.” ( Ahzâb suresi, 21. 
ayet.)
Verilen ayette altı çizili ifade aşağıdaki kavramlardan 
hangisine işaret etmektedir?
A) Tebliğ

B) Tebyin

C) Temsil

D) Teşri

E) Sıdk

8. “Elbette sen öleceksin, onlar da ölecekler.” (Zümer su-
resi, 30. ayet.)
“De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahını-
zın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor…” (Fussilet suresi, 
6. ayet.)
Bu ayetlerde Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili hangi 
husus vurgulanmıştır?
A) Sabırlı olması
B) İnsan olması

C) Güzel ahlaklı olması

D) Örnek olması

E) Vahiy alması

9. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) farklı bir yönüne işaret etmektedir?
A) “O (bildirdikleri) vahiyden başkası değildir.” 

(Necm suresi, 4. ayet.)
B) “Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ 

et…” (Maide suresi, 67.ayet.)

C) “… İşte o Peygamber, onlara iyiliği emreder, onları 
kötülükten alıkoyar…” (A’râf suresi, 157.ayet.)

D) “ Biz, seni ancak bütün insanlara uyarıcı ve müj-
deleyici olarak gönderdik.” (Sebe’ suresi 28. ayet.)

E) “Onlar (bir de) şöyle dediler: Bu ne biçim pey-
gamber, yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor.” (Fur-
kan suresi, 7.ayet.)

10. Peygamber Efendimiz (s.a.v.), oğlu İbrahim vefat etti-
ğinde üzülmüş ve gözleri yaşarmıştı. Bunu gören saha-
be şaşırmıştı. Bunlardan Abdurrahman bin Avf : “Siz 
de mi ağlıyorsunuz ya Resulallah?” dedi. Sevgili Pey-
gamberimiz (s.a.v.) de ona şöyle karşılık verdi: “Gönül 
hüzünlenir, göz yaşarır. Ancak biz, Allah’ın razı oldu-
ğundan başka bir söz söylemeyiz.” (Buhari, Cenâiz, 12.)
Bu olayda Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İnsanî yönü

B) Peygamberlik yönü

C) İnsanları şaşırtması

D) Cesareti

E) Bilgeliği
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11. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Müslümanların uyması 
gereken hususlarla ilgili dini hüküm koyma 
yetkisi (teşri) aşağıdaki ayetlerin hangisinde ifade 
edilmektedir? 
A) “ Biz, seni ancak bütün insanlara uyarıcı ve müj-

deleyici olarak gönderdik.” (Sebe’ suresi 28. ayet.)

B) “Biz, her peygamberi kendi kavminin dili ile gön-
derdik ki onlara iyice açıklasın.” (İbrahim suresi, 
4. ayet.)

C) “Sen, elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem su-
resi, 4. ayet.)

D) “Peygamber, müminlere kendi canlarından daha 
önce gelir…” (Ahzâb suresi, 6. ayet.)

E) “…İşte o Peygamber onlara iyi ve temiz şeyleri he-
lal, kötü ve pis şeyleri haram kılar.” (A’râf suresi, 
157. ayet.)

12. “Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarı-
cı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.” 
(Sebe’ suresi, 28. ayet.)
“Yine o gün her ümmetin içinden kendileri hakkında 
birer tanık çıkaracağız; seni de bu kimseler hakkında 
tanık yapacağız...’’ (Nahl suresi, 89. ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılabilecek 
mesajlar arasında yer almaz?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları Allah’ın (c.c.) 

yoluna davet etme görevini yerine getirmiştir.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) diğer peygamberlerden 
daha üstündür.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.), tebliğ görevini müjde ve 
uyarı dengesini gözeterek yapmıştır. 

D) Farklı milletlere farklı peygamberler gönderilmiştir.

E) Allah (c.c.), Hz. Muhammed’i (s.a.v.) bütün insan-
lara göndermiştir.

13. Hz. Muhammed (s.a.v.), yanında heyecandan titreyen 
bir kişiye: “Korkma, ben kral değilim. Kureyş’ten, ku-
rutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.” (İbn-i Mâce, 
Et’ime, 30.) diyerek onu sakinleştirmiştir.
Bu parçaya göre Hz. Muhammed (s.a.v.)  ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Mütevazı bir kişiliği vardı.
B) Karşısındaki kişiye değer verirdi.
C) Yumuşak huylu idi.
D) Zor zamanlarda sabrederdi.
E) İnsanlara saygı gösterirdi.

14. “Nitekim size; ayetlerimizi okuyacak, sizi kötülükten 
arındırıp tertemiz yapacak, size kitap ve hikmeti öğre-
tecek ve bilmediklerinizi belletecek içinizden bir pey-
gamber gönderdik.” (Bakara suresi, 151. ayet.)
Bu ayet Hz. Muhammed’in (s.a.v.);
I. Tebliğ
II. Teşri
III. Tebyin
görevlerinden hangilerine örnek gösterilebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

15. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söylediği sözler, yaptığı 
açıklamalar ve verdiği öğütler aşağıda verilen kav-
ramlardan hangisi ile ifade edilmektedir?
A) Kavli Sünnet

B) Fiili Sünnet
C) Sahih Sünnet 
D) Kutsi Sünnet
E) Takriri Sünnet
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Cevap Anahtarı

1- A
2- D
3- C
4- A
5- D
6- E
7- C
8- B
9- E

10- A

11- E
12- B
13- D
14- C
15- A
16- B
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16. ‘’ Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir 
uyarıcı; Allah’ın izni ile kendi yoluna çağıran bir davetçi 
ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik” (Ahzab sure-
si, 45-46. ayetler.) 
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 
A) Hz. Muhammed’in gönderiliş amacı
B) Hz. Muhammed’in kanun koyuculuğu
C) Hz. Muhammed’in tebliğ faaliyeti

D) Hz. Muhammed’in insanlara yol göstericiliği

E) Hz. Muhammed’in inanan insanları müjdelemesi
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