


Bazı insanlar, aralarından birilerinin 
peygamber olarak görevlendirilmesini akla 
aykırı buluyor ve şaşkınlıkla karşılıyorlar. 
Peygamberlerin tek tanrı inancını dile 
getirmesini, bütün ilahları reddedip bir tek 
ilah olduğunu savunmasını garip ve tuhaf
buluyorlar. Peygamberlerin, insanları 
büyüleyerek aldatan birer yalancı olduğunu 
söylüyor ve onları inkâr ediyorlar.
SAD SURESİ; 4-5



Peygamber Efendimiz bir insandı. O da bir anne babadan doğmuş, 

evlenip çocuk sahibi olmuş, geçimini sağlamak için çalışmıştır. Yorulmuş, 

dinlenmiş, soğuktan ve sıcaktan etkilenmiş, herkes gibi o da hastalanmış 

ve tedavi olmuştur. Acı bir durumla karşılaşınca üzülmüş, sevinçli bir olay 

yaşayınca da mutlu olmuştur. Belirli bir süre yaşadıktan sonra da her 

ölümlü gibi vefat etmiştir. Ancak o sıradan bir insan da değildi, onu diğer 

insanlardan ayıran bazı özellikleri vardı.  …………
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın devamında yer alamaz?

A)  O örnek bir kişiliğe sahipti.

B) İslam’ı her alanda en güzel yaşayan kişiydi.

C) Gelecekte olacak olayları bilirdi.

D) Onu gereği gibi tanımak dinimizi öğrenmek için şarttır.

E) Bize İslam’ı öğreten ve ilkelerini açıklayan odur.



HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ İLE İLGİLİ 
KAVRAMLAR

PRODİ TÜMLEŞ KUŞAM İNAL İSKAN YAĞIZ

Sözcüklerin her harfi iki harflik bir sınır içinde ileri veya geri giderek değiştirilmiş ve bir şifre elde edilmiştir. 
Şifreleri çözüp sözcükleri bulunuz.
*Her sözcüğün şifresi farklıdır.
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İki sözcüğün aynı olan iki harfi silinmiş ve kalan harfler alfabetik 
olarak sıralanmıştır. Silinen harfleri ve bu iki sözcüğü bulunuz.

HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ İLE 
İLGİLİ KAVRAMLAR

B E N Y

D E H V



HZ. MUHAMMED’İN PEYGAMBERLİK YÖNÜ İLE 
İLGİLİ KAVRAMLAR

Dört sözcüğün bazı harfleri verilmemiştir. Eksik harfleri 
tamamlayarak sözcükleri bulunuz.
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Aşağıdaki diyagramda Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevleri verilmiştir. Numaralanmış bölümlere 

çevresindeki sözcüklerin çağrıştırdığı kavramları yazmamız isteniyor.  

 

Buna göre numaralanmış bölümlere yazılması gereken kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

verilmiştir? 

    1       2       3         4 

A) Tebliğ   Teşri   Temsil   Tebyin 

B)  Teşri   Tebliğ   Temsil   Tebyin 

C)  Tebyin   Temsil   Tebliğ   Teşri 

D) Teşri   Tebyin   Temsil   Tebliğ 

E) Temsil   Tebliğ   Teşri   Tebyin 



Yüce Allah Hz. Muhammed’i, insanlara İslam’ın ilkelerini bildirmek ve 

açıklamakla görevlendirmiştir. O, bu görevi yerine getirirken Kur’an’daki 

bazı ayetleri ve anlaşılması zor olan konuları açıklamıştır. Kur’an’da yer 

almayan bazı konularda da vahyin ilkelerine uygun kurallar koymuştur. 

Bu yüzden İslam’ı doğru olarak anlamak için Hz. Muhammed’i örnek 

almak gerekir.

Yukarıdaki metinde Hz. Muhammed’in peygamberlikle ilgili görevleri 

anlatılmıştır. Buna göre parçada aşağıdakilerden hangisine 

değinilmemiştir?

A) Tebliğ B) Teklif

C) Tebyin D) Temsil

E) Teşri



• Son peygamber

• Tebliği evrensel

• Uyarıcı ve müjdeci

• İnsanlığı aydınlatan ışık

• Yol gösterici

• Hakka çağıran

• Âlemlere rahmet

• Kur’an’ı açıklayan

• En üstün ahlak sahibi

• En güzel örnek

• Öğüt veren

• Kul

• Çok merhametli

• Yumuşak kalpli

• Ümmetine düşkün

• Utangaç
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