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● Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait sorular bulunmaktadır.

● Bu sınav için tavsiye edilen süre 30 dakikadır.

● Bu denemede 20 soru bulunmaktadır.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DENEME KİTAPÇIĞI

6. SINIFLAR İÇİN

OKULA YARDIMCI SINAVLARA HAZIRLIK
BECERİ TEMELLİ SORULAR

Bu deneme
ilk 2

ünite konularını
içermektedir.
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1. Her Müslüman aralarında ayırım yap-
maksızın Allah tarafından gönderilen 
bütün peygamberlere iman eder. Çün-
kü peygamberlerden birini inkâr etmek 
hepsini inkâr etmek anlamına gelir. Bu 
durum Kur’an-ı Kerim’de şu ayetle vur-
gulanmıştır. ----

Verilen metne aşağıdaki ayetlerden han-
gisiyle devam edilirse anlam bütünlüğü 
sağlanmış olur?

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

B) “...Her millet için mutlaka bir peygamber 
bulunmuştur.”(Fatır suresi, 24. ayet) 

C) “Peygamber, kendisine Rabb’inden in-
dirilene iman etti, müminler de. Tümü, 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve el-
çilerine inandı. ‘O’nun elçileri arasın-
da hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz. 
İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağış-
lamanı (dileriz). Varış ancak sanadır’ 
dediler.”(Bakara suresi, 95. ayet) 

D) “Onlara ne zaman bir ayet gelse, derler 
ki: ‘Allah’ın elçilerine verilenin bir benze-
ri bize de verilene kadar biz kesin olarak 
inanmayacağız.’ Allah, elçiliğini nereye 
vereceğini daha iyi bilir.”(Enam suresi, 
124. ayet)

2. D Y
Mucizeler göstermişlerdir. ✓

Allah’tan vahiy alırlar. ✓

Allah tarafından insanlar arasın-
dan seçilirler.

✓

Her peygambere kutsal kitap 
verilmiştir.

✓

Verilen tabloda peygamberlerle ilgili işa-
retlemelerin kaç tanesi yanlış yapılmış-
tır? 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. “Deyin ki: Biz Allah’a, bize indirilene 
(Kur’an’a), İbrahim, İsmail, İshak, Yakup 
ve Yakupoğullarına indirilene, Musa ve 
İsa’ya verilen (Tevrat ve İncil) ile bütün 
diğer peygamberlere Rablerinden veri-
lenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini di-
ğerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim 
olmuş kimseleriz.” (Bakara suresi, 136. 
ayet)

Verilen ayetten aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılabilir? 

A) Allah bazı peygamberleri diğerlerine üs-
tün kılmıştır.

B) Allah tüm insanlara peygamber gönder-
miştir.

C) Gönderilen tüm peygamberlere iman 
edilmelidir.

D) Allah insanlara sınırlı sayıda peygamber 
göndermiştir.
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4. I. İnsanlara doğru yolu göstermek.

 II. İnsanlara vahyi ulaştırmak.

 III. İnsanları zorla dine uydurmak.

 IV. İnsanlara ne kadar aciz olduklarını gös-
termek 

Verilenlerden hangisi ya da hangileri 
peygamberlerin gönderiliş amaçların-
dandır?

I ve II II ve III

II ve IVIII ve IV

A) B)

D)C)

5. Peygamberlerin ortak özelliklerinden biridir. 
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 özellikleri sayesinde 
ilahi mesajların doğruluğu ve bunlara uy-
manın gerekli olduğu konusunda insanları 
ikna edebilmişlerdir.

Bu açıklama peygamberlerin özellikle-
rinden hangisiyle ilgilidir?

A) Tebliğ B) Fetanet

C) Sıdk D) İsmet

6. Allah insanlık tarihinin başlangıcından gü-
nümüze kadar olan zaman diliminde pek 
çok peygamber göndermiştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen 
açıklamayla ilişkilendirilemez?

A)

B)

D)

C)

“Her ümmetin bir peygamberi vardır. 
Onların peygamberi geldiği (tebliğini 
yaptığı) zaman, aralarında adaletle 
hükmedilir ve onlara asla zulmedil-
mez.” (Yunus suresi, 47. ayet)

“…Her millet için mutlaka bir 
uyarıcı bulunmuştur.”
(Fatır suresi, 24. ayet)

“Andolsun ki senden önce de 
peygamberler gönderdik…” 
(Mü’min suresi, 78. ayet)

“...Allah elçilik görevini kime 
vereceğini daha iyi bilir…” 
(Enam suresi, 124. ayet)



4 Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

is
em

ya
yi

nc
ili

k 
• w

w
w

 .i
se

m
ki

ta
p.

co
m

isemyayincilik • www.isemkitap.com

7. İki öğrenci arkadaşlarına aşağıdaki bil-
gileri veriyor; 

Melek

Gökdeniz

Peygamberler gerçekten çok fazla
ibadet edenlerin arasından seçilir.

Allah başlangıçtan beri birçok
peygamber göndermiştir.

Öğrencilerin verdiği bilgilerle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi doğrudur? 

A)

B)

D)

C)

Hem Gökdeniz hem de Melek 
yanlış bilgi vermiştir.

Hem Gökdeniz hem de Melek 
doğru bilgi vermiştir.

Gökdeniz doğru, Melek yanlış 
bilgi vermiştir.

Gökdeniz yanlış, Melek doğru 
bilgi vermiştir.

8. “Senden önce gönderdiğimiz bütün pey-
gamberlere; ‘Şüphesiz, benden başka 
ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kul-
luk edin.’ diye vahyetmişizdir.” (Enbiya 
suresi, 25. ayet)

Verilen ayette; 

 I. Allah kaç tane peygamber göndermiş-
tir?

 II. Allah’tan başka ilah var mıdır?

 III. Peygamberler aldıkları vahyi insanlara 
iletmişler midir?

sorularından hangisinin cevabı vardır?

A) I ve II B) Yalnız II

C) II ve III D) I ve III 

9. “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak pey-
gamberler gönderdik ki, peygamberler-
den sonra insanların Allah’a karşı bir 
bahaneleri olmasın. Allah, mutlak güç 
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 
(Nisa suresi, 165. ayet)

Verilen ayetten; 

 I. Peygamberler insanlara müjdeler verir. 

 II. Peygamberler insanları uyarır.

 III. Peygamberler vahyi insanlara tebliğ 
eder.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

I ve II II ve III

I ve III I, II ve III

A) B)

D)C)
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10. İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını 
ve birliğini anlayıp bulabilirler. Fakat ona 
nasıl kulluk edeceklerini, emir ve yasakla-
rının neler olduğunu bilemezler.

Verilen açıklama aşağıdaki ayetlerden 
hangisiyle devam ederse konu bütünlü-
ğü sağlanmış olur? 

A) “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak 
hak ile gönderdik. Her topluluğa mutlaka 
bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir.” (Fâtır 
suresi, 24. ayet)

B) “De ki: Eğer yeryüzünde, (insanlar ye-
rine) yerleşip dolaşan melekler olsaydı, 
elbette onlara gökten bir melek peygam-
ber indirirdik.”(İsra suresi, 95. ayet)

C) “Onlar sana indirilene ve senden önce 
indirilenlere de inanırlar. Ahirete de ke-
sin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. 
ayet)

D) “Allah’a ve Peygambere itaat edin ki 
size merhamet edilsin.’’ (Al-i İmran su-
resi, 3. ayet)

11. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde 
peygamberlerin gönderiliş amacı en 
kapsamlı bir şekilde verilmiştir? 

A)

B)

D)

C)

İnsanlara dünya ve ahiret mutlu-
luğunun yollarını göstermek.

İnanç esaslarının neler olduğu 
konusunda insanlara bilgi vermek.

Diğer peygamberlerin hayatlarını 
insanlara anlatmak.

İbadetlerin nasıl yapılacağını 
insanlara göstermek.

12. I. Vahyin anlaşılmasını kolaylaştırmak

 II. İnsanlara mucize göstermek

 III. Dinin uygulanmasında kolaylık sağla-
mak

 IV. İnsanların örnek almasını sağlamak

 V. İnsanların arasında gezip dolaşmak

Numaralanmış bilgilerden hangileri pey-
gamberlerin insanlar arasından seçilme-
sinin nedenlerinden değildir?

II ve III

II ve V

III ve IV

I ve IV
A) B)

C) D)



6 Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

is
em

ya
yi

nc
ili

k 
• w

w
w

 .i
se

m
ki

ta
p.

co
m

isemyayincilik • www.isemkitap.com

13. Peygamberler hayatlarının hiçbir döne-
minde günah işlememişlerdir. Günah iş-
lemekten kaçındıkları için de yaşadıkları 
toplumda insanlar üzerinde olumlu etki-
ler bırakmışlardır.

Efe’nin açıklaması peygamberlerin han-
gi sıfatıyla ilgilidir?

A) İsmet B) Tebliğ

C) Emanet D) Sıdk

14. Peygamberlerin yaşadıkları zaman farklı 
olsa da getirdikleri mesajlar ve gerçekleştir-
mek istedikleri hedefler hep aynı olmuştur.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi 
peygamberlere gelen mesajların ortak 
amaçları arasında yer almaz?

A)

B)

C)

D) Nasıl ibadet edileceği

Sadece dünya mutluluğu

Peygambere iman

Allah’a iman

15. Allah’ın Cebrail aracılığı ile peygamberlere 
gönderdiği mesajlara ---- denir. Gönderilme 
sebebi insanların dünyada ve ahirette mut-
lu ve huzurlu yaşamalarını sağlamaktır.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?

Kutsal kitap Vahiy

Suhuf İlahî kitap

A) B)

C) D)
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16. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yan-
lıştır?

Hz. İsa → İncilA)

B)

C)

D)

Hz. Muhammed → Kur’an

Hz. Musa → Tevrat

Hz. Adem → Zebur

17. Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin ha-
yatı hakkında oldukça geniş bilgiler veril-
mektedir. Kıssası anlatılan peygamberlerin 
hayatında, örnek alacağımız birçok önemli 
nokta vardır. Zaten Kur’an’da peygamber 
kıssalarının anlatılış sebebinin, onların ör-
nek alınması olduğu açıkça ifade edilmek-
tedir.

Aşağıdakilerden hangisinde Kur’an’da 
anlatılan peygamberlerin özelliklerine 
örnek verilemez?

A) Hz. Ömer’in adaleti

B) Hz. Eyüp’ün sabrı

C) Hz. Yusuf’un iffeti

D) Hz. İbrahim’in itaati

18. 
“Nitekim kendi içinizden size ayetlerimi-
zi okuyan, sizi kötülüklerden arındıran, 
size Kitabı ve hikmeti, bilmediklerinizi 
size öğreten bir elçi gönderdik.” (Bakara 
suresi, 151. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A)
Peygamberler, kendilerine 
gönderilen ayetleri okumakla 
görevlidir.

B) Peygamberler, insanüstü 
varlıklardan seçilmiştir.

C)
Peygamberler, insanları 
kötülüklerden uzaklaştırmış-
lardır.

D)
Peygamberler, insanlara 
doğru düşünme yöntemlerini 
öğretmişlerdir.
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19. Suhuf: Dört kutsal kitap dışında birkaç 
sayfadan oluşan ve ilahi mesajlar içeren 
metindir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi ken-
disine suhuf gönderilen peygamberler-
den biri değildir?

Hz. İbrahim

Hz. Adem

Hz. İdris

Hz. Davut

A)

B)

D)

C)

20. Öğle namazının farzını kılmak üzere gerekli 
hazırlıklarını yapan Furkan niyet etti. İftitah 
tekbirini söyledi. Ayakta bekledi ve Kur’an-ı 
Kerim’den sureler okudu. 

Bu uygulamalardan sonra Furkan, aşa-
ğıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Rükû

Secde

Kade-i ahire

A)

B)

D)

C)

İstikbal-i kıble

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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1. Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)

B)

D)

C)

Yüce Allah’ın gönderdiği ilahi 
kitapların ilkidir.

610 yılında Ramazan ayında 
indirilmeye başlanmıştır.

Son peygamber Hz. 
Muhammed’e Arapça olarak 
indirilmiştir.

13 yıl Mekke’de, 10 yıl Medi-
ne’de olmak üzere 23 senede 
tamamlanmıştır.

2. 
Kur’an’da 28 peygamberin adı
geçmektedir.

Vahiy insanları iyiye ve güzele
davet için indirilmiştir.

Peygamberler melekler arasından 
seçilir.

Baran

Berra

Beyza

Öğrencilerin verdiği bilgilerle ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Baran, Berra ve Beyza doğru bilgi ver-
miştir.

B) Baran, Berra ve Beyza yanlış bilgi ver-
miştir.

C) Baran ve Beyza yanlış, Berra ise doğru 
bilgi vermiştir.

D) Baran doğru, Berra ve Beyza yanlış bilgi 
vermiştir.

3. Allah, gönderdiği peygamberlerin, pey-
gamberliğini ispat etmek amacıyla aşa-
ğıdakilerden hangisiyle desteklemiştir?

A)

B)

D)

C)

Mucizeler vererek

Şiir okuma yeteneğiyle

Güzel konuşma yeteneğiyle

Akıllı bir insan olarak 
yaratarak
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4. Öğretmen derste şu soruları sormuştur;

Soru 1: İlk peygamberin adı 
nedir?

Soru 2: Son peygamberin 
adı nedir?

Buna göre soruların doğru cevapları 
aşağıdakilerin hangisinde bir arada ve-
rilmiştir?

Cevap 1 Cevap 2
A) Hz. İdris Hz. Musa
B) Hz. İsmail Hz. Yakup
C) Hz. Âdem Hz. Muhammed (s.a.v.)
D) Hz. Yahya Hz. Muhammed (s.a.v.)

5. Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bilgi 
verilmiştir?

A)

B)

D)

C)

İncil, Hz. İsa’ya (as.) verilen 
ilahî kitabın adıdır.

Kur’an’da sadece inanç ve 
ahlak ilkeleri bulunur.

Zebur, Allah’ın Hz. Davut’a (as.) 
gönderdiği kitabın adıdır.

Kur’an-ı Kerim, Allah’ın gönder-
diği ilahî kitapların sonuncusudur.

6. Hz. Muhammed (s.a.v.) iman, ibadet, 
ahlâk ve hayatın her alanında bizlere 
en güzel örnektir.

Verilen açıklamayla ilişkilendirilebilecek 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

“Sizin için, Allah’a ve ahiret gününe 
kavuşmayı ümit eden ve Allah’ı çok 
zikreden kimseler için Allah 
Resul’ünde güzel örnek vardır.” 
(Ahzâb suresi, 21. ayet)

“Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, 
mallardan, canlardan eksiltmekle 
(fakirlikle) imtihan eder, deneriz. 
Sabredenleri müjdele” (Bakara 
suresi,155-156. ayetler)

“Ancak sabredenlere, mükâfatları 
hesapsız (çok) verilecektir.”(Zümer 
suresi, 10. ayet)

“İş hakkında onlara danış. Kararını 
verdiğin zaman da Allah’a dayanıp 
güven.” (Al-i İmran suresi, 159 ayet)



4 Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

is
em

ya
yi

nc
ili

k 
• w

w
w

 .i
se

m
ki

ta
p.

co
m

isemyayincilik • www.isemkitap.com

7.    ● Allah’ın izin vermesiyle gerçekleşir.

● Peygamberlerin peygamberliğini ispat 
içindir.

● Her peygamberin böyle bir özelliği var-
dır.

● Olağanüstü durumlardır.

Verilen bilgilerden ortaya çıkan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

Mucize Büyü

Sihir Keramet

A) B)

C) D)

8. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerden bazı-
larının adı belirtilmekte, hikâyeleri ve tevhit 
mücadeleleri hakkında bilgiler verilmekte-
dir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin 
peygamber olduğu Kur’an’da kesin bir 
şekilde belirtilmiştir?

Hz. Lokman

A)

Hz. Üzeyr

B)

Hz. Elyesa

C)

Hz. Zülkarneyn

D)

9. Allah tarafından gönderilen bütün pey-
gamberler doğru sözlü kimselerdir. On-
lar ister görevleriyle alakalı hususlarda 
isterse günlük hayatla ilgili konularda 
olsun asla yalan söylememişlerdir. Za-
ten yalan söylemiş olsalar insanların 
onlara inanması mümkün olmazdı. 
Kur’an-ı Kerim’de  Yusuf suresi 46. ayet-
te Hz. Yusuf’a “Ey Yusuf! Ey doğru sözlü 
kişi!...” diyerek seslenildiği belirtilir.

Verilen ayette Hz. Yusuf’un sahip olduğu 
özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Sıdk Emanet

İsmetFetanet

A) B)

D)C)
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10. 1: “Allah’ın göndermiş olduğu emirleri 
duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan 
başka kimseden korkmazlar. Allah he-
sap gören olarak yeter.” (Ahzab suresi, 
39. ayet) 

2: “Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir 
bir elçiyim.” (Şuara suresi, 107. ayet)

Verilen ayetlerde bahsedilen özellikler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

I II
A) İsmet Sıdk
B) Fetanet Emanet
C) Tebliğ İsmet
D) Tebliğ Emanet

11. Hz. Muhammed’e (sav.) verilen en önem-
li mucize aşağıdakilerden hangisidir?

Kendisine Kur’an-ı Kerim verilmesi

İnsanları sözleriyle etkilemesi

A)

B)

D)

C) Söz ve davranışlarında dürüst 
kalması

Doğduğunda Mecusilerin ateşinin 
sönmesi

12. 
Vahyin gönderiliş amaçlarından biri de 
Allah’ın bir olduğunu, ondan başka tanrı-
ların varlığını kabul etmenin sapkınlık ve 
yanlış bir inanç olduğunu göstermektir.

Verilen açıklamaya örnek olacak ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)

B)

C)

D)

“Biz insana, ana - babasına iyi 
davranmasını tavsiye etmişizdir...” 
(Ankebut suresi, 8. ayet)

“Ey Rabb’im! Beni ve soyumdan 
gelecekleri namazı devamlı kılan-
lardan eyle…” (İbrahim suresi, 40. 
ayet)

“…Yoksa siz kitabın bir kısmına 
inanıp bir kısmını inkâr mı ediyor-
sunuz?...” (Bakara suresi, 85. ayet)

“Senden önce gönderdiğimiz bütün 
peygamberlere, “Şüphesiz, benden 
başka hiçbir ilâh yoktur. Öyleyse 
bana ibadet edin” diye vahyet-
mişizdir.” (Enbiya suresi, 25. ayet)
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13. I. Allah’ın varlığı ve birliği, Allah’tan başka 
ilah olmadığı vurgulanır.

 II. Sadece ahiret hayatı için çalışmak ge-
rektiği anlatılır.

 III. İnsanlar, dürüst ve ahlaklı olmaya davet 
edilir.

İlahi kitaplarla ilgili verilen yargılardan 
hangisi ya da hangileri yanlıştır?

I ve II

A)

II ve III

B)

Yalnız II

C)

I ve III

D)

14. İnsanların ve peygamberlerin de ilki 
olan (annesiz ve babasız olan) peygam-
ber aşağıdakilerden hangisidir?

Hz. İsa Hz. Âdem

Hz. Musa Hz. Davut

A) B)

D)C)

15. Allah, kullarını doğru yola iletmek, hidayete 
çağırmak üzere tarih boyunca birçok pey-
gamber göndermiştir. Peygamberlerden 
bazılarına emir ve yasaklarını bildiren ilahi 
kitaplar göndermiştir.

Hz. Davut’a gönderilen ilahi kitap aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

B)

Tevrat İncil

Zebur
Kur’an
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16. Kur’an bireysel ve toplumsal hayatımızda 
önemli bir yer tutar. Ayrıca kültürümüzde, 
örf ve âdetlerimizde de Kur’an’ın etkisini 
görürüz.

Aşağıdaki örneklerden hangisi verilen 
metinle ilişkilendirilemez?

A) Ölen yakınlarımızın arkasından Kur’an-ı 
Kerim okumak.

B) Çocuklara isimlerini, Kur’an’da geçen 
isimlerden koymak.

C) Perşembe gününü cumaya bağlayan 
gece Yasin okumak.

D) Beş vakit namazı camide kılmak.

17. I. Tevrat – Hz. İsa

 II. Kur’an-ı Kerim – Hz. Muhammed (s.a.v.)

 III. Tevrat – Hz. Musa

 IV. İncil – Hz. Davut

Kitap verilen peygamberler ve kitapları 
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III

C) III ve IV D) I ve IV

18. İnsanlar kendileri için son derece önemli 
olan, hayatın her alanını kuşatan dinlerine, 
inançlarına her zaman çok önem vermişler-
dir. Kişileri benimsedikleri yanlış inançlar-
dan vazgeçirmek, yaptıkları davranışların 
yanlış olduğunu söylemek ve bunu kabul 
ettirmek kolay değildir. Böylesine zor bir 
görevi başarmak üzere yola çıkan pey-
gamberlerin görevlerinin gereği olarak bazı 
özelliklere sahip olması gerekir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi pey-
gamberlerin ortak özelliklerinden biri-
dir?

Çobanlık yapmak.

Akıllı ve zeki olmak.

Okuryazar olmak.

Ticaretle uğraşmak.A)

B)

D)

C)


