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Allah’ın elçileri : Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
Peygamberler İnsanlar için En Güzel Örnektir

1.
Test

1.

Nübüvvet; peygamberlik, elçilik anlamlarına gelir. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlarla iletmekle
görevli olan kişilere peygamber denir. Allah, toplumlara uyarıcı ve rehber olsunlar diye elçiler,
nebiler göndermiştir. Peygamberler, kendilerine gönderilen vahyi insanlara iletmekle birlikte, kendi
tutum ve davranışlarıyla da açıklama makamındadırlar. İnsanların bu dünyada ve ahirette mutlu
olması için ilahi bir mesaja ihtiyaçları vardır. Bu ilahi mesajın insanlara ulaşmasının tek yolu peygamberler olmuştur.
Verilen metni kapsayan en genel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Risalet

2.

•
•• 

B) İbadet

C) Ahiret

D) Kur’an-ı Kerim

Nübüvvet, kelime olarak haber verme anlamındadır. Terim olarak peygamberlik, nebilik, elçilik ve
risalet anlamlarına gelir.
Risalet, kelime olarak gönderilen elçi demektir. Terim olarak peygamberlik, nebilik ve elçilik anlamlarına gelir.

Buna göre nübüvvet ve risalet kavramları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Hem nübüvvet hem de risalet meleklerin haber getirmesi anlamında kullanılır.
B) Nübüvvet melekler için kullanılırken risalet daha çok Allah için kullanılmaktadır.
C) Risalet peygamberimiz için kullanılırken nübüvvet sahabeler için kullanılmaktadır.
D) Hem nübüvvet hem de risalet Allah ile kullar arasındaki elçilik anlamına gelmektedir.

“Bu Kur’an, kendisi ile uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp
öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”
(İbrahim suresi, 52. ayet)

Bu ayete göre;
II. İnsan başı boş bırakılmamıştır.
III. İnsanın gücü ve iradesi sınırsızdır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Notlarım
Nübüvvet; peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet anlamlarına gelir. Allah’ın gönderdiği vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin
gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik vazifesidir.

6. S

Risalet; Peygamberlik, nebilik, elçilik anlamlarına gelir. Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan peygamberlerin
Allah ile insanlar arasındaki elçilik vazifesidir.

ınıf
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1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

I. Allah, insanın her iki dünyada da mutlu olması için bir rehber olarak vahyi göndermiştir.
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

3.

Allah’ın elçileri : Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
Peygamberler İnsanlar için En Güzel Örnektir

1.
Test
4.

6.

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene
iman etti, mü’minler de iman ettiler. Her biri;
Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler; “O’nun
peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt
etmeyiz.” şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabb’imiz! Senden bağışlanma dileriz,
sonunda dönüş yalnız sanadır.”
(Bakara suresi, 285. ayet)

Yukarıdaki ayetten hangi yargıya ulaşılır?

Peygamberlik görevi Allah tarafından verilmiş,
sorumluluğu oldukça yüksek bir görevdir. Bu
tebliğ görevini yapacak olan peygamberlerin
akıllı, pratik, zeki, hızlı ve doğru düşünen,
muhakeme gücü yüksek olmaları gerekir.
İnsanları Allah’ın dinine davet ederken karşılaştıkları sorunları çözmeli ve sorulara en
güzel şekilde cevap vermeleri gerekmektedir.
Bu yüzden peygamberlerin getirdiği çözümler
tüm insanlığa ışık tutacak nitelikte olmuştur.
Yukarıdaki parçada peygamberlerin hangi
sıfatına vurgu yapılmıştır?

A) İlk peygamber Hz. Âdem’dir.
B) Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen peygamberlerin sayısı binin üzerindedir.
C) Müslümanlar yalnızca Hz. Muhammed’in
peygamberliğine iman etmelidir.

A) Sıdk

B) Fetanet

C) Emanet

D) İsmet

D) Allah tarafından gönderilen peygamberlerin tümüne iman etmek gerekmektedir.
7.

5.

I. “Müjdeleyici ve sakındırıcı bir peygamber
gönderdik ki; insanların peygamberlerden
sonra “Allah’a karşı bizi imana çağıran
kimse olmadı” diye bir bahaneleri olmasın!”

Bu metindeki boşluklara aşağıdaki isimlerden hangisi yazılamaz?

1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

(İsra suresi, 15. ayet)

III. “Ey Muhammed; muhakkak ki biz seni şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.”
(Ahzab suresi, 45. ayet)

Yukarıdaki ayetlerden hangileri Allah’ın
peygamber göndermesinin sebeplerini
açıklamaktadır?
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A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

6. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

(Nisa suresi, 165. ayet)

II. “Biz peygamber göndermedikçe kimseye
azap edecek değiliz.”

Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberlerden 25 tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de
bildirmiştir. Bu peygamberlerden ilkinin Hz.
Âdem (a.s.), sonuncusunun ise Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğu haber verilmiştir.
Kur’an-ı Kerim’de, ----, ---- ve ----’ın isimleri de
geçmektedir. Ancak bu kişilerin peygamberliği
açık değildir.

A) Üzeyr (a.s.)

B) Şuayb (a.s.)

C) Lokman (a.s.)

D) Zülkarneyn (a.s.)

ınıf
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2.
Test

1.

4.     •
“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 üzerine) İbrahim, “Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen
de onu batıdan getir” deyince, kâfir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”

•• 
•• 

Keskin bir zekâya, üstün bir akla sahip olmak demektir. Kuvvetli bir hafıza ve muhakeme gücünü doğru yerde kullanmaktır.
Günahsızlık, temizlik ve korunmuşluk anlamlarına gelir.
Doğruluk ve doğruluktan ayrılmamaktır.
Daima hakkı söylemek, yalandan kaçınmaktır. Sözüne güvenilirlik önemlidir.

Yukarıda peygamberlerin sıfatlarından hangisinin açıklamasına yer verilmemiştir?

(Bakara suresi, 258. ayet)

A) Sıdk

B) İsmet

C) Tebliğ

D) Fetanet

Bu ayette peygamberlerin hangi ortak
özelliğine vurgu yapılmıştır?
B) Sıdk

C) Fetanet

D) Emanet

5.

Yüce Allah, peygamberlere peygamberliklerini ispat etmeleri için birtakım mucizeler vermiştir. Bu mucizeler, peygamberler istedikleri
zaman değil Allah dilediği zaman gerçekleşmiştir.

Verilen bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Peygamberler, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilerdir.

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

B) Peygamberler, Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştırırlar.

A) Kur’an-ı Kerim

C) Allah, peygamberleri insanlar arasından
seçmiştir.

D) Düşmanlarına korku salması

Allah tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Allah’ın emir ve
yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve
güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişiler toplumlara gönderilmiştir.
Bu kişilere aşağıdaki isimlerden hangisi
verilmez?
A) Nebi

B) Peygamber

C) Resul

D) Veli

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

C) Göğsünün yarılıp yıkanması

D) Peygamberler görevlerini çalışarak elde
etmişlerdir.

Notlarım
Davet; İslam dinini yaymak ve Müslümanları dini görevlerini
yerine getirmeye çağırmak demektir. Peygamberlerin “Tebliğ” nitelikleri ile aynı anlama gelmektedir.
Mucize; Peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmek
için Allah’ın izni ve yardımıyla yaptıkları olağanüstü olaylardır. Mucizeler, insanların benzerlerini yapamayacakları,
alışılagelmiş şeylere aykırı olan, olağanüstü olaylardır.
ınıf
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1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

B) Ay’ın ikiye yarılması

3.

Peygamberler; Allah tarafından insanlar arasından seçilen ve O’nun mesajlarını insanlara
ileten elçilerdir. Peygamberlerin ilettiği mesajlar, Allah’ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden
oluşur.

6. S

2.

A) İsmet

Allah’ın elçileri : Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
Peygamberler İnsanlar için En Güzel Örnektir

2.
Test
6.

8.

----. İlk peygamber olarak yeryüzüne gönderilmiştir. Hatta insanlığın atasıdır. Dünyada
yaşayan tüm insanlar onun soyundan gelmiştir. İlk insandan itibaren birçok topluma peygamber gönderilmiştir. Arap yarımadasına
son peygamber ---- gönderilerek Allah dinini
tamamlamıştır ve İslam tüm zamanları ve insanları kapsayan evrensel bir din olmuştur.
Kıyamete kadar devam edecek olan Kur’an-ı
Kerim son peygambere gönderilen en büyük
mucizedir.

“De ki: Eğer yeryüzünde insanlar yerine gezip
dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek bir peygamber
gönderirdik.”
(İsrâ suresi, 95. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi
peygamberlerin insanlardan seçilme nedeni olamaz?
A) İnsanlar için en güzel örneğin yine onlar
gibi bir insan olması

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere
sırası ile hangi ifadeler yazılmalıdır?

B) Peygamberlerin muhatabının insanlar olması

A) Hz. Âdem – Hz. Nuh

C) Yeryüzünde insanların yaşaması

B) Hz. Muhammed – Hz. Âdem

D) Peygamberlerin çok çalışkan olmaları

C) Hz. Âdem – Hz. Muhammed
D) Hz. Nuh – Hz. İbrahim

9.

“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)

1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

(Mü’min suresi, 78. ayet)

Verilen bu ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Peygamberimizden önce de peygamber
gönderilmiştir.
B) Kur’an’da ismi geçen peygamberlerin dışında da peygamberler vardır.
C) Bazı peygamberler hakkında Kur’an’da bilgi verilmiştir.
D) Bütün peygamberlerin isimleri Kur’an’da
yazılmıştır.
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Bu ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

“Ant olsun senden önce de peygamberler
gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var.”

6. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

7.

A) Sıdk

B) Emanet

C) Fetanet

D) İsmet

ınıf
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3.
Test

1.

Hz. Yûsuf (a.s.) çocukluk çağlarında kardeşleri tarafından kıskanılıp öldürülmek istenir. İlerleyen yaşlarında Mısır’da devlet kademesinde önemli görevler alan Hz. Yûsuf (a.s.) bu güçlü konumuna rağmen
kardeşlerinden öç almak yerine onları affeder ve zor durumda iken onları koruyup gözetir. Böylece bir
peygamber olarak Hz. Yûsuf (a.s.) insanların kin, düşmanlık ve nefret duygularından uzak durmalarını;
her zaman şefkat ve merhamet duygularını ön planda tutmalarını göstermiş olur.
Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peygamberler insanlar için en güzel örnektir.
B) Kıskançlık duygusu insan ahlakını olumsuz etkiler.
C) Hz. Yusuf (a.s.) kardeşlerinin ihanetine uğramıştır.
D) Kardeşler arasındaki çekişmeler aile huzurunu bozar.

2.

Kur’an-ı Kerim’de: “Kitapta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber
idi. ”(Meryem suresi, 41. ayet) Başka bir ayette de “Kitapta İdris’i de an. Şüphesiz o, doğru sözlü bir
kimse, bir nebi idi…” (Meryem suresi, 56. ayet) buyrulmaktadır.
Bu ayetlerde peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Akıllı ve zeki olmaları
B) Allah’tan aldıkları mesajları insanlara tebliğ etmeleri
C) Doğru sözlü olmaları
D) Günah işlememeleri
I. “O peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ ederler, O’ndan korkarlar ve Allah’tan başka
kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak Allah yeter.” (Ahzab suresi, 39. ayet)
II. “İnsanlara, kendilerine indireline açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an-ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet)
III. “Peygamberlerin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.”
(Maide suresi, 99. ayet)

Yukarıdaki ayetlerden hangileri peygamberlerin “davet” görevi ile ilgilidir?
B) I ve III.

C) II ve III.

Notlarım
Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamber;
Âdem

Salih

İshak

Elyesa’

İdris

Zekeriya

D) I, II ve III.

Harun

Eyüp

Lut

Yakub

Zülkifl

Nuh

İbrahim

Yusuf

Davud

Yunus

Yahya

Hud

İsmail

Şuayb

Süleyman

İlyas

Musa

İsa

Muhammed

6. S

Bunların dışında Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen üç önemli kişi vardır. Bunların peygamber olup olmadıklarına değinilmez. Bunlar; Üzeyir,
Lokman ve Zülkarneyn’dir.
ınıf
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1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

A) I ve II.

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

3.

Allah’ın elçileri : Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
Peygamberler İnsanlar için En Güzel Örnektir

3.
Test
4.

Mucize konusunda aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğru değildir?

8.

A) Her peygamberin mucizeleri vardır.
B) Peygamberler gibi diğer insanlarda zaman
zaman mucize gösterebilirler.
C) Mucizeler ancak Allah’ın izniyle gerçekleşir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçada
anlatılanları desteklemektedir?

D) Peygamberimize verilen en büyük mucize
Kur’an-ı Kerim’dir.
5.

I.

A) “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak
ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir
uyarıcı bulunmuştur.”

Nebiler kendilerinden önce gelmiş olan
resullerin kitaplarını tebliğ etmişler ve
açıklamışlardır.

(Fâtır suresi, 24. ayet)

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

II. Her resul nebidir, ama her nebi resul değildir.
III. Bütün peygamberlere kitap verilmiştir.

(Nisâ suresi, 165. ayet)

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

6.

A) I ve II.

B) I ve III.

C) I, II ve III.

D) II ve III.

C) “Her ümmetin bir peygamberi vardır. Onlara peygamberleri geldiği zaman, aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme
uğratılmazlar.”
(Yunus suresi, 47. ayet)

D) “Peygamber, kendisine Rabb’inden indirilene iman etti, müminler de. Tümü, Allah’a,
meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inandı. ‘O’nun elçileri arasında hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz…’ dediler.”

Peygamberin hayatlarına bakıldığında onların
içinde yaşadıkları toplumların sıkça başvurdukları günahların hiçbirini işlemedikleri, hatta
günah olan hiçbir şeyi yapmadıkları görülür.

(Bakara suresi, 95. ayet)

7.

B) İsmet

C) Fetanet

D) Emanet

Zalim bir kral olan Firavun’a gidip dini anlatması emrini alınca Hz. Musa, hiç tereddüt etmeden Firavun’un karşısına çıktı ve ona dini
anlattı.
Bu parçada peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
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A) Fetanet

B) Emanet

C) İsmet

D) Tebliğ

6. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Bu parçada peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi anlatılmıştır?
A) Sıdk

İlk peygamberden son peygambere kadar bütün peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğine inanmak İslam’ın iman esasları arasında yer alır. Bu peygamberlerden herhangi
birinin inkar edilmesi kişinin imanına zarar
verir.

ınıf

4.

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı / İlahi Kitaplar

Test
1.

Vahiy, insanlar için bir rahmettir, şifadır, delildir, açıklamadır, ışıktır, rehberdir. Yüce Allah, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak, onları hem bu dünyada hem de ahirette mutlu etmek için peygamberleri
göndermiştir. Vahiy, Yüce Allah’ın insanlara olan merhametinin en büyük göstergesidir.
Verilen açıklamayı aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklemektedir?
A) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz onların okumalarından habersiz idik” demeyesiniz yahut “Eğer bize kitap indirilseydi, bizi 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’am
suresi, 156 - 157. ayet)

B) “Kur’an’ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz.” (Hicr suresi, 9. ayet)
C) “Anlayasanız diye biz onu Arapça olarak indirdik.” (Yusuf suresi, 2. ayet)
D) “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete ermiş kimselerdir.” (Yasin suresi, 21.
ayet)

2.

Peygamberlerin, içinde bulundukları topluma peygamberliklerini kanıtlamak için Allah’ın izni ile yaptıkları olağanüstü durumları mucize denir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberlere gönderilen mucizelere örnek gösterilemez?
A) “Hz. Musa asası ile denizi ikiye yarmıştı. Bunun üzerine Musa’ya ‘Asan ile denize vur’ diye vahyettik.
Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.”
(Şuara suresi, 63. ayet)

B) “Böylece Yunus kendini kınayıp dururken balık onu yuttu. Eğer Allah’ı tesbih edenlerden olmasaydı
tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı. Halsiz bir hâlde iken kendisini sahile çıkardık.”
(Saffat suresi, 142-145. ayetler)

C) “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”
(Yasin suresi, 21. ayet)

D) “O gün Allah, şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa! Beşikte iken de yetişkin iken de konuşuyordu...”
(Maide suresi, 110. ayet)

Aşağıdaki peygamberlerden hangisine gelen suhuf sayfa sayısı bakımından diğerlerinden daha
fazladır?
A) Hz. İbrahim

B) Hz. İdris

C) Hz. Âdem

D) Hz. Şit

Notlarım
Vahiy sözlükte; gizli konuşma, gizli ve süratli olarak bildirme, gönderme, işaret gibi anlamlara gelir.
Terim anlamı ise; Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması
gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.
Yüce Allah, insanlara bir mesaj iletmek istediğinde bunu vahiy yoluyla yapar.

6. S

Vahiy Allah’tan Cebrail isimli meleğe, Cebrail’den de peygamberlere ulaşır. Peygamberler de vahyi insanlara tebliğ eder.
ınıf
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1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Yüce Allah, insanları uyarmaları için peygamberlerden bazılarına suhuf denilen sayfalar hâlinde vahiy
göndermiştir.
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

3.

4.

Allah’ın elçileri : Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Test
4.

7.

Yüce Allah, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için, peygamberleri aracılığıyla inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren
çeşitli ilahi kitaplar göndermiştir. Yüce Allah’ın
gönderdiği kutsal kitapların sonuncusu olan
Kur’an-ı Kerim ilahî kitaplar arasında önemli
bir yere sahiptir.
Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hz. Muhammed’e indirilmiş bir ilahî kitaptır.
B) Kur’an-ı Kerim’den sonra başka bir ilahî kitap gönderilmeyecektir.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden
hangisine ulaşılabilir?

C) Kur’an-ı Kerim Yüce Allah’tan geldiği şekliyle günümüze kadar varlığını koruyan tek
ilahî kitaptır.

5.

A) Peygamberler günah işlemekten korunmuşlardır.

D) Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’den sonra
gelecek bazı peygamberler hakkında insanları bilgilendirmektedir.

B) Hz. İbrâhim (a.s.), Hz. Nuh’tan (a.s.) sonra
peygamber olarak gönderilmiştir.

–

Yahudilerin kutsal kitabıdır.

–

Kitapta Hz. Musa’nın hayatından İsrail
oğullarından ve geçmiş peygamberlerden
bahsedilir.

D) Hz. İbrâhim (a.s.) Allah’tan kendisine vahiy
gelmeden peygamber olmuştur.

C) Peygamberler insanların inançla ilgili yanlış bilgilerini düzeltmeye çalışmışlardır.

1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

A) Tevrat

B) İncil

C) Zebur

D) Kur’an

Vahiy, Yüce Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahî bilgidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi vahyin
gönderiliş amaçları arasında yer almaz?
A) İnsanların düşünüp öğüt almalarını sağlamak
B) İnsanların dünyevî sorumluluklarını ortadan kaldırmak
C) İnsanların yanlış inanç ve yollara sapmasını önlemek
D) İnsanların Allah’ı doğru bir şekilde tanımalarını sağlamak
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6. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

Hakkında bilgi verilen bu kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Putperestlerin yaygın olduğu bir toplumda bir
akşam vakti Hz. İbrâhim (a.s.), yıldızları, Ay’ı
ve Güneş’i görünce her biri için, “Rabbim budur” demiş; fakat gördükleri kısa süre sonra
sönüp gidince, “Ben böyle sönüp batanları
sevmem” diyerek bunların hiçbirinin ilah olamayacağını ifade etmiş; “Hiç şüphesiz ben,
bir tevhid ehli olarak yüzümü gökleri ve yeri
yaratmış olan Allah’a yönelttim, ben müşriklerden değilim” diyerek bir olan Allah’a dönmüştür.

ınıf

5.

Allah’ın elçileri : Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Test
1.

3.

Cahiliye döneminde insanlar arasında kötü
davranışlar yaygınlaşmış; haksızlık, hırsızlık,
adam öldürme gibi her türlü suç çokça işlenir
olmuştu. İnsanlar putlara tapıyor, birbirlerine
karşı düşmanca tavır sergiliyorlardı. Kötülüğün böylesine yaygın olduğu bir topluma Yüce
Allah vahiy göndererek onları uyarmıştır. Hz.
Muhammed’in rehberliğinde toplum değişmiş
ve güzelleşmiştir. Böylece insanlar zengin fakir, güçlü zayıf ayrımı yapmadan birbirleri ile
dost olabilmiş; temeli sevgi ve saygı olan bir
birliktelik oluşturmuştur.

“Senden önce hiçbir resul göndermedik ki ona:
Benden başka ilah yoktur; şu hâlde bana kulluk
edin’ diye vahyetmiş olmayalım.”
(Enbiyâ suresi, 25. ayet)

Bu ayette peygamberlere gelen hangi ortak mesajdan bahsedilmiştir?
A) İnsanların bir amaç için yaratıldığı
B) Peygamberlerin insanlar için örnek olduğu
C) İnsanların ahlaklı olmaları gerektiği
D) Allah’ın bir olduğu ve yalnızca ona kulluk
edilmesi gerektiği

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Yeryüzünde kendisine peygamber gönderilmemiş bir toplum yoktur.
B) Hz. Muhammed, Yüce Allah’ın göndermiş
olduğu son peygamberdir.

4.

C) Yüce Allah vahiy yoluyla insanları doğru
yola iletmiştir.
D) Cahiliye dönemiyle birlikte yeryüzünde zulüm ve haksızlık son bulmuştur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin tanımı yapılmıştır?
A) Tebliğ

B) Vahiy

C) İsmet

D) Mucize

“O peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını
tebliğ ederler. O’ndan korkarlar ve Allah’tan
başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü
olarak Allah yeter.”

I. Yalnızca Allah’a kulluk edilmesini sağlamak
II. Barış ve huzuru egemen kılmak
III. Toplumdaki diğer insanlardan üstün bir
konuma sahip olmak

Notlarım
Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek için insanlar
arasından seçtiği peygamberlere vahiyler göndermiştir.
Bu vahiylerin bir kısmı küçük sayfalar hâlinde olmuştur.
Bunlara “SUHUF” adı verilir.
Suhuflar;
Hz. Âdem’e (a.s.) 10 sayfa
Hz. Şit’e (a.s.) 50 sayfa

amaçlarından hangilerini hedeflemiş oldukları söylenebilir?

Hz. İdris’e (a.s.) 30 sayfa

A) Yalnız I.

B) I ve II.

İndirilmiştir.

C) II ve III.

D) I, II ve III.

Suhuflar günümüze kadar ulaşmamıştır.

Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 sayfa

ınıf
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1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Yukarıdaki ayette belirtilen peygamberlerin Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ etmekle;

6. S

(Ahzâb suresi, 39. ayet)
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

2.

Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın
hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere
uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren
ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.

5.

Allah’ın elçileri : Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Test
5.

8.

Yüce Allah, peygamberleri aracılığıyla insanlara doğru yolu göstermek, insanların dünyada ve ahirette mutlu olmalarını sağlamak
amacıyla vahiy göndermiştir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Suhuflar

Hz. Âdem

10

Hz. Şit

30

Hz. İdris

30

Hz. İbrahim

10

Yüce Allah’ın hangi peygambere ne kadar suhuf indirdiği ile ilgili bir tablo hazırlanmıştır.

A) Vahyin gönderiliş amacı
B) Vahyin kimlere gönderildiği

Bu tabloda hangi peygambere verilen suhuf sayısı yanlıştır?

C) Vahyin ahiret hayatına katkıları
D) Vahyi alan peygamberlerin ortak nitelikleri

6.

Peygamberler

A) Hz. Âdem

B) Hz. Şit

C) Hz. İdris

D) Hz. İbrahim

ALLAH
↓
CEBRAİL
↓
PEYGAMBER
↓

9.

İNSANLAR

Aşağıdakilerden hangisi bu kitap ile ilgili
bir bilgi değildir?

Vahiy ile ilgili hazırlanan bu şemadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

C) İbranice dilinde indirilmiştir.

C) İnsanlar, vahyin bilgisini direk Allah’tan
alır.

D) Bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.

1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Kur’an-ı Kerim’in bozulmadan günümüze kadar gelmesinde Hz. Ebu Bekir’in de katkısı
vardır.

A) Çoğaltması
B) Hafız sayısını artırması
C) Mushaf hâline getirmesi
D) Askerlerle koruma altına alması
6. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

B) Hz. Musa’ya indirilmiştir.

B) Allah katından bilgileri Cebrail getirir.

Hz. Ebu Bekir’in Kur’an’a bu konudaki katkısı aşağıdakilerden hangisidir?
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A) İlahi kitapların ilkidir.

A) Çıkış kaynağı Yüce Allah’tır.

D) Peygamber, Cebrail’in ilettiği mesajları insanlara aktarır.

7.

Yüce Allah’ın indirdiği ilahi kitaplardan biri de
Tevrat’tır.

ınıf

6.

Allah’ın elçileri : Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Test
1.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) zorluklara karşı gösterdiği sabır, azim ve kararlılığı; ailesine, dostlarına ve
mazlumlara karşı olan merhameti, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı oluşu gibi birçok güzel davranışı
onun hayatında görebiliriz. Bizler peygamberimizi kendimize örnek edinip hayatımızı onun gösterdiği
şekilde devam ettirirsek ancak olgun bir Müslüman olabiliriz.
Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şefkat, merhamet, sabır ve adalet İslam’da en çok vurgulanan ahlaki özelliklerdendir.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.), ahlaki özellikleri bakımından bütün insanlardan üstün yaratılmıştır.
C) Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak en önemli ölçü Kur’an’ın ortaya koyduğu ilkelerdir.
D) İyi bir Müslüman olabilmek için peygamberimizin örnek davranışlarını kendi hayatımızda uygulamalıyız.

4.

Hz. Muhammed (s.a.v.) hayattayken inen
ayetleri okuma yazma bilen bazı sahabelere
yazdırıyor, bazı sahabelere de ezberletiyordu.
Onun vefatı ile Kur’an’ın iniş süreci de tamamlanmış oldu. Daha sonra Kur’an Mushaf hâline getirildi. Bir süre sonrada çoğaltıldı.

A) Okunması ve hayata geçirilmesi ibadettir.
B) Sosyal hayata katmamak ahiret mutluluğu
kazanmak için yeterlidir.
C) Allah, onu okuyup mesajlarını yaşamlarında uygulayanları mükafatlandıracaktır.

Bu çoğaltma işlemi hangi halife döneminde olmuştur?
B) Hz.Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

D) Hafızasında ve kalbinde ondan hiçbir şey
olmayan kişiyi Hz. Muhammed (s.a.v.) harebe bir eve benzetmiştir.
5.

I.

Bu hadisin etkisi kültürümüzde yapılan
aşağıdaki uygulamalardan hangisinde bulunmaz?

“Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir
hidayet, bir nur vardır…”
(Mâide suresi, 44. ayet)

II. “… Ona İncil’i verdik ve kendisine uyanların kalplerine şefkat ve merhamet duygusu koyduk…”
(Hâdid suresi, 27. ayet)

Bu ayetlerde bahsedilen kitaplar sırasıyla
aşağıdaki peygamberlerden hangilerine
indirilmiştir?
I

II

A)

Hz. Musa

Hz. İsa

B)

Hz.Davud

Hz. Musa

C)

Hz. İsa

Hz. Musa

D)

Hz.Musa

Hz. Davud

A) Hafızlık eğitimi alınması
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

3.

“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.”

B) Yüksekçe bir yere asılması
C) Tatillerde çocuklara öğretilmesi
D) Ölüm, düğün gibi merasimlerde okunması

Notlarım
Yüce Allah’ın gönderdiği ilahi kitaplar ve kitapların gönderildiği peygamberler sırasıyla şöyledir;
1-Tevrat-Hz. Musa (a.s.)
2-Zebur-Hz. Davud (a.s.)
3-İncil-Hz. İsa (a.s.)
4-Kur’an-ı Kerim-Hz. Muhammed (s.a.v.)
ınıf
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1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

A) Hz. Ebu Bekir

Kur’an-ı Kerim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6. S

2.

6.

Allah’ın elçileri : Peygamberler / Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Test
6.

9.

(I) Kur’an-ı Kerim; Yüce Allah’ın indirdiği son
ilahi kitaptır. (II) Peygamberlerin sonuncusu
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Arapça olarak indirilmiştir. (III) Baştan sona Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) hayatını anlatmaktadır. (IV) Mesajları
evrensel olup tüm zamanlara hitap etmektedir.

A) Hz. Şit, kendisine elli sayfa suhuf verilen
peygamberdir.
B) Hz. Âdem, ilk insan olduğu için ilk ilahi kitap kendisine indirilmiştir.
C) Hz. Davud’a insanlık için gönderilen ikinci
ilahi kitap indirilmiştir.

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I.

7.

B) II.

C) III.

Aşağıda peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

D) Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur.

D) IV.

(I) Vahiy, Yüce Allah’ın insanlara olan merhametinin bir göstergesidir. (II) Allah, vahiy göndererek insanlara doğru yolu göstermiştir. (III)
Vahiy, insanların yaratılış amaçlarını açıklamıştır. (IV) Vahiy, insanları dünya hayatından
soğutarak ahirete yöneltmiştir.

10. “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?”

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisinin
önemine vurgu yapılmıştır?

A) I.

A) Kur’an’ı insanlara anlatmanın

B) II.

C) III.

D) IV.

B) İnsanlara Kur’an okumayı öğretmenin
C) Kur’an’ı okumanın ve hayata uygulamanın

8.

“Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da
elbette biziz.”
(Hicr suresi, 9. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Kur’an yaşanmak için indirilmiştir.
B) Kur’an’ın emirleri tüm insanlar içindir.
C) Kur’an kıyamete kadar bozulmayacaktır.
D) Kur’an önceki kitapların hükmünü kaldırmıştır.
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6. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

D) Kur’an’ı güzel bir ses tonuyla okumanın

ınıf

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (A.s.)/
Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

7.
Test

3.

“Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın,
Yoksa zalimlerden olursunuz.”
(A’râf suresi, 12. ayet)

Verilen ayetten hareketle Hz. Âdem ile ilgili
olarak;
I. Yüce Allah tarafından kendisine bir eş yaratıldığı
II. Çeşitli nimetlerinden yararlanmak üzere
cennete yerleştirildiği
III. Allah’ın emrine itaatsizlik etmemesi gerektiği
yargılarından hangilerinin doğruluğu savunulabilir?
C) I ve II.

D) I, II ve III.

“Allah’ım! Senden bize yardım etmeni, bizi
bağışlamanı ve bize hidayet vermeni dileriz.
Sana iman eder ve tövbe ederiz. Sana güvenir, her hayrı senden bilir ve seni överiz, sana
şükreder ve nimetlerine karşılık nankörlük
etmeyiz. Sana isyan edenlere karşı durur ve
onları terk ederiz.”

4.

B) Allah’ın peygamberlerine inanma
C) Hatalar için Allah’tan af dileme
D) Allah’tan yardım dileme

B) Cin

C) Melek

D) Azrail

“Allah (İblis’e): ‘Sana emrettiğim zaman seni
saygı ile (Âdem’in önünde) eğilmekten ne alıkoydu?’ dedi. (O da): ‘Ben ondan hayırlıyım.
Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın.’ dedi.”
(A’râf suresi, 12. ayet)

Bu ayetten İblis’in aşağıdaki davranışlardan hangisi içinde olduğu çıkarılabilir?

Bu duada aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A) Verdiklerinden dolayı Allah’a şükretme

A) İblis

A) Kibirlenme
B) Yalan söyleme
C) İsraf içinde olma
D) İnsanları aldatma

Notlarım
Hz. Âdem, insanlık tarihinin babasıdır. O, Allah tarafından çamurdan, annesiz ve babasız olarak yaratılmıştır. Eşi Hz. Havva ile birlikte
cennete girdikten sonra İblis’in aldatması ile oradan çıkarılmıştır. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hz. Âdem ilk insan olmanın yanında
aynı zamanda ilk peygamberdir ve kendisine 10 sayfa suhuf verilmiştir.

ınıf
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1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

B) Yalnız II.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

2.

A) Yalnız I.

Hz. Âdem ile eşi cennete konulunca onlara,
“Dedik ki: Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama
şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden
olursunuz.” (Bakara suresi, 35. ayet) denildi.
Ancak ---- onların yanına gelerek, “… Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız,
ya da (cennette) ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt
verenlerdenim.” (Â’raf suresi, 20-21. ayetler)
dedi ve onları aldattı.

6. S

1.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (s.a.)
Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

7.
Test
5.

8.

(I) Allah’ın yüce sıfatları anılır ve Allah’tan yardım ve af istenir. (II) Yatsı namazından sonra
kılınan Vitir namazının son rekâtında okunur.
(III) Yalnız Allah’a kulluk edileceği vurgulanır.
(IV) Peygamberlerin ortak niteliklerine değinir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kunut duaları ile ilgili değildir?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Eşi ile birlikte cennete yerleşen Hz. Âdem,
burada yaşarken İblis tarafından kandırılmış
ve cennette yasak olan ağacın meyvesinden
yemişlerdi. Daha sonra yaptıklarının hata olduğunu anladılar ve Allah’a şöyle dua ettiler;
“Rabbimiz! Kendimize yazık ettik. Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz her
şeyini kaybedenlerden olacağız.”
(A’râf suresi, 23. ayet)

Bu parçadan hareketle Hz. Âdem ve eşi için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Pişmanlık içindedirler.
6.

Hz. Âdem (a.s.), (I) Çamurdan, annesiz ve
babasız olarak yaratılmıştır. (II) İşlediği bir
hata yüzünden eşi ile birlikte yeryüzüne gönderilmiştir. (III) Kendisine verilen ilahi kitapla
insanları Allah’ın dinine davet etmiştir. (IV)
Uzun yıllar, insanları Allah’ın dinini tebliğ
ederken geçimini ziraatla sağlamıştır.

B) Allah’a tövbe etmişlerdir.
C) İblis’in yolunu devam ettirmişlerdir.
D) Yaptıklarının hata olduğunu fark etmişlerdir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi yanlıştır?

7.

B) II.

C) III.

D) IV.

“Allah’ım! Biz ancak sana ibadet eder ve senin rızan için namaz kılıp secde ederiz. Sana
yaklaşmak için çalışır, senin rahmetini umar
ve azabından korkarız. Hiç şüphe yok ki azabın, kâfirleri kuşatacaktır.”

1. ÜNİTE: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı

Kunut dualarının ikinci bölümünün anlamı
aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) “De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
(İhlâs suresi, 1. ayet)

B) “Onlar sana ve senden önce indirilenlere
de inanırlar…”
(Bakara suresi, 4. ayet)

C) “Biz onu, akıl erdiresiniz diye Arapça bir
Kur’an olarak indirdik.”
(Yusuf suresi, 2. ayet)

D) “(Allah’ım!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.”
(Fâtiha suresi, 5. ayet)
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6. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

A) I.

ınıf

