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HZ MUHAMMED’İ (S.A.V) AYETLERLE TANIYORUM
Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v) özellikleri ve görevlerine ait ayetler verilmiştir. Her bir
ayetin Hz. Muhammed’in hangi yönüne ait örnek olduğunu belirleyerek doğru bölümü
işaretleyiniz.
Müjdeleyici
Güzel Ahlakın
AYETLER
ve Uyarıcıdır tamamlayıcısıdır
1. “Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik...” (Sebe Suresi, 28. Ayet)
2. “Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin.” (Kalem Suresi, 4. Ayet)
3. “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk ve (insanları) uyar. Sadece Rabb’ini büyük tanı. Kötü şeyleri
terk et.”(Müddessir Suresi, 1-5. Ayetler)
4. “(Önce) en yakın akrabanı uyar.” (Şuarâ Suresi, 214.
Ayet)
5. “Şüphesiz ki sen, onları dosdoğru yola çağırıyorsun”
(Mü’minûn Suresi, 73. Ayet)
6. “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici,
bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir
davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”
(Ahzâb Suresi, 45. Ayet)
7. “… Resulullah sizin için en güzel örnektir.” (Ahzab
Suresi, 21. Ayet)
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HZ MUHAMMED’İ (S.A.V) HADİS-İ ŞERİFLERİYLE TANIYORUM
Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v) özellikleri ve görevlerine ait hadis-i şerifler verilmiştir.
Her bir hadis-i şerifin Hz. Muhammed’in hangi yönüne ait örnek olduğunu belirleyerek
doğru bölümü işaretleyiniz.
Müjdeleyici
ve Uyarıcıdır

HADİS-İ ŞERİFLER
1. “Ben ve yetime kol kanat geren kimse, cennette
şöyle yan yana olacağız.” buyurdu ve işaret parmağı ile orta parmağını yan yana getirip ashabına gösterdi.
2. “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
3. “Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe (gerçekten) iman etmiş
olmaz.”
4. “Dürüst ve güvenilir tüccar, (cennette) peygamberler, sıddıklar (dosdoğru kimseler) ve şehitlerle beraberdir.”
5. “Her kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”
6. “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.”
7. “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölen kimse
cennete girer; Allah’a bir şeyi ortak koşarak
ölen de cehenneme girer.”

Güzel Ahlakın
tamamlayıcısıdır
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DOĞRU MU? YANLIŞ MI?
Aşağıdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol edip yanlarındaki ilgili kutucuğu işaretleyiniz.
DOĞRU

YANLIŞ

1. “Hz. Muhammed’in (s.a.v) ahlakının kaynağı
Kur’an’dı.
2. Peygamberler insanları uyardıkları bazı durumlarda baskı ve zorlamaya başvurmak durumunda kalmıştır.
3. Hz. Muhammed (s.a.v) birçok ülke liderine davet mektupları göndermiştir.
4. Hz. Muhammed’in başlıca peygamberlik özelliklerinden biri doğru yolda olan insanları müjdelemek, yanlış yolda olanları ise uyarmaktır.
5. Hz. Muhammed (s.a.v) uyarıcılık görevine toplumun ileri gelen insanlarını İslam’a davet etmekle başlamıştır.
6. Hz. Muhammed (s.a.v) önceki peygamberlere
gönderilen ama zamanla unutulmuş olan ahlaki
ilkeleri yeniden getirmiştir.
7. Hz. Muhammed’in (s.a.v) sahip olduğu ahlaka,
peygamber olmayan sıradan bir insanın sahip
olması imkânsızdır.
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DOĞRUSUNU YAZALIM
Aşağıda Hz. Muhammed’in (s.a.v) bazı ahlaki davranışları harfleri karışık şekilde verilmiştir. Kelimelerin doğrusunu bulup karşısına yazınız.
1. AREMEMHLİT

MERHAMETLİ

2. BSAILIR
3. DEATALİL
4. CAFİEDİF
5. EDYAISMEVRR
6. ÇALLAKNÖÜGLÜ
7. ÜNGVİLİRE
8. GIYLSAI
9. AIŞANLYLI

ETKİNLİK 5
salih ameller

yakın
akrabalarından

güzel ahlakın

müjdeleyici

Kur’an ahlakı

tevhid

tebliğ

uyarıcı

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, kutucuklarda verilen uygun kelimelerle doldurunuz.
1. Allah’ın (c.c.) gönderdiği son peygamber olan Hz. Muhammed’in (s.a.v), başlıca özelliklerinden biri de
…………………….ve ……………………. olmasıdır.
2. Hz. Muhammed (s.a.v) iman edip …………………….işleyenleri, çeşit çeşit nimetlerin bulunduğu cennetle
müjdelemiştir.
3. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) …………………….tamamlayıcısı olarak gönderilmiştir.
4. Hz. Muhammed(s.a.v) Allah tarafından kendisine gönderilen emir ve yasakları insanlara …………………….
ederek, onları iyiye ve güzele davet etmiştir.
5. Hz. Muhammed(s.a.v) insanları öncelikle …………………….inancına davet etmiştir.
6. Hz. Muhammed’in (s.a.v) ahlakı …………………….idi.
7. Hz. Muhammed (s.a.v) uyarıcılık görevine …………………….başlamıştır.
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Bütün peygamberler gibi Hz. Muhammed (s.a.v) de Allah’a inanıp emirlerine göre yaşayanları cennetle
müjdelemiş, asi olanları ise cehennemle uyarmıştır.
1. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Muhammed’in (s.a.v) “müjdeleyici-uyarıcı” özelliğine vurgu
yoktur?
A) “Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı.
Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.” (A’râf suresi, 188. ayet.)
B) “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı
indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet.)
C) “Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında
bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” (Fâtır suresi, 24. ayet.)
D) “Şüphesiz biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen cehennemlik olanlardan sorumlu tutulacak değilsin.” (Bakara suresi, 119. ayet.)
Hz. Muhammed (s.a.v), hem yakın çevresindeki kabile reislerine hem de birçok ülkenin liderlerine
İslam’a davet mektubu göndermişti. Kısa ve öz bir tarzda yazdığı mektuplarında hitap ettiği kişilere
unvanlarıyla seslenmiş, onları küçük düşüren ya da tehdit içeren hiçbir ifade kullanmamıştı. Mektuplarda öncelikle devlet adamlarını ve kabile reislerini tek Allah’a inanmaya, kendisinin de O’nun kulu ve
peygamberi olduğunu kabul etmeye davet ediyordu. Müslüman olmaları halinde onların ve halklarının
özgürlük içinde yaşamaya devam edeceklerini, mal ve can güvenliklerinin sağlanacağına güvence vermişti.
2. Bu bilgiler dikkate alındığında Hz. Muhammed’in (s.a.v) insanları İslam’a davet ederken izlediği yol
hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Davetine olumlu yanıt vermeyenleri, başlarına gelecek azap konusunda bilgilendirmiştir.
B) Hz. Muhammed’in (s.a.v) uyarıcılık görevi bütün insanlığa yöneliktir.
C) İslam’a davetini, hoşgörü anlayışı içinde yapmıştır.
D) Tebliğ görevini yürütürken tevhit inancından taviz vermemiştir.
3. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) güzel ahlakı tamamlamak üzere gön
derilişine örnek olmaz?
A) Çok konuşmazdı, öz ve hikmetli konuşurdu.
B) Hiç kimseyi yüzüne karşı da arkasından da kınamazdı.
C) Namazlarını vaktinde cemaatle kılardı.
D) Emaneti sahibine teslim ederdi.
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Hz. Muhammed’e (s.a.v) bir gün birisi şöyle sormuştu:
-Ey Allah’ın elçisi, İslam nedir?
-İslam güzel ahlaktır, demişti, Hz Muhammed (s.a.v).
O kimse tekrar sormuştu:
-Ey Allah’ın elçisi, güzel ahlak nedir?
Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle açıklamıştı:
-Sana darılanla, seninle ilişkiyi kesen kimse ile barışman, sana vermeyene vermen, sana eziyet edeni
hoş görüp affetmendir.
4. Aşağıdaki seçeneklerde verilen örneklerden hangisi yukarıda verilen ahlaki davranışlarla ilgili bir
örnek değildir?
A) Ayşe’nin arkadaşından ödünç aldığı kitabı söz verdiği zamanda teslim etmesi.
B) Söylediği kötü bir sözden dolayı kardeşine kırılan Esin’in kardeşi özür dileyince ona sarılması.
C) Elif’in yıllardır dargın olduğu arkadaşını hastanede ziyaret edip ona geçmiş olsun demesi.
D) Yanlışlıkla açacağını kıran Selime, Seda’nın “Olur böyle şeyler sıkma canını.” demesi.
Peygamberimiz (s.a.v) güzel ahlakın önemini hadislerinde sık sık ifade etmiş, aynı zamanda sahip olduğu ahlaki güzelliklerle de Müslümanlara bir rol model olmuştur. Kur’an’da da ifade edildiği üzere Hz.
Muhammed (s.a.v) üstün bir ahlaka sahipti.
5. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v) ahlaki özelliklerinden değildir?
A) Dürüst ve güvenilirdi.
B) Tevazu sahibiydi.
C) Merhametliydi.
D) Aceleciydi.
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Cevap Anahtarı
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