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Değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler;

Tane Tane Öğreniyorum

Kitabımız, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini eğlenerek öğrenebilmeniz için Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programı ve kazanımlarına uygun ola-

rak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kitabımızda; kazanımlara paralel konu özetleri, örnek sorular, 

konu etkinlikleri, bulmacalar, konu testleri, ünite testleri ve ünite sonlarında yeni nesil sorular 

bulunmaktadır. Kitabımız MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara ve Liseye Geçiş Sınavı’na 

uygun olarak hazırlanmıştır.

“Tane Tane Öğreniyorum” adını verdiğimiz kitabımızda öğrencilerimizin okuduğunu anla-

ması, yorum yapabilme becerilerinin ve analiz, sentez muhakeme yeteneklerinin gelişmesi 

amaçlanmaktadır. Yeni sınav sistemi ezberci anlayıştan uzak, bilginin doğru yorumlanması 

mantığına dayandığı için kitabımızda yorum sorularına bolca yer vermiş bulunmaktayız.

Kitabımızda aşağıdaki gibi bir işleyiş şeması ile kazanımların öğretilmesi ve değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.

Tane Tane Öğren Bölümü: MEB tarafından yayımlanan kazanımların öğrencilerimizde kalıcı 

hale getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümde öğretmenlerimiz tarafından öğrencileri-

mize ödev olarak kullanabilecekleri testlere yer verilmiştir.

Ünite Değerlendirme Testi Bölümü: Üniteye bağlı olan bütün konuları kapsayacak şekilde 

hazırlanmış olan bu bölüm ile ünitenin tamamının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğret-

menlerimiz bu bölümdeki testlerin sonuçlarına bakarak öğrencinin konuyu öğrenme düzeyini 

belirleyebilir ve gereken konulara gereken müdahaleyi zamanında yapabilir.

Beceri Temelli Testler Bölümü: Sözel mantığın, muhakemenin ve bilgiyi yorumlamanın ön pla-

na çıktığı bu bölüm, MEB tarafından yayımlanan örnek sorular ve iki yıldır yapılan Liseye Geçiş 

Sınavı’nda sorulan sorular örnek alınarak hazırlanmıştır.

Sevgili öğrencilerimiz; sınavda başarılı olmak planlı ve verimli çalışma ile mümkündür. Sınava 

hazırlanırken kullanacağınız kaynakların sizin başarınızda önemli yeri vardır. Sınava hazırlanır-

ken almış olduğunuz bu kitap Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi açısından hedefinize ulaşma-

nızı sağlayacaktır.

Çok titiz bir çalışmanın ürünü olan kitabımızın tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize fay-

dalı olmasını temenni ederim.

FATİH ÖZBEK 

GÖKHAn TurHAn 

ÖN SÖZ
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	 Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.

	 Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.

	 Peygamberlerde insanlar için güzel örnekler olduğunu fark eder.

	 Vahyin gönderiliş amacını araştırır.

	 İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.

	 Hz. Adem’in hayatını ana hatlarıyla özetler.

	 Kunut dualarını okur, anlamını söyler.

Kazanımlar
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Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler

TANE TANE ÖĞREN

Peygamberler Allah (c.c.) tarafından seçilmiş, görevlendirilmiş insanlardır. Mesajları; Allah’ın (c.c.) emir-
leri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Bu mesajların amacı, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağ-
lamaktır. Yüce Allah, tarih boyunca yaşamış tüm topluluklara birçok peygamber göndererek insanları 
uyarmış ve rehberlik etmiştir.

Nübüvvet: Kelime olarak haber verme anlamına gelen nübüvvet; terim olarak peygamberlik, nebilik, 
elçilik, risalet anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları insanlara duyurma; 
söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesidir. Tüm peygamberler nebidir.

Risalet: Kelime olarak gönderilen elçi anlamına gelen risalet; terim olarak peygamberlik, nebilik, elçi-
lik anlamlarına gelir. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan peygamberlerin 
Allah (c.c.) ile insanlar arasındaki elçilik vazifesidir. Kendisine ilahi kitap verilen peygamberler resuldür.

Öğreten Sorular / Etkinlikler

1
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Peygamberler Allah (c.c.) tara-
fından seçilir ve görevlendiri-
lir.

Bütün peygamberler insanlar 
içinden seçilmiştir.

Peygamberlerin amacı, insan-
ların sadece ahiret mutluluğu-
dur.

Bazı peygamberler hem nebi, 
hem de resuldür.

Allah (c.c.) bazı topluluklara 
peygamber göndermemiştir.

Peygamberlerden ilahi kitabı 
olmayanlar nebi olarak isim-
lendirilir.
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Peygamberlerin Sayısı

➤   Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.) 25 tane peygamberden bahsetmektedir. Bu peygamberlerden ilki Hz. 
Adem, sonuncusu ise Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).

➤   Kur-an’ı Kerim’de ayrıca Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn isimleri de geçmektedir. Ancak bu kişilerin 
peygamber olup olmadıkları kesin değildir.

➤   Ayrıca bazı dinî kaynaklarda Şit adında bir peygamberden ve kendisine suhuf verildiğinden de 
bahsedilmektedir.

➤   Şanlıurfa ilimize, Hz. İbrahim ve Hz. Eyüp’ün orada yaşadığına inanıldığı için “Peygamberler Şehri” 
denilmektedir.

1. Hz. Adem 

2. Hz. İdris 

3. Hz. Nuh 

4. Hz. Hud        5. Hz. Salih        6. Hz. Lut 

7. Hz. İbrahim        8. Hz. İsmail        9. Hz. İshak 

10. Hz. Yakub        11. Hz. Yusuf 

12. Hz. Şuayb 

13. Hz. Musa        14. Hz. Harun 

15. Hz. Davud        16. Hz. Süleyman 

17. Hz. Eyüp        18. Hz. Zülkifl        19. Hz. Yunus 

20. Hz. İlyas        21. Hz. Elyesa 

22. Hz. Zekeriya       23. Hz. Yahya        24. Hz. İsa 

25. Hz. Muhammed (s.a.v.)
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2
Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

1. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen bazı kişilerin peygamber olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.

2. Allah (c.c.), dünyada görevlendirdiği tüm peygamberlerin isimlerini bizlere bildirmiştir.

3. İlk insan aynı zamanda ilk peygamberdir.

4. Artık kıyamete kadar peygamber gelmeyecek.

5. Allah (c.c.), bazı peygamberlerine kitap sayılmayan küçük hacimli sayfalardan oluşan “suhuf” ver-
miştir.

6. Kur’an-ı Kerim’de peygamber olmayan bazı kişilerin de kıssası anlatılmaktadır.

7.  Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerin toplam sayısı 20’dir.

8. Diyarbakır peygamberler şehri olarak bilinir.

BİLELİM

(c.c.): Okunuşu, Celle celâluhû.
            Anlamı, yüceler yücesi. (Sadece Allah (c.c.) için kullanılır.)

(a.s.): Okunuşu, Aleyhisselam.
            Anlamı,  Allah’ın (c.c.) selamı onun üzerine olsun. (Tüm peygamberler için kullanılır.)

(s.a.v.): Okunuşu, Sallallâhu aleyhi ve sellem. 
                Anlamı, Allah’ın (c.c.) salât ve selamı onun üzerine olsun. (Sadece Hz. Muhammed (s.a.v.) 

için kullanılır.)
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Hz. İbrahim, devrin zalim hükümdarı Nemrut ve putlara tapanlarla mücadele etmeye, tek tanrı fikrini 
savunmaya başlayınca, Nemrut tarafından bugünkü Urfa Kalesi’nin bulunduğu tepeden o güne kadar 
yakılmış olan en büyük ateşe atılır. Bu sırada Allah (c.c.) tarafından ateşe “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve 
selamet ol”’ emri verilir ve ateş Hz. İbrahim’i yakmaz. Şanlıurfa’da bulunan Balıklıgöl’ün bu olaydaki ateşin 
yakıldığı yer olduğu rivayet edilir.

3
Hedef tahtasında peygamberler ile ilgili yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle 
yanlıştır?

1. Hz. İbrahim hem nebi hem de resul pey-
gamberdir.

2. Son peygamber Hz. Muhammed’dir (s.a.v.).

3. Peygamber gönderilmemiş bir toplum 
yoktur.

4. Son peygamber hariç diğerleri kendi top-
lumlarına gönderilmiştir.

5. Kimin peygamber olacağına Allah (c.c.) 
karar verir.
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Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Peygamberlerin diğer insanlara göre mutlaka sahip olması gereken bazı özellikleri vardır. 
Bu özellikler:

TEBLİĞ

EMANET

İSMETFETANET

SIDK

Tebliğ (Allah’tan (c.c.) Aldığı Mesajları Olduğu Gibi İnsanlara Bildirmek)
Tebliğ, peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurmasıdır. Peygam-
berlerin asli görevi tebliğdir. 

Sıdk (Doğru Olmak) 
Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Eğer bir insan doğru sözlü olmaz ise diğer insanlar onun getirdi-
ği haberlere inanmazlar.

Emanet (Güvenilir Olmak) 
Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir olmuşlardır. Hem insanların emanetlerini hem de 
Allah’ın (c.c.) emaneti olan vahiyleri hakkıyla korumuşlardır.

Fetanet (Akıllı ve Zeki Olmak) 
Peygamberlik görevini yerine getirecek olan kişilerin akıllı ve zeki olmaları gerekir. Peygamberler, ken-
dilerine sorulan sorulara zekice cevap vermişler ve getirdikleri akıllıca çözümlerle insanların doğru yolu 
bulmalarına yardımcı olmuşlardır.

İsmet (Günah İşlemekten Korunmuş Olmak) 
Allah’ın (c.c.), peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir. Bizim gibi insan olan 
peygamberlerin küçük hataları dahi Allah’ın (c.c.) uyarmasıyla hemen düzeltilmiştir.

BİLELİM

Peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek için Allah’ın (c.c.) yardımıyla yaptıkları bazı ola-
ğanüstü olaylar vardır. İnsanın benzerini yapmadığı bu olağanüstü olaylara mucize denir.
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4
Aşağıda bazı kavramların açıklamaları ve konuyla ilgili bir ipucu resim verilmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak karışık harfli kavramların doğru şekillerini yazınız.

1.

Peygamberler şehri olarak bilinen ilimiz

A I Ş L U N F A R
........................................................

2.

İlk insan ve ilk peygamber

Hz. M E A D 
........................................................

3.

Peygamberlerin insanlara vahyi eksiksiz iletmesi

Ğ L İ E T B
........................................................

4.

Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylar

İ U C M E Z
........................................................

NE ÖĞRENDİK?
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TEST – 1

1. “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gön-
derdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulun-
muştur.”

(Fâtır suresi, 24. ayet)                                     

Bu ayetten,

 I. Peygamberleri gönderen Allah’tır (c.c.).

 II. Allah (c.c.) her insan topluluğuna peygamber 
göndermiştir.

 III. Allah’ın (c.c.) gönderdiği son peygamber Hz. 
Muhammed’dir (s.a.v.).

İfadelerinden hangisini çıkaramayız?

A) Yalnız I

B) Yalnız III                       

C) II ve IIII                              

D) I, II ve III

2. 

Allah (c.c.) bazı peygamberlerine ilahi kitap verir-
ken bazı peygamberlerine suhuf adı verilen, kitap 
olamayacak kadar az sayfa vermiştir. Bazı peygam-
berlerine ise ikisini de vermemiştir. 

Aşağıdaki kişilerden hangisi hakkında kendi-
sine suhuf verilen bir peygamber olduğu  riva-
yetleri bulunmaktadır?

A) Hz. Musa

B) Hz. İsa

C) Hz. İbrahim

D) Hz. Yahya

3.        

“Öyle ise emrolunduğun gibi 
dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe 
edenler de dosdoğru olsunlar. 
Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. 
Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla 
görür.”

(Hûd Suresi, 112. ayet)

Verilen ayet peygamberlerin ortak özelliklerin-
den hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Sıdk

B) Emanet

C) İsmet

D) Tebliğ 

4. Yüce Allah bazı peygamberlere ilahi kitap vermiş-
tir. Kendisine ilahi kitap verilen peygamberlere 
hem nebi hem de resul denir. Kitabı olmayan pey-
gamberler ise nebi olarak isimlendirilir.

Bu açıklamaya göre,

 I. Kendisine Kur’an-ı Kerim verilmiş olan Hz. 
Muhammed (s.a.v.) nebi ve resuldür.

 II. Hz. Yusuf ilahi kitabı olmadığı için nebidir.

 III. Allah’ın (c.c.) kendisine İncil isimli ilahi kitabı 
verdiği Hz. İsa, resul değil nebidir.

ifadelerinden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I   B) I ve II

 C) II ve III   D) I, II ve III

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI | Tane Tane 
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5. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde peygamberle-
rin mucizelerine bir örnek yoktur?

 I. Hz. Musa asasıyla denizi ikiye yarmıştı. “Bunun 
üzerine Musa’ya, ‘Asan ile denize vur!’ diye vah-
yettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir 
dağ gibiydi.”

                                                           (Şuarâ suresi, 63. ayet)

 II. Hz. Yunus balığın karnında yaşamıştı. “Böylece, 
Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yut-
tu. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı, 
tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında 
kalacaktı. Halsiz bir halde iken kendisini sahile 
çıkardık.”

                                              (Sâffât suresi, 142-145. ayetler)

 III. Hz. İsa bebekken konuşmuş ve ölüleri dirilt-
mişti. “O gün Allah, şöyle diyecek: ‘Ey Meryem 
oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki 
nimetimi düşün. Hani, seni Cebrail ile destekle-
miştim. Beşikte iken de, yetişkin iken de insan-
lara konuşuyordun. Hani, sana kitabı, hikmeti, 
Tevrat’ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle 
çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyor-
dun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen 
bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan 
körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim 
iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani 
sen, İsrailoğullarına açık mucizeler getirdi-
ğin zaman, ben seni onlardan kurtarmıştım 
da onlardan inkâr edenler, ‘Bu, ancak açık bir 
büyüdür.’ demişlerdi.”

                                                            (Mâide suresi, 110. ayet)

 IV. “Dedik ki: ‘Ey Adem! Sen ve eşin cennete yerle-
şin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu 
ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursu-
nuz.’”

                                                            (Bakara suresi, 35. ayet)

A) I B) II  C) III D) IV 

6. Yüce Allah insanlık tarihinde yaşamış olan tüm 
insan topluluklarına peygamber göndermiştir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki ifadelerden han-
gisi söylenebilir?

A) Allah (c.c.) tüm insanlara rehberlik etmiştir. 

B) Bazı peygamberler melekler içerisinden seçilmiştir.

C) İlk yaşayan insanlar zamanında peygamber yoktu. 

D) Son peygamber henüz gelmemiştir.

7.        

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi 
diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi 
hakkında İbrahim ile tartışanı görme-
din mi? Hani İbrahim, ‘Benim Rabbim 
diriltir, öldürür.’ demiş; o da, ‘Ben de 
diriltir, öldürürüm.’ demişti. (Bunun 
üzerine) İbrahim, ‘Şüphesiz Allah güne-
şi doğudan getirir, sen de onu batıdan 
getir!’ deyince, kâfir şaşırıp kaldı…”

(Bakara suresi, 258. ayet)

Bu ayette peygamberlerin ortak özelliklerin-
den hangisine örnek bir davranış bulunmakta-
dır?

A) Emanet

B) Tebliğ

C) Fetanet

D) İsmet

8. Her peygamberde olduğu gibi Hz. Muhammed’in 
de (s.a.v.) mucizeleri bulunmaktadır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Miraca çıkması

B) Ay’ı ikiye ayırması

C) İstanbul’un fethedileceğini haber vermesi

D) İlahi kitap Kur’an-ı Kerim’in ona gelmesi

9. Nahl suresi, 44. ayetinde  “...İnsanlara kendilerine 
indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar 
diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” buyuran Allah 
(c.c.), Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi özelliği-
ne dikkat çekmektedir?

A) Emanetlere ihanet etmemesine

B) Doğru sözlü oluşuna

C) Tebliğ vazifesine

D) Günahlardan sakındırılmış olmasına
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5
Renkli Bulmaca 1

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. İlk insan ve ilk peygamber olan kişi.

2. İnsanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, 
tutum ve davranışlarıyla bunları açıklama 
makamı olan peygamberlik vazifesi.

3. Son peygamber.

4. Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları 
vahyi eksiksiz olarak insanlara duyurması 
olan asli görevleri.

5. Kur’an’da ismi geçer ama peygamber olup 
olmadığı kesin değildir.

6. Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) yardımıyla 
yaptıkları olağanüstü olaylar.

SOLDAN SAĞA

1. Kur’an’da ismi geçer ama peygamber olup 
olmadığı kesin değildir.

2. Allah’ın (c.c.), peygamberlerini gizli ve açık 
her türlü günahtan koruması.

3. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanla-
ra iletmekle görevli olan peygamberlerin 
Allah (c.c.) ile insanlar arasındaki elçilik 
vazifesi.

4. Peygamberlerin her zaman ve her yerde 
güvenilir olması.

1

2

3

4

5

6

3

1

2

4
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Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

Peygamberler, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını eksiksiz bir şekilde uygulayarak insanlara örnek olmuşlar-
dır. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hayatlarından birçok örnek bulunur. Örneğin Hz. Eyüp sabrı ile Hz. 
İbrahim Allah’a (c.c.) teslimiyeti ile Hz. Yusuf ise iffeti ve affediciliğiyle bizlere örnek olmuştur.

6
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

NE ÖĞRENDİK?

1. Peygamberlerin amacı insanlara …………………………. olmaktır.

2. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biri de akıllı olmaları yani ………………….. dir. 

3. Her peygamber resul değildir ama her peygamber ……………. dir.  

4. Kızıldeniz’i ikiye ayıran peygamber  …………………………… dır. 

5. Allah’a (c.c.) teslimiyeti ile öne çıkan peygamber ……………………………. dir. 

6. Kur’an’da ismi geçen ama peygamber olup olmadığı kesin bilinmeyenlerden birisi de 
…………………….. dır.

7. Kur’an-ı Kerim’de toplam 25 ………………………….. ismi geçmektedir.

Hz. İbrahim Peygamber

Örnek

Lokman

Nebi

Hz. Musa 

Fetanet
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Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

Peygamberlerin insanlara ilettiği Allah’ın (c.c.) emirleri, yasakları ve sözleri ile bunların gönderiliş tarzına 
vahiy denir.

➤  Allah (c.c.), kullarına bildirmek istediği her şeyi vahiy yoluyla bildirmiştir. Yani Allah’ın (c.c.) insanlara 
gönderdiği her mesaj vahiydir.

➤   Allah (c.c.), vahiy göndererek insanların kendisine kulluk etmesini istemiştir. Bunun amacı ise insan-
ların Allah’ın (c.c.) emirlerine uyarak hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarıdır. 

7
Gökkuşağı üzerindeki kavramlardan uygun olanları verilen cümlelerin boş kısımlarına yazdığı-
mızda gökkuşağının hangi rengi üzerindeki kavram boşta kalır?

1. Dinin amacı insanın …………………….  olmasıdır.

2. Vahyi sadece ………………… gönderebilir. 

3. Allah’ın (c.c.) emir ve yasakları olan vahiylerini insanlara ………………………… iletir.

4. Allah (c.c.) insanlara ……………………. yoluyla rehberlik eder.

5. Allah’ın (c.c.) vahiy elçisi olan peygamberleri ……………………………. seçmektedir. 

 Fetanet

Vahiy

Allah (c.c.)

Mutlu

Peygamberler

Allah (c.c.)



20

Delildir

Yol          
Göstericidir

Rehberdir

Açıklamadır VAHİY

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinden önceki dönemde insanlar arasında adaletsizlik, haksızlık, 
kölelik, adam öldürme gibi kötü davranışlar yaygınlaşmıştı. İnsanlar putlara tapıyor, birbirlerinin hakları-
nı yiyorlardı. Bu yüzden o  dönem “Cahiliye Dönemi” olarak adlandırılır. Vahyin gelmesiyle Allah (c.c.) Hz. 
Muhammed’i (s.a.v.) insanlara rehber, yol gösterici ve vahyi açıklayıcı olarak peygamber seçmiştir. İslam 
sayesinde onca kötü alışkanlıkları olan bu toplum değişmiş, örnek bir topluma dönüşmüştür. Vahyin 
gelmesiyle bu döneme, İslam’ın en güzel biçimde yaşandığı zaman anlamına gelen “Asr-ı Saâdet” ismi 
verilmiştir.

8
Hedef tahtasında vahiy ile ilgili yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yanlış-
tır?

1. İslam insanlara mutlu olmaları için yol gös-
termektedir.

2. Vahiy insanlara sadece rehberlik eder, seçi-
mi insana bırakır.

3. Vahyin sahibi yalnızca Allah’tır (c.c.).

4. Vahyin amacı insanların sadece ahirette 
mutlu olmalarıdır

5. Vahiy insanlara peygamberler vasıtasıyla 
ulaştırılır.
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İlahi Kitaplar

İlahi kitaplar; Allah’ın (c.c.) peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği, insanların dünya ve ahiret 
mutluluğunu hedefleyen, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren vahyin bütünüdür. Bütün peygam-
berlere vahiy gelmiştir ama hepsine ilahi kitap verilmemiştir. Kendisine ilahi kitap verilen peygamberle-
re nebi ifadesinin yanında resul de denilir. Allah (c.c.) 4 peygambere ilahi kitap göndermiştir.

İLAHİ KİTAPLAR VE PEYGAMBERLER

TEVRAT Hz. Musa

Hz. Davud

Hz. İsa

Hz. Muhammed

ZEBUR

İNCİL

KUR’AN–I KERİM

➤  Tevrat; Hz. Musa’ya gönderilen ilahî kitabın adıdır. Dili İbranicedir. Bugün Yahudilerin ilahi kitabıdır. 

➤   Zebur; Yüce Allah’ın Hz. Davud’a gönderdiği kitabın adıdır. Zebur, Tevrat’tan sonra gönderilmiştir. 
Zebur da Tevrat gibi Yahudilerin ilahi kitabıdır. 

➤   İncil; Yüce Allah tarafından Hz. İsa’ya verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’den önceki gönderilen ilahi kitaptır. 
İncil Hıristiyanların ilahi kitabıdır.

NOT: Kur’an-ı Kerim dışındaki bu üç ilahi kitap, asılları tahrif edilmiş ve günümüze aslıyla ulaşamamıştır.

➤   Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın gönderdiği ilahi kitapların sonuncusudur. Son peygamber Hz. Muham-
med’e (s.a.v.) Arapça olarak indirilmiştir. Tüm insanlara ve tüm zamanlara hitap eden evrensel bir 
ilahi kitaptır. Kıyamete kadar aslını koruyacak olan, kendisinden sonra başka bir ilahi kitabın gelme-
yeceği son ilahi kitaptır.

NE ÖĞRENDİK?
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SUHUF

Allah (c.c.) peygamberlere gönderdiği vahiylerin bazılarını kitaplar halinde; bazılarını ise daha az bir 
şekilde, sayfalar halinde göndermiştir. Kitap halinde olanlara ilahi kitap, sayfalar halinde olanlara ise 
suhuf denilmektedir. 

PEYGAMBERLERE VERİLEN SAYFALAR

Hz. Âdem’e 10 sayfa

Hz. İdris’e 30 sayfa

Hz. Şit’e 50 sayfa

Hz. İbrahim’e 10 sayfa

9
Aşağıdaki cümlelerden doğruları mavi balonla, yanlışları kırmızı balonla eşleştiriniz.

1. Bütün ilahi kitaplar aynı dilde gönderilmiştir.

2. Yahudilere iki tane ilahi kitap gönderilmiştir.

3. Hz. Davud’a gelen ilahi kitap Zebur’dur.

4. Kur’an-ı Kerim aslı bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.

5. Son ilahi kitap İncil’dir.
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10
Aşağıda bazı kavramların açıklamaları ve konuyla ilgili bir ipucu resim verilmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak karışık harfli kavramların doğru şekillerini yazınız.

1.

Son ilahi kitabın geldiği peygamber 
…………………….. 

Hz. D U H M A M M E

2.

Kitap olamayacak kadar az sayfadan oluşan 
vahiy…………………..……………………

U F S H U  

3.

Allah’ın (c.c.) peygamberlere gönderdiği 
ilahi emirler  …………………….. 

İ V H Y A

4.

Aslı bozulmamış olan son ilahi kitap  
…………………….. 

K A U N R       
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Günümüzde Kur’an, pek çok dile çevrilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in Arapça dışındaki dillere çevrilmesine 
meal adı verilir. Kur’an-ı Kerim’de; inanç, ibadet, ahlak ve muamelat (sosyal ilişkiler) konularında bilgi 
verilir. Ayrıca peygamberlerin hayatlarından örneklerin yer aldığı kıssalar anlatılır.

 ➤ Kur’an-ı Kerim indirilirken vahiy kâtipleri tarafından yazıya geçirilmiş ve sahabenin birçoğu tarafın-
dan da ezberlenmiştir. 

 ➤ Hz. Ebu Bekir’in halifeliği zamanında tam bir kitap haline getirilmiştir. Bu ilk kitap halindeki Kur’an’a 
“Mushaf” adı verilmiştir.

 ➤  Kur’an, Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.

11
Aşağıdaki boşlukları uygun kavramlar ile dolduralım.

1) İlahi kitapların ilk gönderileni ………………….. dır. 

2) İncil, ………………….. ların kutsal kitabıdır. 

3) Kendisine suhuf verilen ilk peygamber Hz. ……………….. dir.

4) Suhufların içinde en fazla sayfa sayısı ……………………… dir. 

5) İlk kez iki kapak arasında kitap halini alan Kur’an’a …………………. ismi verilmiştir.

6) Kur’an-ı Kerim Hz. ………………….. zamanında çoğaltılmıştır.

7) Aslını koruyan tek ilahi kitap ………………………… dir.

8)  İslam öncesi ahlaksızlığın ve kötülüğün yaygın olduğu döneme ………………………. dönemi denir.

Adem

50

Osman

Cahiliye

 Tevrat 

Kur’an-ı Kerim 

 Mushaf  

 Hıristiyan
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TEST – 2

1. 

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hayatlarından 
birçok örnekler vardır. Allah (c.c.) bu örneklerle 
insanlara yol göstermektedir. Örneğin Hz. Eyüp 
sabrıyla, Hz. İbrahim Allah’a (c.c.) teslimiyeti ve 
tevhid mücadelesiyle, Hz. Yusuf ise iffeti ve güzel 
ahlakıyla insanlara örnek olarak gösterilmiştir.

Bu metinden,

 I. Kur’an-ı Kerim’de en çok Hz. Eyüp peygamber-
den bahsedilmiştir.

 II. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamber sayısı 
yalnızca üçtür.

 III. Kur’an-ı Kerim’in insanlara yol gösterme şekil-
lerinden biri de peygamberlerin hayatından 
bazı bölümleri anlatmasıdır.

ifadelerinden hangisini çıkaramayız?

A) Yalnız I

B) Yalnız II 

C) I ve II

D) I, II ve III

2. 

“Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın 
ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl 
sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanla-
ra bir bildiridir.”

(İbrahim suresi, 52. ayet)

Bu ayette vahyin insanlar için gönderiliş amaç-
larından hangisine vurgu yapılmamıştır?

A) Rehber olmasına

B) Açıklayıcı olmasına

C) Yol gösterici olmasına

D) Şifa olmasına

3. Allah (c.c.) insanlara vahyi pek çok amaç için gön-
dermiş olabilir.

Aşağıdakilerden hangisi insanlar için vahyin 
gönderiliş amaçları arasında gösterilemez?

A) Maddi kazanç sağlamak

B) Yol göstermek

C) Rahmet olmak

D) Bazı konuları açıklamak

4. Allah (c.c.) insanlara dört tane ilahi kitap gönder-
miştir.

İlahi kitapların gönderiliş sırasına göre ikincisi 
olan Zebur, hangi peygamber gönderilmiştir?

A) Hz. İbrahim

B) Hz. İsa

C) Hz. Musa

D) Hz. Davud

5. 
Kur’an okuyan mümin turunç gibidir; tadı 
da güzeldir kokusu da güzeldir. Kur’an 
okumayan mümin hurma gibidir; tadı 
güzeldir ama kokusu yoktur. Kur’an okuyan 
günahkâr kişi (facir) reyhan otu gibidir; 
kokusu güzeldir ama tadı acıdır. Kur’an okumayan 
günahkâr kişi (facir) ise Ebucehil karpuzu gibidir; 
hem tadı acıdır hem de kokusu yoktur.

(Buhârî, Tevhîd, 57)

Hz. Muhammed (s.a.v.) bu hadisinde aşağıda-
kilerden hangisine dikkat çekmektedir?

A) Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerim’dir.

B) Kur’an-ı Kerim kıyamete kadar aslını koruyacaktır.

C) Kur’an-ı Kerim yaşanması için indirilmiştir.

D) Kura’n-ı Kerim evrensel bir kitaptır.

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI | Tane Tane 
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6.   

“’Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indi-
rildi. Biz onların okumalarından habersiz idik.’ 
demeyesiniz, yahut, ‘Eğer bize kitap indirilsey-
di, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk’ 
demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size 
Rabbinizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir 
rahmet geldi…”

(En’âm suresi, 156-157. Ayetler)

Verilen ayetlerden ,

 I. Geçmişte yaşamış olan birçok topluma ilahi 
kitap gönderilmiştir.

 II. Kur’an-ı Kerim’i indiren ve onun sahibi Allah’tan 
(c.c.) başkası değildir.

 III. Son ilahi kitap Allah (c.c.) tarafından insanlara 
henüz gönderilmemiştir.

yorumlarından hangisi çıkarılamaz?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I, II ve III

7. 
“Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle 
gönderdik ki onlara (Allah’ın emirlerini) açık 
açık anlatsın. Bundan sonra Allah dilediğini 
sapkınlık içerisinde bırakır, dilediğini de doğru 
yola iletir. O, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahi-
bidir.”

(İbrahim suresi, 4. ayet)

Öğrencilerine verilen ayeti okuyan Rem-
zi öğretmen, hangi sorudan dolayı bu ayeti 
öğrencilerine okumuş olabilir?

A) Kaç tane peygamber gönderilmiştir?

B) Gönderilen son peygamber kimdir?

C) Peygamberler neden yaşadıkları kavimden seçilmiş-
tir?

D) Meleklerden gelen peygamberler kimlerdir?

8. Hz. Muhammed (s.a.v.), vahyi açıklayarak ve yaşa-
yarak davranışlarıyla bizlere örnek olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) bizlere örnek olduğu ahlaki bir davranı-
şı değildir?

A) Yalan söylememesi

B) Ticaretle uğraşması 

C) Emanete sahip çıkması

D) İnsanlara değer vermesi

9. “Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, 
bir nur vardır… ”

(Mâide Suresi, 44. Ayet)

Ayette bahsedilen peygamber, aşağıdaki pey-
gamberlerden hangisidir?

A) Hz. Musa

B) Hz. Muhammed

C) Hz. İsa

D) Hz. Davud

10.  I. Abdestsiz okumamaya gayret etmek.

 II. Belimizin hizasından aşağıda tutmamak.

 III. Güzel bir şekilde onu muhafaza etmek.

Kur’an-ı Kerim’le ilgili verilenlerden hangisi 
toplumumuz Kur’an-ı Kerim’e verdiği değeri 
göstermektedir?

A) Yalnız I 

B) Yalnız III

C) II ve III

D) I, II ve III
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Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Adem 

Hz. Adem Allah’ın (c.c.) yarattığı ilk insandır. Hz. Adem aynı zamanda ilk peygamberdir. Allah (c.c.), Hz. 
Adem’i cennetine yerleştirdi, ona Hz. Havva’yı eş olarak yarattı ve onları şeytana karşı uyardı. Onları 
cennette bir imtihana tabi tuttu ve bir ağacın meyvesinden yemelerini yasakladı. 

Hz. Adem ve eşi orada kalırken İblis onlara: “…Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya 
da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenler-
denim.” (A’râf suresi, 20-21. Ayetler) diyerek vesvese verdi. İblis onları kandırdı ve Hz. Adem ile eşi yasaklı 
ağacın meyvesinden yediler. Böylece onlar Allah’ın (c.c.) emrine karşı gelmiş ve yollarını şaşırmış oldu-
lar. Allah da (c.c.) onları cennetten çıkardı.

Hz. Adem ve eşi yaptıklarından hemen pişman oldular. Allah (c.c.) onların tövbesini kabul etti ve onlara 
doğru yolu gösterdi. Onlara yeryüzünde belli bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma imkânı tanıdı.

Hz. Adem ve diğer tüm peygamberler, insanları Allah’ın (c.c.) yolundan ayrılmamaları konusunda uyar-
mıştır. Allah’tan (c.c.) aldıkları vahyi insanlara iletmiş ve örnek olmuşlardır.

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Hz. Adem resul peygamberle-
rin ilkidir.

Cennetti ilk görmüş kişi Hz. 
Adem’dir.

Allah (c.c.) Hz. Adem’in tövbe-
sini kabul etmiştir.

İnsanların atası olarak Hz. 
Adem kabul edilir.

Şeytan Hz. Adem’i hiçbir 
zaman kandıramamıştır.

Hz. Adem’in eşi, Hz. Havva’dır.

1

UNUTMA!
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Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

Sözlükte; ibadet, boyun eğme, itaat, saygı, huşu, dua etme gibi anlamlara gelen kunut, zor durumda 
kalan kulun dua ederek Allah’tan (c.c.) yardım dilemesidir. 

Kunut duaları, yatsı namazının ardından kılınan vitir namazında okunur. Vitr namazının üçüncü reka-
tında tekbir alındıktan sonra bu dualar okunur. Bu dualar, insanın Rabbiyle olan bağının güçlenmesini 
sağlar.

Okunuşu
Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîk.
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men 
yefcürük.

Anlamı
Allah’ım! 
Senden yardım isteriz, 
Günahlarımızı bağışlamanı isteriz, 
razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. 
Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile 
överiz. 
Sana şükrederiz. 
Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından
bilmeyiz. 
Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

13 Hedef tahtasında “Kunut Duası” ile ilgili yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki 
cümle yanlıştır?

1) Kunut dualarını bize Hz. Muhammed (s.a.v.) öğretmiştir.

2) Kunut duaları Kur’an’da geçen bir ayet değildir.

3) Akşam namazının üçüncü rekatında okunur.

4) Allah’tan (c.c.) yardım istediğimiz ve ona şükrettiğimiz bir 
duadır.

5) Bu dua insanın Rabbiyle olan bağını güçlendirir.
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1. 
“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene 
iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygam-
berlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun 
peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) 
ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: 
‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! 
Senden bağışlama dileriz. Sonun-
da dönüş yalnız sanadır.”

(Bakara suresi, 285. Ayet)

Bu ayete göre,

 I. Bir Müslümanın görmese de meleklere inan-
ması gerekir.

 II. Müslümanlar bağışlanmak için Allah’a (c.c.) 
tövbe ederler.

 III. Ayette ölüm ve ahiret konusu geçmemektedir.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I   B) Yalnız III

C) II ve III   D) I, II ve III

2. 
I Hz. Adem İlk peygamber

II Hz. İbrahim
Hıristiyanların peygam-
beri

III Hz. İsa
Şanlıurfa’da yaşamış 
olan peygamber

IV
Hz. Muhammed 
(s.a.v.)

Son peygamber

Peygamberle ilgili verilen tabloda yapılan 
hatanın düzeltilmesi için kaç numaralı pey-
gamber isimlerinin yer değiştirmesi gerek-
mektedir?

A) I ve II   B) I ve IV

C) II ve III   D)  II ve IV

3. 

“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği 
emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve 
ondan başka kimseden korkmazlar...”

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

Bu ayette peygamberlerin özelliklerinden,

 I. Sıdk

 II. Tebliğ

 III. İsmet

hangisi ön plana çıkarılmaktadır?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) I ve III   D) II ve III

4. 
Peygamberlere ait özelliklerden bir 
tanesi de mucizelerdir. Mucize; peygam-
berlerin, kendilerine inanmayan insan-
lara peygamberliklerini ispat etmek için 
gösterdikleri olağanüstü olaylara denir. 
Mucizeler aslında Allah’a (c.c.) aittir. 
Sadece ortaya peygamber eliyle çıkar.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi 
bir peygamber mucizesi olarak gösterilemez?

A) Ateşin Hz. İbrahim’i yakmaması.

B) Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi.

C) Hz. Harun’un kardeşinin de peygamber olması.

D) Hz. Musa’nın asasıyla Kızıldeniz’i ikiye ayırması.

5. Peygamberleri örnek alan bir kişi aşağıdaki 
davranışlardan hangisini yapmaz?

A) Yalan söylemez

B) Hırsızlık yapmaz

C) Hayvanları korur

D) Dedikodu yapar

Ünite Değerlendirme Testi
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6. 

Safa Tepesi’ne çıkan Allah Resulü Mekkelile-
re şöyle seslendi: “Şu dağın ardında veya şu 
vadide size saldırmak üzere olan bir süvari 
birliğinin olduğunu söylesem bana inanır 
mıydınız?” Onlar da “Evet senden hep doğ-
ruluk gördük.” diyerek cevap verdiler. Böyle-
ce onun doğru sözlülüğünü onaylamışlardı. 
Bunun üzerine Allah Resulü: “Ben Allah’ın 
görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi 
Allah’a ortak koşmamaya davet ediyorum.” 
Diye seslendi.

(Buhârî, Tefsir, 2.)

Verilen bu metinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
sahip olduğu peygamberlerin ortak özellikle-
rinden hangilerine vurgu yapılmıştır?

A) Emanet - Fetanet

B) Sıdk - Tebliğ

C) Fetanet - İsmet

D) İsmet - Emanet

7. 
Peygamberler, Yüce Allah’ın emir ve yasakla-
rını eksiksiz bir şekilde uygulayarak insan-
lara örnek olmuşlardır. Çünkü Yüce Allah, 
peygamberleri insanlara örnek olmaları için 
göndermiştir. Onlar, doğru ve güzel olanı 
insanlara anlatmışlar ve uygulanması için 
çaba göstermişlerdir.

Verilen bu parçanın başlığı aşağıdakilerden 
hangi olmalıdır? 

A) Allah (c.c.) Peygamberleri Niçin Göndermiştir? 

B) Peygamberler Kaç Yıl Yaşamıştır?

C) Allah (c.c.) Peygamberler Nasıl Vahiy Gönderirdi?

D) Peygamberlerin Meslekleri Nelerdir?

8. 
“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak 
peygamberler gönderdik ki, 
peygamberlerden sonra insanların 
Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın...”

(Nisâ suresi 165. ayet)

Verilen ayete göre peygamberle ilgili olarak 
aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) İlk peygamber ile son peygamber arasında çok uzun 
yıllar geçmemiştir.

B) Peygamberler Allah (c.c.) tarafından seçilir ve görev-
lendirilir.

C) Allah (c.c.), peygamber göndermeden insanlardan 
hesap sormaz. 

D) Peygamberlerin getirdikleriyle muhatap olan insan 
bunlardan sorumludur.

9. 
Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olma-
dan önce de peygamber olduktan sonra da 
insanlara yalan söylememiştir. Müslüman 
olmayanlar bile onu yalancılıkla suçlama-
mışlardır. Dinin yayılmasında da bu özelliği 
çok etkili olmuş ve kısa zamanda pek çok 
kimse Müslüman olmuştur.

Bu paragraf Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi 
özeliğine vurgu yapmaktadır?

A) İlme önem vermesine

B) Çevreye ve hayvan haklarına dikkat etmesine

C) Güvenilir oluşuna

D) Hakkaniyeti gözetmesine

10. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Adem’e ait bir 
özellik olamaz?

A) İlk insandır.

B) İlk peygamberdir.

C) Cenneti ilk gören insandır.

D) İlk resul peygamberdir.



31

TEST – 2

BE
CE

Rİ
 T

EM
EL

Lİ
 S

O
RU

LA
RA

 
H

A
ZI

RL
IK

1.  
Allah (c.c.), insanlık tarihinin başlangıcından 
günümüze kadar olan zaman diliminde yaşa-
mış olan tüm insanlara pek çok peygamber 
göndermiştir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir 
ayette, “Her ümmetin bir peygamberi vardır. 
Peygamberleri geldiği zaman arala-
rında adaletle hükmedilir ve onlara 
asla zulmedilmez.” (Yunus suresi, 47. 
Ayet) buyrulmaktadır. 

Bu ayetten;

 I. Kur’an-ı Kerim’de hikayesi anlatılan 25 kişinin 
peygamber olduğu bilinmektedir.

 II. Allah’ın (c.c.) rehberlik etmediği topluluk yok-
tur.

 III. Peygamberler Allah (c.c.) tarafından görevlen-
dirilir ve insanlar arasında adaletle davranırlar.

yorumlarından hangisi çıkarılamaz?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) II ve III   D) I, II ve III

2.  
Ondan önce basmadı
Kimse bastığı yere.
Kimse gelip bakmadı
Onun baktığı yere.

Öğretmenin tahtaya şifreli olarak yazdığı pey-
gamber aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. İbrahim 

B) Hz. İsa

C) Hz. Musa

D) Hz. Adem

3. 

Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğulu-
dur. Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan 
ayrı olarak, Cebrail aracılığıyla bazı pey-
gamberlerine gönderdiği dini emirlere ve 
bu emirleri içeren sayfalara verilen addır.

Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine 
suhuf verilen peygamberlerden birisi değildir?

A) Hz. Şit   B) Hz. Yusuf

C) Hz. İdris   D) Hz. İbrahim

4. 

“Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde 
bir hidayet, bir nur vardır… ”

(Mâide Suresi, 44. ayet)

Bu ayette Allah (c.c.) hangi resul peygamber-
den bahsetmektedir?

A) Hz. İsa   B) Hz. Davud

C) Hz. Musa   D) Hz. İbrahim

5.  

İslam’ın ilahi kitabı Kur’an-ı Kerim hakkında,

 I. Orijinal dili İbranicedir.

 II. Bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.

 III. Son ilahi kitaptır.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) I ve II   D) II ve III

Ünite Değerlendirme Testi
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6. 
“Şüphesiz benimle benden önceki pey-
gamberlerin durumu şu temsile benzer: 
Bir adam bir ev yaptırmış, onu güzel bir 
şekilde tamamlamış, süslemiştir. Yalnız evin 
bir köşesinde bir kerpiçlik boş yer kalmıştır. 
Bu vaziyette insanlar binaya girip gezmeye 
başlarlar ve o eksik yeri görüp hayret ederek 
‘Aa, keşke şu tek kerpiç de yerine 
konsaydı!’ derler. İşte ben, o boş 
bırakılan yeri dolduran kerpiç gibi-
yim; ben peygamberlerin sonuncu-
suyum.” 

(Müslim, Kitabu’l-Fedâil, 7)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu hadisinden aşağı-
dakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberler birbirinden bağımsız ve alakasız çok 
farklı dinler getirmemiştir. 

B) Her peygamber tebliğ görevini yaşamış olduğu ken-
di toplumundan almıştır.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir ve ondan 
sonra peygamber  gelmeyecektir.

D) Peygamberlerin anlattıkları birbirine benzer ve bağ-
lantılıdır.

7.  

İlahi kitaplar; insanların dünya ve ahiret 
mutluluğunu sağlamak için peygamberler 
aracılığıyla Allah (c.c.) tarafından gönderi-
len, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren 
vahyin bütünüdür.

Bu ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisini 
söyleyemeyiz?

A) Allah (c.c.) insanlara bir tane ilahi kitap göndermiştir.

B) Vahyin sahibi Allah’tır (c.c.).

C) Peygamberler sadece kendilerine gönderileni insan-
lara iletirler.

D) Vahiy, farklı konularda insanlara rehberlik etmiştir.

8.  

“Bir peygambere, emanete hıyanet 
yaraşmaz. Kim emanete hıyanet ederse, 
kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin 
günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra 
herkese (asla haksızlığa uğratılmaksızın) 
kazandığı tastamam verilir.”

(Âl-i İmrân Suresi, 161. ayet)

Bu ayette Allah (c.c.) peygamberlerin hangi 
özelliğine dikkat çekmektedir?

A) Günahlardan sakındırılmış olmalarına

B) Akıllı ve zeki olmalarına

C) Allah’tan (c.c.) aldıkları emir ve yasakları eksiksiz ola-
rak insanlara iletmelerine

D) Güvenilir oluşlarına

9.  
“De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar 
yerine), gezip dolaşan melekler 
olsaydı elbette onlara gökten bir 
melek peygamber gönderirdik.”

(İsrâ suresi, 95. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
olarak söylenebilir?

A) İlk peygamber ne zaman yaşamıştır?

B) Peygamberler neden sadece insanlardan seçilmiştir?

C) Bütün peygamberler aynı mesleği mi yapmıştır?

D) Meleklerle insanların ortak özellikleri nelerdir?

10.  

“…Biz, bir peygamber göndermedik-
çe (kimseye) azap edecek değiliz.”

 (İsrâ suresi, 15. ayet)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap 
olarak söylenmiş olabilir?

A) Allah (c.c.) ezeli ve  ebedi midir?

B) Cennete kimler girecektir?

C) Allah (c.c.) insanlardan ne zaman hesap sorar?

D) Allah (c.c.) kaç tane peygamber göndermiştir? 
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TEST – 1Beceri Temelli Sorular

1.  

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin 
mi? Hani İbrahim, ‘Benim Rabbim diriltir, öldürür.’ demiş; o da, ‘Ben de diriltir, öldürürüm.’ demişti. (Bunun üze-
rine) İbrahim, ‘Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir!’ deyince, kâfir şaşırıp kaldı…”

(Bakara suresi, 258. ayet)

Verilen ayette Hz. İbrahim’in Nemrut’a vermiş olduğu cevaplar, peygamberlerin ortak özelliklerinden 
hangisine örnek olarak gösterilebilir? 

A) İsmet B) Emanet C) Sıdk D) Fetanet 

2.  
“O, öyle Allah’tır ki ondan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyen-
dir, bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O; mülkün sahibidir, 
eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstün-
dür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları 
şeylerden münezzehtir. O; yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde 
ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.”

 (Haşr suresi, 22-24. ayetler.)

Verilen ayette öneminden dolayı iki defa tekrarlanan ve altı çizilen bölüm, aşağıdakilerden hangisini 
anlatmaktadır?

A) Tevhit inancını 

B) Allah’ın (c.c.) merhametini

C) İnsanların yaratılış sebebini 

D) Allah’ın (c.c.) subuti sıfatlarını
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3. Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce de bazı ahlaki özellikleriyle tanınmış ve bu özellikleri sebe-
biyle Mekkeli müşrikler ona “Muhammedü’l-Emin” ismini vermişlerdir.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) “Muhammedü’l-Emin” isminin verilmesi onun hangi özelliklerinden dolayı 
olabilir?

A) Son peygamber olması sebebiyle

B) Çok merhametli ve şefkatli olması sebebiyle 

C) Dürüst ve güvenilir olması sebebiyle

D) Tebliğ vazifesini layıkıyla yerine getirmesi sebebiyle 

4.  
“Dedik ki: ‘Hepiniz cennetten inin! Tarafımdan size bir yol gösterici (peygamber) 
gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi bir korku yoktur, onlar üzülme-
yeceklerdir.’ İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar 
cehennemliktir. Onlar orada ebedî kalacaklardır.”

(Bakara suresi, 38-39. Ayetler)

Bu ayete göre,

 I. Cennette yaşamış bazı insanlar vardır. 

 II. Bazı insanlar cehennemde sonsuza kadar kalacaktır.

 III. Kimlerin cennete gireceğine peygamberler karar verir.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve III D) I, II ve III

5.  
Kunut Duası
Allâhümme innâ nesteînüke
...........................................................................
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyk.
Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut duasının verilmeyen kısmı aşağıdakilerden hangisidir?

A) ve nestağfirüke ve nestehdîk

B) İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în

C) Ve lem yekun lehû kufuven ahad

D) İnne şanieke hüvel’ebter
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6.  
I Fetanet Akıllı ve zeki olmaları

II İsmet Günahtan sakındırılmış olmaları

III Tebliğ Doğru sözlü olmaları

IV Sıdk Allah’tan (c.c.) aldığı emir ve yasakları eksiksiz insanlara iletmeleri

V Emanet Güvenilir olmaları

Peygamberlerin ortak özellikleriyle ilgili verilen tablodaki hatanın düzeltilebilmesi için kaç numaralı 
sıfatların yer değiştirmesi gerekmektedir?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) IV ve V

7.  

 ➥ Kızlar gelin edilirken onların çeyizlerine işlemeli kılıflar içinde Kur’an koyulmuştur.

 ➥ Sure başlarında yer alan besmele bölümünü ve Kur’an sayfalarının kenarlarını en güzel şekilde süslemiştir.

 ➥ Kur’an’ı ezberleyen kişilere büyük saygı gösterilmiştir.

Verilen bilgiler Kur’an-ı Kerim ile ilgili hangi konuyu açıklamaktadır?

A) Kur’an-ı Kerim’in ilk indiğinde aldığı tepkiler

B) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) arasındaki bağ

C) Kur’an’ın sayfa ve ayet olarak hacmi

D) Toplumun Kur’an’a olan saygısı

8.  

“O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan 
yaratmıştır.”

(Secde suresi, 7. ayet)

Bu ayet insanın hangi özelliğine dikkat çekmektedir?

A) Akıl ve irade sahibi olmasına

B) Yaratılış hammaddesine

C) Ölümlü oluşuna

D) İlk ne zaman yaratıldığına
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9.  

“Ona (İbrahim’e) İshak’ı ve ayrıca da Yakup’u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. Onları bizim emri-
mizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı 
vermeyi emrettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi..”

(Enbiyâ suresi, 72-73. ayetler)

Kur’an-ı Kerim’ de Hz. İbrahim ile ilgili geçen bu ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleyeme-
yiz?

A) Peygamberlerin getirdiği vahiyler, dinler ve ibadetler birbiriyle örtüşmektedir.

B) Hz. İbrahim, kendisinden sonra peygamberlik yapacak kişileri kendisi belirlemiştir.

C) Namaz ve zekât ibadetleri İslamiyet öncesinde de vardı.

D) Hz. İbrahim’in soyundan başka peygamberler de gelmiştir.

10.  

“De ki: Ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana, İlah’ınızın sadece bir İlah olduğu vahyolunuyor. Artık 
her kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabb’ine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”

                                                                                                                                                                                    (Kehf suresi, 110. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisini çıkaramayız?

A) Bu ayete göre Hz. Muhammed  (s.a.v.) son peygamberdir.

B) Hz. Muhammed de (s.a.v.) her insan gibi ölümlüdür. 

C) Ayet, Allah’a (c.c.) şirk koşmamayı öğütlemektedir.

D) Allah (c.c.), bu ayetinde Hz. Muhammed’e (s.a.v.) yol göstermektedir.  
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TEST – 2Beceri Temelli Sorular

1.  I. “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden 
korkmazlar...”

(Ahzâb suresi, 39. ayet)

 II. “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O’nun elçiliğini yapmamış olursun. 
Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna rehberlik etmez..”

(Mâide suresi, 67. ayet)

 III. “Andolsun biz, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de ‘Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin 
ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah’a karşı gelmekten hâlâ sakınmaz mısınız?’ dedi.”

 (Mü’minûn suresi, 23. ayet)

 IV. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnında yaşamıştı. “Böylece, Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer 
Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı. Halsiz bir hal-
de iken kendisini sahile çıkardık.”

(Sâffât suresi, 142-145. ayetler)

Peygamberlerin ortak özelliklerinden bir tanesi de tebliğ görevleridir.

Verilen ayetlerden hangisinde peygamberlerin tebliğ görevinden bahsedilmemiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve III D) I, II ve IV

2.  

Hani Rabbin meleklere, “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım” demişti. Onlar, “Biz seni eksiksiz bilirken ve 
durmadan övgü ile tenzih ederken orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?” dediler. Allah 
“Şüphe yok ki, ben sizin bilmediklerinizi bilirim” buyurdu.

                                                                                                           (Bakara suresi, 30. ayet)

Verilen ayette Allah (c.c.) aşağıdaki peygamberlerden hangisinden bahsetmektedir?

A) Hz. Adem B) Hz. İbrahim C) Hz. Yahya D) Hz. İsmail
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3.  

Kunut Duası
Allah’ım! 
Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere 
hidayet etmeni isteriz. 
Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. 
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. 
Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Türkçe meali verilen Kunut duasından aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz?

A) Dua, insanın Allah’a (c.c.) şükretmesi gerektiğini hatırlatmaktadır.

B) Tövbe yalnız Allah’a (c.c.) edilir.

C) Bu dua, insanın Allah’a (c.c.) bir seslenişi ve yalvarışıdır. 

D) Allah (c.c.), bütün günahları affedendir.

4.  
“Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve hükümleriyle amel edenin anne babasına kıyamet günü bir 
taç giydirilir. Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa dünya evlerindeki güneş ışığından 
daha güzeldir. O hâlde bununla amel eden hakkında ne düşünürsünüz?”

(Ebû Dâvûd, Vitr, 14)

Hz. Muhammed (s.a.v.) bu hadisinde aşağıdaki konulardan hangisine dikkat çekmektedir?

A) Kur’an-ı Kerim, kıyamete kadar aslını koruyacaktır.

B) Kur’an-ı Kerim kendisinden önceki peygamberleri reddetmez.

C) Kur’an-ı Kerim’i orijinal dilinde okumak başlı başına bir ibadettir.

D) Kur’an-ı Kerim’i anlamalı onun kurallarını hayatımızda uygulamalıyız.

5.  

Her Müslüman, evinde Kur’an-ı Kerim bulundurur ve her fırsatta okumaya gayret eder. Kur’an’ı ezberleyip 
…………………… olanlara özel bir hürmet gösterilir.

Verilen metinde anlam bütünlüğünün bozulmaması için boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi 
yazılmalıdır?

A) Mükellef B) Müfessir C) Hafız D) Mütedeyyin
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6.  
Peygamberler, keskin bir zekâya, üstün bir akla, güçlü bir 
mantığa, kuvvetli bir hafızaya sahiptirler. Bu özellikleri 
sayesinde bütün peygamberler ilahi mesajları, gönde-
rildikleri topluma eksiksiz ve doğru bir şekilde aktarabil-
mişlerdir. İnsanları, getirdikleri ilahi ilkelerin doğruluğu 
ve bu mesajlara uymanın gerekli olduğu konusunda ikna 
edebilmişlerdir.

Ayşe öğretmen dersinde öğrencilerine peygamberlerin ortak özelliklerini anlatıyordu. 

Ayşe öğretmenin yukarıda vermiş olduğu örnekler, peygamberlerin hangi ortak özelliği ile ilgilidir?

A) Fetanet  B) Emanet C) İsmet D) Sıdk

7. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem ile bağlantılı olarak onun oğulları olan Habil ve Kabil’den de bahse-
dilir. Habil toprakla uğraşan, Kabil, ise hayvancılık yapan iki kardeşti. Babaları Hz. Adem onlar-
dan, Allah’a (c.c.) kurban sunmalarını istedi. Habil, Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği nimetlerden 
en güzelini seçip kurban olarak sundu. Kabil ise kurban ibadetini istemeye istemeye değersiz 
ürünlerle yerine getirdi. Allah (c.c.), Habil’in kurbanını kabul ederken, Kabil’in kurbanını reddetti. 
Bu olaydan sonra Kabil, kardeşine kin güderek kıskançlık gösterdi ve ona düşman oldu. İçinde 
biriktirdiği bu kötü duygular bir süre sonra onun kardeşini öldürmesine sebep oldu. Böylece 
Kabil, yeryüzünde ilk kan döken kardeş katili oldu. 

Verilen bu paragraftan aşağıdakilerden hangisini çıkaramayız?

A) Şeytan herkesi kandırabilir.

B) Peygamber çocukları günah işlemez.

C) Kıskançlık, insana kötülükler yaptırabilecek olan tehlikeli bir duygudur.

D) Dünyadaki ilk meslekler tarım ve hayvancılık üzerine olmuştur.

8.  

Hz. Muhammed (s.a.v.) doğruluğu, dürüstlüğü, merhameti, adaleti, gibi bütün 
özellikleriyle insanlar için en güzel örnektir. Bu sebeple onun için Kur’an-ı Kerim’de 
………………………………. yani “en güzel örnek” ifadesi kullanılır.

Verilen metinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisinin gelmesi metnin anlam bütünlüğünü 
bozmaz?

A) El-Emin   B) Ebu’l Kasım

C) Üsve-i hasene   D) Hatemü’l Enbiya
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9.  

“Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur’an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat 
kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol gösterici ve 
bir rahmettir..”

(Yusuf suresi, 111. ayet)

Bu ayetteki altı çizili kavramın açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece Hz. Muhammed’in (s.a.v.) başından geçen ibretlik olaylardır.

B) Tarih kitaplarında anlatılan savaş sahneleridir.

C) Ehl-i beytin yapmış olduğu örnek davranışlardır.

D) Kur’an-ı Kerim’deki ibret alınacak olan, tarihi doğruluk ve gerçeklik niteliği taşıyan olaylardır.

10.  

 ➤ Nemrut ile tevhit mücadelesinde bulunmuştur.

 ➤ Şanlıurfa’da  hayatının bir bölümünün geçtiği rivayet edilir.

 ➤ “Halilullah” yani “Allah’ın dostu” olarak nitelendirilmiştir. 

Öncüllerde aşağıdaki peygamberlerden hangisinin özellikleri verilmiştir?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.)   B) Hz. İbrahim

C) Hz. Yusuf   D) Hz. Adem




