
ÜNİTE 
1

PEYGAMBER VE
İLAHİ KİTAP İNANCI

      6.1.1. Peygamber ve risalet kavramlarını tanımlar.

      6.1.2. Peygamberlerin sıfatlarını ve görevlerini açıklar.

      6.1.3. Peygamberlerde bulunan güzel örnekleri sıralar.

      6.1.4. Vahyin mesajını kavrar.

      6.1.5. İlahi kitapları tanır.

      6.1.6. Hz. Âdem’in (a.s.) kıssasını öğrenir.

      6.1.7. Kunut dualarını okur, anlamını söyler.



2

İlahi kitaplarla ilgili kavramları bulunuz.A.

Aşağıdaki harfleri karışık olarak verilen kelimeleri bularak boşluklara yazınız.B.

Aşağıdaki bulmacayı verilen harfler yardımıyla çözünüz.C.
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Aşağıdaki açık uçlu soruları yanıtlayınız.D.

Aşağıda yer alan parçaları mantıklı bir soru oluşturacak şekilde sıralayarak 
boşluklara yazınız.

E.

Fatır suresi, 24. ayette “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile
gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.”
Bu ayet doğrultusunda Kur‛an-ı Kerim‛de geçen 25 peygamberden

bildiklerinizin isimlerini aşağıdaki boşluğa yazınız.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

1

Vahiy, Allah‛ın peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirdiği mesaj-
larıdır. Buna göre Allah, vahiy göndermeseydi ne olurdu?

Cevap:  ...................................................................

.................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

2

‘ E   H M U H A I L D I H Z . I T A P

?  I L A    V E R A N G I H I    K

M M E D

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

........................ ........................ ........................ ........................ ........................

........................

Sorunun cevabını biliyor 
musun?
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Peygamberler
Allah’ın (c.c.) Elçileri:

1. 
Nebi, “Allah’ın (c.c.) kendisine vahyetti-
ği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara 
aktaran, onları vahye inanmaya ve itaat 
etmeye çağıran peygamberlere verilen 
addır.”

Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi 
bir nebi değildir?

A) Hz. Yahya

B) Hz. Adem

C) Hz. Zekeriyyâ

D) Hz. Ali

2. I. “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak pey-
gamberler gönderdik ki, peygamberler-
den sonra insanların Allah’a karşı bir 
bahaneleri olmasın...” (Nisâ suresi, 165. 
ayet)

 II. “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
hak ile gönderdik. Her ümmet için mut-
laka bir uyarıcı bulunmuştur.” (Fâtır su-
resi, 24. ayet)

 III. “(O gün Allah, şöyle diyecektir:) Ey cin 
ve insan topluluğu! İçinizden size ayet-
lerimi anlatan ve bu gününüzün gelip 
çatacağı hakkında sizi uyaran peygam-
berler gelmedi mi?” (En‛âm suresi, 130. 
ayet)

Verilen ayetler bütüncül olarak ince-
lendiğinde aşağıdaki temel konulardan 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Tevhid B) Ahiret

C) Nübüvvet D) Fetanet

3. ● “…Biz, bir peygamber göndermedik-
çe (kimseye) azap edecek değiliz.” 
(İsrâ suresi, 15. ayet)

● “(Yerine göre) Müjdeleyici ve sakın-
dırıcı olarak peygamberler gönderdik 
ki insanların peygamberlerden sonra 
Allah’a karşı (bizi imana çağıran kim-
se olmadı diye) bir bahaneleri olma-
sın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.” 
(Nisâ suresi, 165. ayet) 

● “…Allah, elçilik görevini kime vere-
ceğini daha iyi bilir…” (En’âm suresi, 
124. ayet) 

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayet-
lerden çıkarılamaz?

A) Peygamberlerin sayısı Kur’an-ı Kerim’de 
bildirilmiştir.

B) Peygamberleri Allah belirler.

C) Allah her topluluğa mutlaka bir peygam-
ber göndermiştir.

D) Allah’ın peygamber gönderip uyardığı 
topluluklar, peygambere itaat etmedikle-
ri hâlinde günahkâr sayılırlar.

4. 
Allah’ın insanları uyarmak için kaç tane 
peygamber gönderdiği tam olarak bili-
nememektedir. Bununla birlikte Kur’an-ı 
Kerim’de bazı isimlerden bahsedilmek-
tedir. Bunlardan 25 tanesinin peygam-
ber olduğu kesin olarak bilinmekle bir-
likte üç tanesinin peygamberliği açık 
değildir.

Buna göre aşağıda verilen isimlerden 
hangisinin peygamberliği açık değildir?

A) Lokman (a.s.) B) Salih (a.s.)

C) Şuayb (a.s.) D) Zekeriyyâ (a.s.)
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5. 

Hz. Eyüp, çok zengin ve ailesi çok ka-
labalık bir peygamberdi. Kaynaklarda 
onun beş yüz öküzünün, her öküzünün 
de birer sürücüsünün olduğundan bah-
sedilir. O, yoksullara karşı çok merha-
metliydi. Yetimlere, dullara bakar, ko-
nukları ağırlar, bunları da Allah’ın, ken-
disine vermiş olduğu nimetlerin şükrü 
olarak yapardı. Fakat daha sonrasında 
Eyüp Peygamber’in bütün serveti yok 
oldu. Üzerlerine ev yıkılıp bütün oğulları 
öldü. Hz. Eyüp aynı zamanda hastalan-
dı da. Cüzzam hastalığına tutulan Hz. 
Eyüp, yemeğini dahi yiyemez hâle gel-
di. Daha önce yardım ettikleri, onu bir 
çöplüğe terk ederek yiyeceğini bile ver-
mek istemediler. Sadece eşi onu bulun-
duğu yerde ziyaret eder, ihtiyaçlarını gi-
derirdi. Bütün başına gelenlere rağmen 
Hz. Eyüp sabır ile Allah’a şükretti. Hz. 
Eyüp, duasının kabul olması neticesin-
de hastalıktan kurtuldu. Bugün ise hâlâ 
Hz. Eyüp’ün bulunduğu mağara ziyaret 
edilmekte, onun kıssasından dersler çı-
karılmaktadır.

Buna göre görselde yer alan ve Hz. 
Eyüp’ün hastalığını geçirdiği mağara 
aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

A) Diyarbakır B) Şam

C) Kudüs D) Şanlıurfa

6. 
“Peygamber, Rabb’inden kendisine in-
dirilene iman etti, müminler de (iman 
ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına ve peygamberlerine iman et-
tiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamber-
lerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt et-
meyiz.’  Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat 
ettik. Ey Rabb’imiz! Senden bağışlama 
dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.’” 
(Bakara suresi, 285. ayet)

Bu ayetten peygamberler ile ilgili aşağı-
daki sonuçların hangisi çıkarılabilir?

A) Peygamberlere iman inanç esasların-
dan biridir.

B) Peygamberler kendilerine gelen bazı 
mesajları reddetme yetkisine sahiptirler.

C) Peygamberlerin bazıları diğerlerinden 
üstün olduğu için daha fazla önemsen-
melidir.

D) Peygamberler melekler gibi insanüstü 
varlıklardır.

7. I. Nübüvvet

 II. Risalet

 III. Nebilik

 IV. Uluhiyet

Bu kavramlardan hangileri peygamber-
lik kavramıyla ilişkilendirilemez?

A) Yalnız III B) Yalnız IV

C) I ve III D) II ve IV
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8. Peygamberlerin getirdiği mesajlar Allah’ın 
(c.c.) emirleri, yasakları ve öğütlerinden
oluşur. Allah’ın (c.c.) peygamberler 
aracılığıyla gönderdiği mesajlar, insan-
ların dünya ve ahiret mutluluğunu sağ-
lar. Yüce Allah, insanlık tarihi boyunca 
peygamberler görevlendirerek kulla-
rını uyarmıştır. Bu konuyla ilgili olarak 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’e 
(s.a.v.), “Biz seni müjdeleyici ve uyarı-
cı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet 
için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” 
buyrularak insanları doğru yola çağır-
mak için her millete peygamber gönde-
rildiği bildirilmiştir.

Verilen bilgilerden hareketle peygam-
berle ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden 
hangisi yanlıştır?

A) Peygamberlere iman etmek İslam’ın 
inanç esaslarından birisidir.

B) Allah, insanların ahirette haberimiz yok-
tu dememeleri için peygamberleri her 
ümmete göndermiştir.

C) Peygamberlik çalışılarak kazanılacak 
bir mertebedir.

D) Peygamberlerin bize öğretmiş oldukları 
her şey doğrudur.

9.   ● Peygamberlere iman, inanç esasların-
dan birisidir.

● İlk peygamber Hz. Nuh’tur.

● Kur’an’da peygamberliği kesin olmayan 
beş kişiden bahsedilir.

Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak 
işaretlendiğinde sonuç aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) D - Y - D B) D - D - Y

C) Y - D - D D) D - Y - Y

10. 
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygam-
ber sayısı 25’tir. Bunların dışında pey-
gamberliği kesin olmayan kişilerden de 
bahsedilir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangi-
sinde peygamberliği kesin olan bir kişi-
den bahsedilmektedir?

A) “Süleyman Davud’un yerine geçti. Dedi 
ki: ‘Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve 
bize her şeyden gerektiği kadar verildi. 
Doğrusu bu apaçık bir lütuftur.’” (Neml 
suresi, 16. ayet)

B) “Gerçek şu ki daha önce Harun onlara: 
‘Ey kavmim! Siz bununla sınanmaktası-
nız; kuşkusuz sizin Rabb’iniz O rahman-
dır. O hâlde bana uyun ve emrime itaat 
edin.’ demişti.” (Tâhâ suresi, 90. ayet)

C) “Lokman oğluna öğüt verirken ona şöyle 
dedi: ‘Sevgili oğlum! Allah’a ortak koş-
ma; çünkü O’na ortak koşmak kesinlikle 
çok büyük bir haksızlıktır.’” (Lokmân su-
resi, 13. ayet)

D) “Muhammed yalnızca bir elçidir. On-
dan önce de elçiler gelip geçti. Şimdi o 
ölür veya öldürülürse gerisin geri döne-
cek misiniz? Kim geri dönerse bilsin ki 
Allah’a asla bir zarar vermiş olmayacak-
tır. Allah şükredenleri ödüllendirecektir.” 
(Âl-i İmrân suresi, 144. ayet)



TEST - 1

7

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

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

TEST - 1

11. Nebi Harun-i Asefi, Nebi Hallak, Nebi Ha-
rut, Nebi Zünnun, Nebi Hürmüz, Nebi 
Ömer ve Danyal ile Kur’an-ı Kerim’de 
isimleri geçen Zülkifl ve Elyesa Peygam-
berlerin metfun olduklarına inanılan doğa 
harikası Diyarbakır’ın Eğil ilçesi, Kralkızı 
Baraj Gölü, sur sarnıçları ve tarihî yapısıy-
la yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeki-
yor.

Bu parçadan hareketle;
 I. Allah her millete mutlaka bir peygamber göndermiştir.
 II. Kur’an’da adı geçmeyen peygamberler de vardır.
 III. Yurdumuz bir peygamberler diyarıdır.

yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

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

12. 
“Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik: O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temiz-
liyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor; yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor.” (Bakara 
suresi, 151. ayet)

Buna göre peygamberlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Her millete peygamber gönderilmiştir.

B) Peygamberler Allah’ın buyruklarını insanlara bildirmekle sorumlu kişilerdir.

C) Peygamber kelime olarak haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir.

D) Peygamberler yaptıklarında sorumlu sayılmazlar.

13. 
“İşte böyle; kendilerinden öncekilere de hiçbir peygamber gelmemiştir ki “O bir sihirbaz veya 
bir mecnun.” demiş olmasınlar.” (Zâriyât suresi, 52. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Bazı milletlere peygamber gelmemiştir.

B) Peygamberlere verilen mucizelere kavimleri sihirbazlık gözüyle bakmışlardır.

C) Peygamberlere iman noktasında tarihte sorun yaşayan milletler olmuştur.

D) Peygamberler Allah’ın buyruklarını bildirmede zorluk çekmişlerdir.
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14. 
“Müjdeleyen ve uyaran peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah’a 
karşı tutunacak bir delilleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisâ suresi, 165. ayet)

Bu ayeti,

 I. “Andolsun ki Nuh’u da kavmine gönderdik de, Ey kavmim! dedi, Allah’a kulluk edin; sizin 
O’ndan başka bir ilahınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?” (Mü‛minun suresi, 23. 
ayet)

 II. “Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu; onları 
katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz.” (Kamer 
suresi, 34. ayet)

 III. “Mûsâ’yı, mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. (Onlara), Ben alem-
lerin Rabb’inin elçisiyim.” dedi. (Zuhruf suresi, 46. ayet)

ayetlerinden hangilerini destekler niteliktedir?

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

15. Hz. Adem (a.s.), vefatından on bir gün önce, Şit’e (a.s.): “Ey oğulcuğum! Sen, benden sonra 
halifemsin!” diyerek vazifesini takva üzere yürütmesini tavsiye etti.

Buna göre Hz. Şit ile ilgili,

 I. Kendisine suhuf verilmiştir.

 II. Adı Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir.

 III. Hz. Adem’in oğludur.

bilgilerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
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16. 
Yüce Allah göndermiş olduğu peygamberlerden 25 tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de bil-
dirmiştir. Bu peygamberlerden ilkinin Hz. Adem (a.s.), sonuncusunun ise Hz. Muhammed 
(s.a.v.) olduğu haber verilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de isimleri zikredilen ancak peygamberliği 
açık olmayan kişiler de vardır.

Bunlar;

 I. Lokman,

 II. Zülkarneyn,

 III. Zülkifl,

 IV. Harun

adlı kişilerdir.

Buna göre zikredilen isimlerden hangileri doğrudur?

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

17. 
Adını bildiğimiz veya bilmediğimiz tüm peygamberler belli amaçlar doğrultusunda gönderil-
mişlerdir. Çünkü peygamberlik, yeryüzünde insanlara Allah’ın buyruklarını iletmekle yükümlü 
kişilerin görevidir. Bu bağlamda da sorumsuz bir peygamberin, amaçsız bir nübüvvetin olması 
düşünülemez. Allah’ın peygamberlikle görevlendirdiği her bir kişi, kaynağı aynı olan emir ve 
yasakları insanlara ulaştırmışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin gönderilmesinde ortak bir amaç ola-
maz?

A) İnsanlara Allah’ın emir ve yasaklarını bildirmek

B) Dünya ve ahiret mutluluğunda rehberlik etmek

C) Yapılan zulüm ve haksızlıkların önüne geçmek

D) Tüm insanlığa ulaşma gayretinde olmak
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1. I. Peygamberler ilahi mesajları tebliğ 
ederken ücretlerini almışlardır.

 II. Peygamberler tebliğ görevini Allah’ın 
emri olduğu için yapmışlardır.

 III. İlahi mesajlar ilk olarak peygamberle-
re gelir, peygamberler bunların içinden 
ayıklama yaparak gerekli gördüklerini 
insanlara aktarmışlardır.

 IV. Peygamberler kendileri için asıl olan 
tebliğ görevini yapmışlar, insanları zor-
lamamışlardır.

Tebliğ görevi ile ilgili olarak yukarıda ve-
rilen cümlelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız II B) II ve III

C) I ve IV D) II ve IV

2. 
Peygamberlerin özelliklerinden birisi de 
“Emanet”tir. Emanet, güvenilir olmak 
demektir. Peygamberlerin güvenilir ol-
ması, ilk başta Allah’tan aldıkları ilahi 
mesajlarla ilgilidir. Peygamberler almış 
oldukları bu emanete çok iyi sahip çık-
maları nedeniyle bu sıfatla nitelendi-
rilmişlerdir. Peygamberlerin güvenilir 
olma özelliklerinin bir diğer boyutu da 
yaşamış oldukları dönemdeki insanlara 
karşı güvenilir olmalarıyla ilgilidir. Bizim 
peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) 
de yaşadığı dönemde güvenilirliği ile ta-
nınmaktaydı. Hatta bu özelliği sebebiyle 
Mekkeliler ona bir de lakap takmışlardı.

Aşağıdakilerin hangisi Hz. Muhammed’in 
(s.a.v.) parçada sözü edilen lakabıdır?

A) Ebu’l-Kasım

B) Muhammed’ül-Emin

C) Hatem’ül-Enbiya

D) Ümmi

3. Peygamberlerden bazen insanları etkile-
mek ve daha iyi uyarmak için Allah’ın iz-
niyle olağanüstü olaylar meydana gelebilir. 
Bu olaylar normal şartlarda insanların yap-
maktan aciz oldukları olaylardır. Kur’an-ı 
Kerim’de bunun için gösterilebilecek bazı 
örnekler şunlardır:

● Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye yar-
mıştı. “Bunun üzerine Musa’ya, ‘Asan ile 
denize vur!’ diye vahyettik. Deniz derhal 
yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi.” 
(Şu‛ara suresi, 63. ayet)

● Hz. Yunus (a.s.) balığın karnında yaşa-
mıştı. “Böylece, Yunus kendini kınayıp 
dururken balık onu yuttu. Eğer Allah’ı 
tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar 
diriltilecek güne kadar balığın karnında 
kalacaktı. Hâlsiz bir hâlde iken kendisini 
sahile çıkardık.” (Sâffât suresi, 142-145. 
ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bahsi geçen bu 
olağanüstü olaylara verilen isimdir?

A) Sihir B) Büyü

C) Mucize D) Efsane

4. 

Peygamberlerin Nitelikleri

I. Tebliğ

III. Vacip

II. Fetanet

IV. Emanet

Numaralandırılmış olarak verilenlerden 
hangisi peygamberlerin niteliklerinden 
değildir?

A) I B) II C) III D) IV
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5. 
Günahtan uzak olmak, günah işleme-
mek demektir. Peygamberler, Allah 
(c.c.) tarafından tertemiz bir yaradılışla 
yaratılmışlardır. Gizli ve açık her türlü 
günahı işlemekten özenle kaçınmışlar-
dı. Örneğin Peygamberimiz (s.a.v.) bir 
duasında şöyle buyurmuştur: “Allah’ım! 
Doğru yoldan sapmaktan veya saptırıl-
maktan, ayağımın hak yolundan kay-
masından veya kaydırılmasından sana 
sığınırım.”

Bu paragrafta peygamberlere ait aşağı-
daki hangi nitelikten söz edilmektedir?

A) Fetanet B) Sıdk

C) İsmet D) Tebliğ 

6. Bütün peygamberler akıl, zekâ ve feraset 
bakımından üst düzey insanlardır. Onlar 
keskin bir zekâya, üstün bir akla, güçlü bir 
mantığa, kuvvetli bir hafızaya ve derin bir 
idrake sahiptirler.

Bu paragrafta peygamberlere ait aşağı-
daki hangi nitelikten söz edilmektedir?

A) Tebliğ B) Fetanet

C) İsmet D) Sıdk

7. 
“Âd kavmine de kardeşleri Hûd’u (gön-
derdik). Dedi ki: ‘Ey kavmim! Allah’a 
kulluk edin. Sizin ondan başka İlahınız 
yoktur. Siz yalan uyduranlardan başkası 
değilsiniz.’” (Hûd suresi, 50. ayet)

Bu ayet peygamberlerin ortak mesajla-
rından hangisi üzerinde durmaktadır?

A) Tevhid B) Adalet

C) Emanet D) Şirk

8. 
“Hiçbir peygamberin, emanete ihanet 
etmesi düşünülemez…” (Âl-i İmrân su-
resi, 161. ayet)

Bu ayette peygamberlere ait nitelikler-
den hangisine vurgu yapılmaktadır?

A) Günah işlemekten sakındıklarına

B) Akıllı ve zeki olduklarına

C) Güvenilir olduklarına

D) Doğru sözlü olduklarına

9. 
Giderek artan sosyal medya kullanımı, 
toplumdaki her bireye düşüncelerini 
paylaşabilme olanağı sunuyor. Bilen ile 
bilmeyen, iyi veya kötü, doğru ile yalan 
arasındaki farkın belirsizleştiği sosyal 
medya ortamlarında, popüler kültürün 
ve trendlerin etkisiyle paylaşım rüzgârı-
na kapılan herkes; kaynağı bilinmeyen 
bilgilere, videolara ve haberlere, mu-
hakeme etmeden inanıyor ve bunları 
düşünmeden paylaşıyor. Dolayısıyla da 
var olan bilgi kirliliğine hizmet etmiş olu-
yor. Bu sebeple yalan haber, günümüz-
de mücadele edilmesi gereken ciddi so-
runların başında geliyor.

Bu paragraftan hareketle aşağıdaki pey-
gamberlere ait özelliklerden hangisinin 
paragraftaki konuya ters düştüğü söyle-
nebilir?

A) İsmet B) Sıdk

C) Fetanet D) Tebliğ



TEST - 2

Peygamberlerin Özellikleri
ve Görevleri

12

Peygamberlerin Özellikleri
ve Görevleri

TEST - 2

10.   ● Peygamberlerin özelliklerinden “sıdk”, 
doğru olmak demektir.

● Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları 
ismet sıfatı ile ifade edilir.

● Peygamberlere, peygamberliklerini is-
pat etmek için Allah tarafından mucize-
ler verilmiştir.

Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak 
işaretlendiğinde sonuç aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) D-D-D B) D-D-Y

C) Y-D-D D) D-Y-D

11. 
Peygamberlerin özelliklerinden birisini 
de şu ayet yansıtır: “Öyle ise emrolun-
duğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki 
tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. 
Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüp-
hesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” 

Buna göre bahsedilen özellik ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi 
değildir?

A) Söz konusu özellik sıdktır.

B) Bu özellik, peygamberlerin dürüst olma-
larıdır.

C) Peygamberler, sadece sözleriyle değil, 
hâl ve hareketleriyle de doğru oldukla-
rını gösterirler.

D) Kur’an-ı Kerim’de doğrudan sapan pey-
gamberlerin olduğu da bildirilmiştir.

12.   ● “Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fa-
kat onları bir kenara atan, bu yüzden 
şeytanın peşine düştüğü, nihayet az-
gınlardan olan kişinin haberini onlara 
anlat.” (A‛râf suresi, 175. ayet)

● “Sen, sana buyurulanı açıkça duyur, 
müşriklere aldırış etme!” (Hicr suresi, 
94. ayet)

Verilen bu ayetlerde peygamberlerin 
hangi ortak özelliği vardır?

A) Sıdk B) Emanet

C) Fetanet D) Tebliğ

13. 
“Onlar bir mucize görseler hemen yüz 
çevirip: “Bu öteden beri bilinen bir sihir!” 
derler.” (Kamer suresi, 2. ayet)

Buna göre verilen ayette altı çizili kav-
ram ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlış bir ifadedir?

A) İnkârcıların imanlarına vesile olma ama-
cıyla peygamberlere verilir.

B) Peygamberliğin ispatıdır.

C) Allah’ın izniyle gelişen olağanüstü olay-
lardır.

D) İçerisinde sihir ve büyüyü de barındıran 
bir durumdur.
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14. 

Allah’ın ona verdiği bir mucizeden 
başka bir şey değildi bu. Asasını 
denize vurmasıyla ikiye bölünmesi 
bir olmuştu denizin. Bu olay, ilahlık 
taslayan ve kendisini yüce gören-
lerin helak olmasına sebep oldu.

Buna göre mucizevi bir biçimde denizin ikiye bölünmesine sebep olan peygamber aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Hz. İsa B) Hz. Musa   C) Hz. İbrâhîm  D) Hz. Nûh

15. 
Allah’ın yeryüzünde peygamberlik ile görevlendirdiği herkeste ortak özellikler vardır. Bunlar, 
onların bu görevlerini hakkıyla yerine getirmeleri için olmazsa olmaz şartlardır. Bu özellikler 
sıdk, emanet, fetanet, ismet, tebliğ ve mucizedir. Bize düşen ise bu peygamberlerin bu özel-
liklerini bilerek, gönderilen peygamberler gibi bir hayat sürmeye çalışmaktır.

Buna göre bu özellikleri bilen bir kişinin, hayatında aşağıdaki davranışlardan hangisini 
sergilemesini beklenemez?

A) Kendisine emanet edilen bir eşyayı, zarar vermeden yerine ulaştırmak

B) Allah’ın hükümlerini olduğu gibi başkalarına aktarmak

C) Kendisine bahşedilen mucizelerle insanları imana ikna etmek

D) Zorluklar karşısında metanetini koruyarak zekice ve soğukkanlı hareket etmek

16. 
Davet, İslam dinini yaymak ve Müslümanları dinî görevlerini yerine getirmeye çağırmak de-
mektir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber “Allah’ın davetçisi” olarak nitelendirilmiştir.

Paragrafta anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilmelidir?

A) İsmet B) Fetanet   C) Tebliğ  D) Emanet
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17. Kâbe’nin bir sel sonucunda zarar görmesi 
üzerine Mekke’nin ileri gelen kabileleri onu 
tamir etmeyi kararlaştırdılar. Aralarında 
kura çekerek hangi kabilenin Kâbe’nin ne 
tarafını onaracağını belirlediler. Kâbe ona-
rılıp bittikten sonra, sıra Hacer-i Esved’i 
yerine koymaya geldi. Her kabile bu şeref-
li vazifeyi kendisi yapmak istediği için bü-
yük bir kargaşa çıktı. Aralarında sert tartış-
ma ve çekişmeler başladı. Neredeyse kan 
dökülecekti. Aralarından birisi: ”Harem ka-
pısından ilk gelecek zatı aramızda hakem 

tayin edelim. Hükmüne de razı olalım!” dedi. Tam o esnada Hz. Peygamber, kapıda göründü. 
Herkesin yüzünü tatlı bir tebessüm kapladı. “İşte el-Emin! aramızda. O’nun hakem olmasına 
hepimiz razıyız!” dediler. Meseleyi kendisine anlattılar. O da her kabileden bir kişi seçti ve cübbe-
sini çıkarıp yere serdi. Sonra Hacer-i Esved’i cübbesinin üzerine koydurup seçtiği kişilerin her 
birine bir ucundan tutturdu. Taşı birlikte taşıdılar. Hz. Peygamber de onu kendi elleriyle yerine 
yerleştirdi. Böylece kabileler arası çıkabilecek bir savaşa mani oldu.

Peygamberimizin gençliğinde başından geçen bu örnekten, peygamberlere ait aşağıdaki 
özelliklerden hangisi çıkarılabilir?

A) Fetanet – İsmet B) Mucize – Sıdk C) Sıdk – Tebliğ D) Fetanet – Sıdk

18. 
Peygamberimiz gençliğinde başından geçen bir olayı şu şekilde anlatır:

“Cahiliye ehli gençlerinin yaptığı hiçbir şeyi yapmadım. Ancak iki defa yapmak istedim, Allah 
beni onlardan korudu. Ailemin koyunlarına baktığım bir gece arkadaşıma, Mekkeli gençlerle 
eğlenmek için Mekke’ye gitmek istediğimi ve koyunlarıma da bakmasını söyledim. Arkadaşım 
kabul etti ve Mekke’ye gittim. Mekke’nin girişinde çalgı sesleri kulağıma geldi. Oturup onları 
izlemek istedim. O esnada uykuya daldım ve güneş doğana kadar uyanmadım, bu nedenle 
çalgı seslerini duymadım.” Aynı olayın iki sefer başından geçmesinden sonra Peygamberi-
miz: “Yemin ederim ki Allah bana nübüvveti ikram edene kadar artık böyle bir şey yapmak 
içimden gelmedi.” demiştir.

Buna göre, bu paragrafın konusu aşağıdaki ifadelerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Peygamberler ismet sıfatına sahiptirler yani Allah onları günahlardan korumuştur.

B) Tebliğ, peygamberlerin başlarından geçen olayları bildirmelerini sağlayan sıfatlarıdır.

C) Allah, peygamberlerine mucizeler vererek onların ellerini düşmanlarına karşı güçlendirmiştir.

D) Peygamberlerin zeki oldukları Kur’an-ı Kerim’de açıkça ifade edilmektedir.
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1. 
“Müminler, birbirlerini sevmede, birbir-
lerine yakınlıkta, şefkat gösterip birbir-
lerini koruyup kollamada bir vücut gibi-
dirler. Vücudun herhangi bir yerinde bir 
rahatsızlık olduğunda, bunu vücudun 
tüm uzuvları hisseder.” (Hadis-i Şerif)

Peygamberimiz bu sözleriyle aşağıdaki 
konulardan hangisinde insanlığa örnek 
olmuştur?

A) Beraberlik

B) Helal kazanç

C) Kan bağı

D) Sağlık

2.      ● Peygamberler sadece gönderildikleri 
toplumlara örnektirler.

● Müslümünlar, diğer peygamberleri Hz. 
Muhammed (s.a.v.) kadar örnek almak 
zorunda değildirler.

● Peygamberleri örnek almak sadece 
ibadetler anlamındadır, diğer konularda 
peygamberler kadar olamayız.

Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak 
işaretlendiğinde sonuç aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) D - Y - D B) Y - Y - Y

C) Y - D - Y D) D - Y - Y

3. 
Peygamberler insanlar için en güzel ör-
neklerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu sözü des-
teklemez?

A) Peygamberler, kendilerine gönderilen 
buyrukları harfiyen yerine getirmişlerdir.

B) Güzel ahlaklı olmaya her durum ve za-
manda gayret etmişlerdir.

C) Dünyaya bir daha gelmeyeceklerini bile-
rek, her türlü zevki tatma çabası içerisin-
de olmuşlardır.

D) Adalet, doğruluk, saygı ve sevgi gibi er-
demleri yerine getirmek için çalışmışlar-
dır.

4. 
Günümüzde etrafımızda o kadar çok 
haksızlık gerçekleşiyor ki hangi birine 
dur diyeceğimizi bilemiyoruz. Ancak Hz. 
İbrahim gibi davransak ve Allah için ye-
terince mücadele etsek şu an toplumda 
rahatsız edici ne kadar ahlaksızlık var-
sa, her birine de bir çözüm üretebilirdik. 
Hz. İbrahim ölümü göze alarak, yakıla-
cağını, taşlanacağını bilerek dönemin 
kralına, “Allah tektir ve senden daha bü-
yüktür.” ifadesiyle karşı durmuştu.

Buna göre Hz. İbrahim aşağıdaki konu-
lardan hangisinde bizlere örnek olmuş-
tur?

A) Kâinatın yok iken yaratıldığını kabul 
etme

B) Tevhid inancını savunma

C) Haklıya hakkını verme

D) Faiz, rüşvet, kumar gibi haksız kazanç-
ları yok etme
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5. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) daha doğma-
dan babasını, altı yaşında annesini ve 
sekiz yaşında dedesini kaybetti. Bunun 
üzerine onu amcası Ebu Talib himayesi 
altına aldı. Zorluklar içerisinde, yetim ve 
öksüz yetişen Peygamberimiz, büyüdü-
ğünde güzel ahlakı ile kâinata ışık saç-
mıştır.

Bu paragraf ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Peygamberler insanlar için en güzel ör-
nektir.

B) Vahyin bir gönderiliş amacı vardır.

C) İlahi kitaplar insanların hayatlarını de-
ğiştirir.

D) Peygamberlerin görevleri diğer insanla-
rınkinden farklıdır.

6.      ● “Eyüp’ü de an! Hani Rabb’ine, ‘Başıma 
bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin 
en üstünüsün.’ diye niyaz etmişti.” (Enbi-
ya suresi, 83. ayet)

● “İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, 
kendini Allah’a vermiş biriydi.” (Hûd su-
resi, 75. ayet)

● “Yusuf’un yanına girdiklerinde anne ba-
basını bağrına bastı ve “Allah’ın izniyle 
Mısır’a güven içinde girin kalın.” dedi.” 
(Yûsuf suresi, 99. ayet)

Bu ayetlerde adı geçen peygamberlerin 
örnek davranışları arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yoktur?

A) Saygı B) Olgunluk

C) Sabır D) Doğruluk

7. 2020 yılının en büyük felaketlerinden 
birisi de hiç kuşkusuz Covid-19 adıy-
la anılan koronavirüsünün dünyayı 
tehdit etmesi olmuştur. Binlerce insan 
bu virüse bağlı olarak yaşamını kay-
betmiştir. Burada belki de Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v.) salgın hastalıklarla 
ilgili söyledikleri akla getirilmelidir.

Allah resulü şöyle buyurmuştur: “Şayet 
bir yerde veba (bulaşıcı hastalık) oldu-
ğunu işitirseniz oraya gitmeyin. Sizin 
bulunduğunuz bir yerde meydana gel-
miş ise oradan da ayrılıp çıkmayın.”

Peygamberimizin bu sözleriyle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Peygamberimiz insanlık için iyi bir ör-
nektir.

B) Peygamberimiz salgın hastalıklarda ka-
rantina uygulamasını önermiştir.

C) Allah, Peygamberimizi her türlü hasta-
lıktan korumuştur.

D) İnsanlığın Peygamberimizden alacağı 
birçok ders vardır.

8. 
“Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim, 
İshak ve Yakub’u da an. Ahiret yurdu-
nu hatırda tutmadaki samimiyetleri sa-
yesinde onları günahlardan arındırdık.” 
(Sâd suresi, 46. ayet)

Bu ayetten çıkarılabilecek en isabetli so-
nuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün peygamberlere inanmak gerekir.

B) Aynı soya sahip peygamberler vardır.

C) Bizim için peygamberlerde, Allah’ın rıza-
sına ulaştıracak örnekler vardır.

D) Müslümanlar içtenlik konusunda hassas 
davranmalıdırlar.
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9. Peygamberleri örnek almak ile ilgili,

 I. Sadece Hz. Muhammed’i (s.a.v.) örnek 
alabiliriz.

 II. Hristiyanların peygamberi Hz. İsa’yı ve 
Musevilerin peygamberi Hz. Musa’yı ör-
nek alamayız.

 III. Peygamberlere imanın bir gereği olarak 
tüm peygamberleri örnek almalıyız.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız II B) I ve II

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

10. 
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatında ai-
lesinin önemli bir yeri vardı. Başta eşi 
Hz. Hatice ve çocukları onun zor za-
manlarında hep yanında olmuşlardı. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) eşine ve çocukları-
na karşı olan sevgisini sözleri ve dav-
ranışlarıyla gösterirdi. Onlardan ilgisini 
hiçbir zaman esirgemezdi. Hastalandık-
larında veya bir problemleri olduğunda 
hep yanlarında olur ve onlara yardımcı 
olurdu. Hz. Muhammed (s.a.v.), Müslü-
manlara; çocuklarına karşı şefkatli ve 
saygılı davranmalarını ve çocuklarının 
terbiyelerini güzelleştirmelerini tavsiye 
etmiştir.

Paragraftan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Peygamberler sadece dinî konularda ör-
nek değillerdi.

B) Peygamberimiz, ailesine karşı tutumu 
ile tüm insanlığa bir örnektir.

C) Aile ile iyi geçinmek için illa peygamber 
olmak gerekmez.

D) Diğer insanlar peygamberlerin davra-
nışlarını taklit etmemelidirler.

11. 
Peygamberlerin kıssaları bize dünya ve 
ahiret için neler yapıp neler yapmama-
mız gerektiğini gösterir. Bu anlamda her 
bir peygamber bizim için iyi birer örnek-
tir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangi-
sinde peygamberlere ait örnek bir dav-
ranış bulunmamaktadır?

A) “Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde 
güzel elbiselerinizi giyin; yiyin, için, fakat 
israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri 
sevmez.” (A‛râf suresi, 31. ayet)

B) “Andolsun ki, Musa ve Hârûn’a, günah-
tan sakınan, görmedikleri hâlde Rab-
lerinden korkan ve kıyametin kaygısını 
taşıyanlar için bir ayırma ölçütü, bir ışık, 
bir hatırlatıcı kaynak (kitap) verdik.” 
(Enbiyâ suresi, 48 ve 49. ayetler)

C) Biz onun da duasını kabul ettik ve ona 
Yahyâ’yı verdik; eşini de bunun için el-
verişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde ko-
şuşurlar, umarak ve korkarak bize yal-
varırlardı; onlar, bize karşı derin saygı 
içindeydiler.” (Enbiyâ suresi, 90. ayet)

D) “Hz. Musa (a.s.) asasıyla denizi ikiye 
yarmıştı. Bunun üzerine Musa’ya, ‘asan 
ile denize vur!’ diye vahyettik. Deniz der-
hal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gi-
biydi.” (Şu‛arâ suresi, 63. ayet)

12. “Eyüp’ü de an! Hani Rabb’ine, “Başıma 
bu dert geldi. Ama sen merhametlile-
rin en üstünüsün.” diye niyaz etmişti.” 
(Enbiyâ suresi, 83. ayet)

Bu ayette geçen Hz. Eyüp (a.s.) aşağı-
daki tutumlarından hangisi ile insanlara 
örnek olmuştur?

A) Sabır B) Adalet

C) Merhamet D) Doğruluk
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13. Peygamberler insanlara örnektir yani;
 I. ahlaklı bir hayat sürme,

 II. adaletli olma,

 III. sihir ve büyü ile üstün güçlerden korunma,

 IV. Allah’ın buyruklarına her zaman uyma

konularında rehberlik etmişlerdir.

Verilenlerden hangisi peygamberlerin insanlar için örnek olabilecekleri bir husus değildir?

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

14. I.    II. 

 III.    IV. 

Peygamberleri kendisine örnek alan bir kişi görsellerde verilen davranışlardan hangisini
sergilemez?

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

15. 
“Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, 
hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile, iş hakkın-
da onlara danış, karar verince de Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever.” 
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Bu ayetten hareketle;
 I. Peygamberimiz bizim için iyi bir örnektir.
 II. Kişi ahlaklıysa peygamberimizi örnek almasına gerek yoktur.
 III. İyi huylu olmak, insanlar arası ilişkilerde olumlu sonuçlar verir.

yargılarından hangilerine ulaşmak mümkündür?

A) Yalnız I B) I ve III C) Yalnız II D) I, II ve III
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16. Kur’an-ı Kerim’de 25 peygamberin kıssası anlatılmaktadır. Rabb’imiz bu kıssalar ile önceki ka-
vimlerin düştükleri yanlışlardan dersler çıkarmamızı ve ibret almamızı isterken bir taraftan da  
ayetlerde adı geçen peygamberlerin tutum ve davranışlarını kendimize rehber edinmenizi ve 
örnek almamız istemektedir. Bu peygamberlerden bazıları şunlardır:

● Hz. Yusuf

● Hz. İbrahim

● Hz. Eyüp

● Hz. Muhammed

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi adı geçen peygamberlerin özdeşleştiği özellik-
lerden birisi ile ilgili değildir?

A) Ayşe teyze, oğlunun saygısızca davranışları ve haksızlıkları karşısında sabırla Allah’tan yar-
dım istemektedir.

B) Serpil, kendisinden hoşlandığını söyleyen bir kişiye, iffetli ve eşine sadık olduğunu sert bir 
dille söylemiştir.

C) Selim, sokak köpekleri ve kedileri için yaptığı bir barınakta, onları besliyor, onları merhametle 
koruyup kollamaktadır.

D) Ahmet, düştüğü içki bataklığından kurtularak Allah’a tövbe etmiştir.

17. 
Hz. Zekeriyyâ Allah’tan kendisinden sonra mabede hizmet edecek bir yardımcı vermesini 
istemiş. Kendisinin çok yaşlı, hanımının da kısır olmasına rağmen melekler ona adı “Yahya” 
olacak bir oğul müjdelemiştir. Yahya, doğup büyüdüğünde kendisine, “İlahî tebliğe sımsıkı sa-
rıl” diye öğüt verilerek peygamber olarak görevlendirildiği ifade edilmektedir. Kur’an’da ayrıca 
Yahya’ya daha küçük bir çocukken hikmet, kalp yumuşaklığı ve safiyet ihsan edildiği, onun 
Allah’tan sakınan, annesine ve babasına karşı iyi davranan bir kişi olduğu belirtilmektedir.

Bu parçada;

 I. Her bir peygamberde bizim için ibret ve örnek alınacak birçok durumun ve davranışın olduğu,

 II. Peygamberlerin, peygamber olmadan önceki hayatlarıyla da bize rehberlik ettikleri,

 III. Peygamber hayatlarıyla kendi hayatlarımızı kıyaslamanın mümkün olmayacağı

hususlarından hangileri konu edilmiştir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III
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1. ● Allah’tan peygamberlere gelen her 
mesaj vahiydir.

● Vahyin gelmesindeki asıl sebep, in-
sanların sonradan: “Bilmiyorduk.” de-
melerini önlemektir.

● Vahiy, insanlar için bir şifa kaynağıdır.

Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak 
işaretlendiğinde sonuç aşağıdakilerden 
hangisi olur?

A) D - D - D B) D - D - Y

C) Y - D - D D) D - Y - D

2. I. İnsanların uyarılması

 II. Güzel ahlakın öğretilmesi

 III. Tarihin öğretilmesi

 IV. Kötü davranışlardan sakındırma

Verilenlerden hangisi vahyin gönderiliş 
amaçlarından birisi değildir?

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

3. I. Vahiy, Allah’ın insanlara merhametidir.

 II. Vahiy, insanları değersizleştirir.

 III. Vahiy, bilinmeyenleri öğretir.

 IV. Vahiy, afetlerden korur.

Verilenlerden hangileri vahyin gönderil-
mesiyle ilgili doğru bilgilerdir?

A) Yalnız III B) I ve III

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

4. 
● “Ey insanlar! Rabb’inizden size bir 

öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, 
inananlara bir rehber ve rahmet gel-
miştir.” (Yûnus suresi, 57. ayet)

● “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabb’inizden
kesin bir delil geldi ve size apaçık bir 
nur indirdik.” (Nisâ suresi, 174. ayet)

Verilen bu ayetlerde vahiy için kullanı-
lan;

 I. açıklama,

 II. rahmet,

 III. delil,

 IV. ışık

kavramlarından hangileri yoktur?

A) Yalnız I B) I ve IV

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

5. 
“Evlerinizde oturun ve daha önce Cahi-
liye Dönemi’nde olduğu gibi açılıp sa-
çılmayın, namazı güzelce kılın, zekâtı 
verin, Allah’a ve resulüne itaat edin. Ey 
peygamber ailesi! Allah’ın istediği, siz-
den kirliliği gidermek ve sizi tertemiz 
kılmaktan ibarettir.” (Ahzâb suresi, 33. 
ayet)

Bu ayet aşağıdaki vahyin gönderiliş 
amaçlarından hangisi ile ilgili değildir?

A) Ahlakı güzelleştirme

B) Kötülükten sakınma

C) Allah’a kulluk etme

D) Sağlığı koruma


