PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

yerine “Nebi” ve “Resul” kelimeleri kullanılır.

İslam’ın inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır.

Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek için birçok peygamber göndermiş ve
insanlara emir ve yasaklarını iletmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de yirmi beş peygamberin
ismi geçmektedir.

dan sonra kıyamete kadar hiçbir peygamber gelmeyecektir.

“O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla
bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet)

Peygamberlik görevi kişinin çalışmasıyla

elde edilebilecek bir görev değildir. Peygamberler, Yüce Allah tarafından seçilirler.

Peygamberler, Allah’tan vahiy alır bu vahyi
de olduğu gibi insanlara aktarırlar.

Bunlar;

Peygamberler, vahyi önce kendi hayatları-

İbrahim (a.s)

İsmail (a.s)

İshak (a.s)

Yakup (a.s)

Yusuf (a.s)

Şuayb (a.s)

Harun (a.s)

Musa (a.s)

Davud (a.s)

Süleyman (a.s)

Eyüb (a.s)

Zülkifl (a.s)

Yunus (a.s)

İlyas (a.s)

Elyesa (a.s)

Zekeriya (a.s)

Yahya (a.s)

İsa (a.s)

Muhammed (s.a.v)

A

Lut (a.s)

İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed

(s.a.v)’dir. Bütün Müslümanlar ona inan-

B

Salih (a.s)
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Hud (a.s)

na uygular ve insanlara örnek olurlar.

makla sorumludur. Bunun yanı sıra Müslümanlar, Allah tarafından gönderilmiş bütün
peygamberlere inanmakla da sorumludur.

“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 verilenlere iman

R

Nuh (a.s)
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Adem (a.s)
İdris (a.s)

ettik. Onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt

Tİ

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçtiği halde bilgin

EK

ve âlim bir kişi mi yoksa peygamber mi ol-

duğu açıkça belirtilmeyen Üzeyir, Lokman

N

ve Zülkarneyn adında üç kişiden de söz
edilir.

Yüce Allah, ilk peygamber Hz. Âdem (a.s)

R

ile son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.v)

arasında başka peygamberler de gönder-

Ö

miştir. Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadisinde yüz yirmi dört bin peygamberin geldiğini söylemiştir.

“Andolsun, senden önce gönderdiğimiz

peygamberlerden sana anlattıklarımız da

anlatmadıklarımız da var…” (Mü’min sure-

I

sanlara gönderdiği son peygamberdir. On-

Allah tarafından seçilen peygamberler;
dürüst, güvenilir, sorumlu, adaletli, merhametli, sabırlı ve çalışkan kimselerden oluşur. Peygamberler; korkusuzca Allah’tan
aldığı vahyi insanlara aktarırlar.

R

Kur’an-ı Kerim’de peygamber kavramının

Hz. Muhammed (s.a.v), Yüce Allah’ın in-

LA

lara ileten elçilerdir.

vardır.” (Yunus suresi, 47. ayet)

2. Peygamberlerin Özellikleri ve
Görevleri:

Peygamberlerin ortak özellikleri:
a) Sıdk; doğru olmak anlamına gelir. Bütün peygamberler doğru ve dürüst kimselerdir. Onların yalan söylemeleri, insanları aldatmaları mümkün değildir.

N

sından seçilen ve onun mesajlarını insan-

“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi

YI

Peygamber; Allah tarafından insanlar ara-

si, 78. ayet)

“Kitap’ta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41. ayet)

YA

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

etmeyiz ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara suresi, 136. ayet)

Peygamberlere inanan kişi, onların Allah
tarafından seçildiğini ve insanlara rehberlik

yapmak için gönderildiği kabul eder. Onların getirdikleri mesajlar doğrultusunda yaşamaya çalışır. Onların sözleri ile davranışlarını kendine örnek alır.

Peygamberler, daha iyi örnek alınmaları
için insanlar arasından seçilmiştir.

“(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşip
dolaşan melekler olsaydı elbette onlara

gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)
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b) Emanet; güvenilir olmak anlamına gelir.
Bütün peygamberler, güvenilir insanlardır. Onlar kendilerine emanet edilenlere
hıyanet etmez ve emaneti aynı şekilde
sahiplerine teslim ederler.

“Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum
ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” (A’râf suresi, 68. ayet)
c) Fetanet; akıllı ve zeki olmak anlamına
gelir. Bütün peygamberler üstün bir akla
ve zekaya sahiptirler.
“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir
kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim,
İshak ve Yakup’u hatırla.” (Sâd suresi, 45.
ayet)
d) İsmet; günah işlemekten uzak olmak
demektir. Bütün peygamberler, içinde
yaşadıkları toplumların yaygın olarak
işlediği günahlardan uzak durmuşlardır.
e) Tebliğ; Peygamberlerin Allah’tan aldıkları mesajları insanlara eksiksiz iletmeleridir. Bütün peygamberler Allah’tan aldıkları mesajları insanlara eksiksiz bir
şekilde aktarmıştır.
“Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun…” (Mâide suresi,
67. ayet)
“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği
emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve
O’ndan başka bir şeyden korkmazlar…”
(Ahzâb suresi, 39. ayet)
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“(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve
günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece
bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)

Mucizeler, peygamberlerin tek başlarına
gerçekleştiremeyecekleri olaylardır. Mucizeler, peygamberlerin istedikleri anda değil
Allah’ın istediği zamanda gerçekleşir.

N
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3. Peygamberler İnsanlar İçin En
Güzel Örnektir:

Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek, insanların dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak amacıyla insanlar arasından seçtiği peygamberlere vahiyler göndermiştir.
Yüce Allah, insanlar yanlış inançlara yönelmesinler diye vahiy göndermiştir. İnsanlar
peygamberlere gelen vahiyler sayesinde
doğru yolu bulup Allah’ı tanımışlardır.

R

Vahiy, insanların Allah’tan başkasına tapmamalarını, yalnızca Allah’a ibadet etmelerini öğütler.

Tİ

EK

R

N

Yüce Allah, insanlara kendileri gibi insan
olan kişileri peygamber göndermiştir. Bunun sebebi insanların başka varlıkları örnek alamayacak olmalarıdır.

Ö

Örneğin Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in
(s.a.v) üstün bir ahlak sahibi olduğunu şu
ayetle vurgulamıştır “Ve sen elbette yüce
bir ahlaka sahipsin.” (Kalem suresi, 4. ayet)
Yine Hz. Muhammed’in (s.a.v) güzel bir örnek olduğu ile ilgili şu ayetler vurguda bulunmaktadır;

Sayfa sayısı
10

Hz. Şit (a.s)

50

Hz. İdris (a.s)

30

Hz. İbrahim (a.s)

10

YI

4. Vahiy ve Vahyin Gönderiliş
Amacı:

Peygamberlerin insanlara aktardığı bilgiler
Allah’ın emir, yasak ve öğütlerinden oluşur.
Bunlara “vahiy” ismi verilir.

Bütün Peygamberler, insanlar için en güzel örnektirler. Çünkü her birinin insan olarak üstün özellikleri vardır. Sabırları, dürüstlükleri, merhametleri, adaletleri ve bütün uygulamaları insanlara en güzel örnek
olmuştur.

Suhufların indirildiği
peygamberler
Hz. Âdem (a.s)

Hz. Muhammed’in (s.a.v) en büyük mucizesi ise Kur’an-ı Kerim’in bizzat kendisidir.

Yüce Allah, insanlara göndereceği mesajlarını insanlar içinden seçmiş olduğu peygamberlere göndermiş ve böylece bu peygamberlerin Allah’ın gönderdiği mesajları
yaşayarak insanlara güzel bir örnek olmasını istemiştir.

Sayfalar halinde gönderilen (sayfa sayısı
az) ilahi kitaplara “Suhuf” ismi verilir.

Suhuflar günümüze kadar gelmemiştir. Bu
yüzden haklarında ayrıntılı bilgiye sahip
değiliz. İslam inanç esaslarında indirilen
bütün kitaplara inanmak yer aldığı için bu
suhufların (kitapçıkların) Allah tarafından
indirildiğine inanmak gerekir.

YA

Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen bazı mucizeler; Hz. Musa’nın (a.s) Kızıldeniz’i ikiye yarması, Hz. İbrahim’in (a.s) içine atıldığı ateş
tarafından yanmaması, Hz. İsa’nın (a.s) beşikteyken konuşması vb.

Yüce Allah, peygamberler aracılığıyla insanlara mesajlar (vahiyler) göndermiştir.
Bu ilahi mesajların yer aldığı yazılı metinlere ilahi kitaplar denilir.

I

Peygamberler, Allah’tan aldıkları mesajları
tebliğ ederken insanların çeşitli suçlamalarıyla ve inkârıyla karşılaşmışlardır. Yüce
Allah, peygamberlerin peygamberliklerini
ispat etmek amacıyla onları mucizelerle
desteklemiştir.

5. İlahi Kitaplar:

R

“Andolsun ki, Resulullah sizin için, Allah’a
ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve
Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnektir.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)

LA

Mucize; Allah’ın izniyle peygamberlerin
peygamberliklerini ispat amacıyla gerçekleştirdikleri ve insanı aciz bırakıp hayrete
düşüren olaylara denir.

Vahiy, insanların ahlaklı ve erdemli bir yaşam sürmelerini ister ve buna ilişkin emir
ve yasaklar bildirir.
Vahiy, adaleti, iyilik yapmayı, yardımlaşmayı, doğru ve dürüst olmayı öğütlerken; haksızlık, cehalet, kin, kan davası, iftira, ikiyüzlülük, yalancılık, hırsızlık gibi kötü alışkanlıkları da yasaklar.
Vahiy, insanlar arasındaki görüş ayrılıklarını çözer ve insanların eşit olduğunu, inananların da kardeş olduğunu belirtir.
“Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa
düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve
iman eden bir topluma da doğru yolu göstersin ve rahmet olsun diye gönderdik.”
(Nahl suresi, 64. ayet)
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Yüce Allah’ın peygamberlere vahyettiği kitaplara da “İlahi kitaplar” ismi verilir.
İlahi kitaplar dört tanedir.
İlahi kitabın indirildiği peygamberler

İlahi kitabın
adı

Hz. Musa (a.s)

Tevrat

Hz. Davud (a.s)

Zebur

Hz. İsa (a.s)
Hz. Muhammed (s.a.v)

İncil
Kur’an-ı Kerim

İlahi kitaplar; doğru, iyi, yararlı ve güzel
davranışların neler olduğunu belirtirler.
Bunun yanı sıra ilahi buyrukları, öğütleri
ve helalleri ve haramları bildirirler. İlahi kitaplar kişinin kendisine, ailesine, topluma,
çevreye ve Allah’a karşı görevlerini ve sorumluluklarını anlatırlar. Allah tarafından
gönderilen bu kitaplarda öz itibariyle bir
fark yoktur.
Tevrat; Hz. Musa’ya (a.s) indirilen kitaptır.
Dili İbranice’dir. Ancak günümüzde farklı
dillere de çevrilmiştir. Dört büyük ilahi kitabın ilkidir.
“Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat’ı indirdik…” (Mâide suresi, 44. ayet)
Zebur; İlahi kitapların ikincisidir. Hz.
Davud’a (a.s) indirilmiştir. Mezmurlar denilen bölümleri vardır.
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Kur’an-ı Kerim; okumak, toplamak, bir araya getirmek gibi anlamlara gelir. Dördüncü ve son ilahi kitaptır. Hz. Muhammed’e
(s.a.v) indirilmiştir. İnişi yirmi üç yıl sürmüştür. İndiği dönemde ezberlenmiş ve yazıya
geçirilmiştir. Bu yüzden ilahi kitaplar arasında bozulmayan tek kitaptır. 114 sureden
oluşur. 6236 ayet bulunur. Hz. Ebu Bekir
Dönemi’nde kitap haline getirilmiş, Hz. Osman Dönemi’nde de çoğaltılmıştır.

Tİ

EK

Yüce Allah, onlara kız ve erkek çocukları lütfetti ve onların neslini çoğalttı. Hz.
Âdem’in (a.s) çocuklarından Kabil kardeşi
Habil’i öldürdü.
Hz. Âdem (a.s) uzun yıllar yaşadı ve insanlara Allah’ın dinini anlattı.

Ö

R

N

Kur’an-ı Kerim’i hem Arapça aslından okumak hem de anlamını okumak kişiye sevap
kazandırır. Ayrıca Kur’an’ı okumak Yüce

7. Bir Dua Tanıyorum Kunut Duaları
ve Anlamları:

R

I

Kunut duaları yatsı namazından sonra kılınan Vitir namazının üçüncü rekâtında
rükûya gitmeden önce okunur.

LA

Allah’ın yüce sıfatları anılarak Allah’tan yardım ve af istenen bir duadır.
İbadetin yalnızca Allah’a yapılacağı vurgulanır.

YI

N

Her türlü kötülükten Allah’a sığınılır ve
Allah’a verdiği nimetler nedeniyle şükür
içerir.

Okunuşu;

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk. Ve nü’minü bike ve netûbu
ileyk.

YA

Daha sonra Yüce Allah, yalnız olan Hz.
Âdem’in (a.s) yanına eşi Hz. Havva’yı yarattı ve onları cennette yaşatmaya başladı.
Ancak İblis, onları kandırmak için türlü yolları deneyip onlara cennette ebedi kalmalarının yolunun yasak olan ağaçtan meyve
yemek olduğunu söyledi ve onları kandırdı.
Daha sonra hata ettiklerini anlayarak Yüce
Allah’tan bağışlama isteyen Âdem (a.s) ile
Havva cennetten yeryüzüne indirildi.

R

Kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’e büyük
önem verilmiştir. Kur’an kutsal kitap olarak
her zaman Müslümanların başucu kitabı
olmuştur. Kur’an okunduğu zaman dinlenmiş, onun okunduğu yerde ayak ayaküstüne atılmamış, onun emirleri çiğnenmemiştir.

Yüce Allah, yeryüzünde insanı yaratacağını söylemiş ve meleklerle İblis’e Âdem’in
önünde saygı ile eğilmelerini emretmişti. İblis haricindeki tüm melekler Âdem’in
önünde saygı ile eğilirken İblis, kibirlenerek
ve büyüklük taslayarak Âdem’in önünde
eğilmedi. Böylece İblis bulunduğu yüksek
makamdan kovuldu. İblis, Yüce Allah’tan
kıyamet gününe kadar süre isteyerek insanları Allah’ın yolundan saptıracağını belirtti. Yüce Allah, “Şurası muhakkak ki, benim (samimi) kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır.” (İsrâ suresi, 65.
ayet) diyerek ona kıyamete kadar süre verdi.

A

“Kendinden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı
olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu İsa’yı arkalarından gönderdik. Ve
ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere
İncil’i verdik.” (Mâide suresi, 46. ayet)

Yüce Allah’ın yeryüzünde yarattığı ilk insan
ve ilk peygamber Hz.Âdem’dir.

B

İncil; İlahi kitapların üçüncüsüdür. Sözlükte “Müjde ve mutlu haber” anlamına gelir. Hz. İsa’ya (a.s) indirilmiştir. Hz. İsa’dan
(a.s) sonra ona inananlar tarafından yazıldığı için değişik İnciller ortaya çıkmıştır. Bu İnciller yazarlarının adlarıyla anılırlar. En meşhurları; Matta, Markos, Yuhanna, Luka’dır. İncil’e Yeni Ahit (Ahd-i Cedid)
ismi de verilir.

6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz.
Âdem (a.s) (a.s):
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Tevrat gibi İsrailoğullarına gönderildiği için
İbranice dilindedir. İlahi kitapların en küçüğüdür.

Allah’ın bize ne gibi mesajlar verdiğini öğrenmemizi sağlar.
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“… Davud’a da Zebur’u verdik.” (İsrâ suresi, 55. ayet)
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Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleyke’lhayra küllehû neşkürüke ve lâ nekfuruk. Ve
nahleu ve netrukü men yefcürük.
Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî
ve nescüd. Ve ileyke nes’â ve nahfidu
nercü rahmeteke ve nehşâ azâbek. İnne
azâbeke bi’l-küffâri mülhig.

Anlamı;
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.
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.
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TEST-1

4.

Kur’an-ı Kerim’de yirmi beş tane peygamberin ismi anılmıştır. Fakat peygamberlerin sayısı bundan fazladır. Bu durum Kur’an’da bazı
ayetlerle ifade edilmiştir.

Risalet; kelime olarak gönderilen elçi demektir. Terim olarak
peygamberlik, nebilik, elçilik anlamlarına gelir. Allah’ın emir ve
yasaklarını insanlara bildirmekle
görevli olan peygamberlerin Allah ile insanlar arasındaki elçilik
vazifesidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden biridir?

LA

“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 verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırt etmeyiz ve biz ona teslim
olmuş kimseleriz.” (Bakara suresi, 136. ayet)

A) “Kitapta İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü
sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41. ayet)

N

1.

R

I

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

B) “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi
vardır.” (Yunus suresi, 47. ayet)

YI

Nübüvvet; kelime olarak haber
verme anlamına gelir. Terim olarak 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.

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

YA

C) “O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet)

A) Bütün peygamberlere iman edilmesi gerektiğine

D) “Biz onları (Peygamberleri) yiyip içmeye
ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık…”
(Enbiyâ suresi, 8. ayet)

B) Yüce Allah’ın birçok peygamber gönderdiğine

B

2.

• Zülkarneyn

Peygamberlerle ilgili;
I.

Allah tarafından seçilirler,

II. insanlar arasından seçilirler,
III. insanüstü özellik taşırlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

R

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

EK

Tİ

A) Kur’an’da isimleri geçtiği halde peygamber
olup olmadıkları belli olmayan kişiler olmaları

R

N

Yüce Allah’ın insanlar arasından
seçerek vahiy gönderdiği elçilerine peygamber, nebi ve resul
denir. Veli ise Allah’ın iyi kulları
için kullanılan bir kavramdır. Onlar vahiy almazlar.

Ö

5.

Bu isimlerin özellikleri aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Peygamber B) Nebi
D) Veli

• Üzeyir

• Lokman

Bu elçilere aşağıdaki isimlerden hangisi verilmez?
C) Resul

•M
U

Yüce Allah’ın insanlar arasından
seçerek kendilerine emir ve yasaklarını gönderdiği elçiler vardır.

D) Peygamberler arasında ayrım yapılması
gerektiğine
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A

C) Peygamberlerin getirdiği kitaplara inanmak gerektiğine

CEVAP D

3.

B) Kur’an’da isimleri geçen peygamberler
arasında yer almaları
C) Kur’an’ın iman edilmesini istediği peygamberler olmaları

D) Kur’an’ın ilk gönderilen peygamber arasında isimlerini sayması

Kur-an’ı Kerim’de “Nebi” ve “Resul” kelimeleri
geçmektedir.
Bu kelimeler aşağıdakilerden hangisi anlamında kullanılmıştır?
A) Veli

B) Âlim

C) Peygamber

D) Bilgin

6.

İlk peygamber ile son peygamber arasında
yüz yirmi dört bin peygamber geldiğine ilişkin
bir hadis vardır.
Aşağıdakilerden hangisinde ilk ve son
gönderilen peygamberler bir arada verilmiştir?
A) Nuh (a.s)-İbrahim (a.s)
B) Âdem (a.s) -Süleyman (a.s)
C) Nuh (a.s) -Muhammed (s.a.v)
D) Âdem (a.s)-Muhammed (s.a.v)
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PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

10. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamber-

2

ler arasında;

3
1

I.

“Andolsun ki, biz Allah’a kulluk
edin, tağuttan (şeytandan ve Allah yolundan saptıran her şeyden) sakının diye (emretmeleri
için) her ümmete bir peygamber
verdik…” (Nahl suresi, 36. ayet)

Hz. Salih

I

7.

R

II. Hz. İbrahim

LA

III. Hz. Ömer
IV. Hz. Hasan
gibi isimlerden hangileri yer alır?

YA

ne ve onlara vahyedilene inanırlar. Bu yüzden
de -----

(I) Yüce Allah, insanlara iletmek istediği mesajlarını insanlar arasından seçtiği peygamberlere iletir. (II) Peygamberler de bu mesajları
insanlara iletir. (III) Bu peygamberlerden biri
de Hz. Üzeyir’dir. (IV) Bu peygamberler önce
kendileri mesajları hayatlarına uygular, sonra
da insanlardan uygulamasını ister.

B) II.

C) III.

D) IV.

EK

A) I.

Tİ

R

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

Yüce Allah’ın emir, yasak ve öğütlerini içeren
ve peygamberlere ilettiği mesajlardır.

N

9.

A) peygamberlerin sözlerini dinlemekten kaçınırlar.

A

D) Lokman

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
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C) İdris

D) III ve IV

R

Bu mesajlara aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
B) İlham
D) Keşif

Ö

A) Vahiy

C) Rüya

A) Yüce Allah, peygambersiz
toplum bırakmamıştır.
B) Peygamberler, insanları yalnız Allah’a kulluk etmeye yöneltir.
C) Peygamberler, insanları doğru yola yöneltir.
D) Peygamberler
insanüstü
özelliklerle donatılmışlardır.

B) peygamberler arasında ayrım yapmazlar.
C) peygamberlerden bir kısmını kabul eder,
bir kısmını kabul etmezler.

•M
U

8.

B) Resul

C) II ve III

11. Bütün Müslümanlar, Allah’ın peygamberleri-

Verilen bulmacada aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Nebi

B) I ve III

B

3. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden biri

A) I ve II

YI

2. Kur’an-ı Kerim’de elçi anlamına gelen ve
peygamberliği ifade eden kelime

Bu ayetten aşağıdakilerden
hangisi çıkartılamaz?

N

1.Kur’an-ı Kerim’de peygamber kavramı yerine kullanılan ifade

D) peygamberlerin arasında üstünlük sıralaması kurarlar.

12. Peygamberlere inanmayanların bahanelerin-

den biri de peygamberlerin diğer insanlar gibi
yemek yemeleri, çarşıda dolaşmaları ve uyumalarıdır. Onlar, peygamberlerin insanüstü
özellikler taşımasını beklemekte bu yüzden
onlara inanmamaktadır.
Bu kişilerin beklentilerine aşağıdaki ayetlerden hangisi cevap vermektedir?
A) “Andolsun, senden önce gönderdiğimiz
peygamberlerden sana anlattıklarımız da
anlatmadıklarımız da var…” (Mü’min suresi, 78. ayet)
B) “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi
vardır.” (Yunus suresi, 47. ayet)
C) “O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet)

D) “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı elbette
onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)
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Ayette Yüce Allah’ın her topluluğa peygamber gönderdiği, bu
peygamberlerin insanları yalnız
Allah’a kulluk etmeye çağırdığı ve peygamberlerin insanları
doğru yola yönelttiği çıkarılabilir. Ancak peygamberlerin insanüstü özelliklerle donatıldığı
çıkarılamaz. Zaten peygamberler insanlar arasında seçilmiş ve
insani özellikleri olan kişilerdir.
CEVAP D

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

TEST-2

4.

R

Hz. Muhammed’e (s.a.v) Yüce Allah tarafından insanlara dini anlatması emredilince o en
yakın akrabalarından başlayarak dini tüm insanlara anlatmıştır.

LA

1.

Bu parçada peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

B) Emanet

C) Tebliğ

D) İsmet

Bu olayda Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlerin ortak niteliklerinden;
I.

5.
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B

A

Hz. Muhammed’e (s.a.v) “(Önce) en yakın
akrabalarını uyar!” emri geldiğinde Safa
Tepesi’ne çıkarak insanlara şöyle seslendi;
“Bu tepenin arkasında size saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mısınız?” Mekke halkı hep
bir ağızdan “Evet” diye cevap vererek şimdiye
kadar onun yalan söylediğine şahitlik etmediklerini söylediler.

•M
U

Son
peygamber
Hz.
Muhammed’in (s.a.v) en büyük
mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Bu
mucize kitap, indirildiği günden
kıyamet zamanına kadar bozulmayacaktır. Kur’an-ı Kerim, insanlar tarafından bir benzeri
getirilemeyecek harikulade bir
kitaptır. Bugün bile okuyan herkesin hayranlığını toplamaktadır.

B) İsmet

C) Tebliğ

D) Fetanet

Mucize; Allah’ın izniyle peygamberlerin peygamberliklerini ispat amacıyla gerçekleştirdikleri ve insanı aciz bırakıp hayrete düşüren
olaylara denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mucize olarak nitelendirilemez?
A) Hz. Musa’nın (a.s) Kızıldeniz’i ikiye ayırması

Sıdk

II. Fetanet

B) Hz. İbrahim’i (a.s) içine atıldığı ateşin yakmaması

IV. İsmet

C) Hz. İsa’nın (a.s) ölüleri diriltmesi

hangilerine değinilmiştir?

D) Hz. Davud’un (a.s) demircilik yaparak geçimini sağlaması

Tİ

R
III. Tebliğ

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

Ö

R

N

EK

A) Emanet

YI

A) Sıdk

N

Bu parçada peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

2.

“Eğer kulumuza (Muhammed’e)
indirdiğiniz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin
onun benzeri bir sure getirin ve
eğer doğru söyleyenler iseniz,
Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).” (Bakara suresi, 23. ayet)

Peygamberlerin hayatlarına bakıldığında onların büyük bir mücadele verdikleri görülür. Bu
mücadeleyi gerçekleştirmek için onların belli
bir akla ve zekâya ihtiyaçları vardır. Örneğin,
Hz. Musa (a.s), Firavun ile Hz. İbrahim (a.s)
de Nemrut ile mücadele etmiştir. Bu peygamberler onların getirdikleri bütün delilleri akıl ve
zekâlarıyla çürütmüşlerdir.

I

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

YA

Mucizeler; Allah tarafından dünyanın işleyişinin bir anlığına
farklılaşması yani fiziksel kuralların bir anlığına devre dışı kalması olarak da tanımlanabilir.
Örneğin Allah, ateşi yakma özelliği ile yaratmıştır. Ancak Hz. İbrahim (a.s) ateşe atılınca Yüce
Allah, ateşin bu yakma özelliğini
Hz. İbrahim (a.s)’e verdiği mucize gereği bir süreliğine kaldırmıştır.

3.

Peygamberlerin hayatlarını okuduğumda ilgimi şu durum çekti; hiçbir peygamber içinde
yaşadığı toplumun günahlarına bulaşmamış
ve o günahlardan daima uzak kalmıştır.
Bu durum peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisiyle ilgilidir?
A) İsmet

B) Fetanet

C) Emanet

D) Sıdk
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6.

“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve
Yakup’u hatırla.” (Sâd suresi, 45. ayet)
Bu ayette peygamberlerin hangi ortak niteliklerine vurgu yapılmıştır?
A) Emanet

B) İsmet

C) Tebliğ

D) Fetanet

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

10. Mucizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangi-

B) Peygamberlerin peygamberliğini kanıtlar.
C) Olağan üstü olaylardır.

Bu ayetlerde sırasıyla peygamberlerin niteliklerinden hangileri vurgulanmıştır?

Tebliğ

C) Tebliğ		

Sıdk

D) Sıdk		

Emanet

B) “Ey Resul! Rabb’inden sana
indirileni anlat…” (Mâide suresi, 67. ayet)

Normal şartlarda yeni doğmuş bir çocuk konuşamaz. Ancak Yüce Allah’ın izniyle Hz. İsa
(a.s) doğduktan hemen sonra henüz beşikteyken konuşmuş ve insanlara Allah’ın elçisi
olacağını müjdelemiştir.

C) Mucize

D) Emanet

N

Mekke müşrikleri, Hz. Muhammed’in (s.a.v)
davetinin önüne geçmek için hem Hz.
Muhammed’e (s.a.v) hem de Müslüman olanlara birçok baskı ve işkence uyguladılar. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v), insanlara İslam’ı
anlatmaktan vazgeçmedi.

Ö

R

9.

EK

Tİ

B) Fetanet

R

Bu parçada anlatılan olay aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?
A) İsmet

Bu parçada Hz. Muhammed’in (s.a.v) hangi
özelliği vurgulanmıştır?
A) İsmet

B) Fetanet

C) Sıdk

D) Tebliğ

A) “Bir peygambere, emanete
hıyanet etmesi yaraşmaz…”
(Âl-i İmrân suresi, 161. ayet)

YI

B) Emanet		

YA

Tebliğ

A

A) Sıdk		

Bu parçada anlatılana aşağıdaki ayetlerden hangisi vurgu
yapar?

N

II

11. • “Kitap’ta (Kur’an’da) İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir kimse idi…” (Meryem suresi, 54. ayet)

•M
U

8.
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I

D) Peygamberlerden başkaları da gösterebilir.

I

A) Allah’ın izniyle ortaya çıkar.

II. “…Sana ancak (Allah’ın emirlerini) bildirmek düşer…”(Ra’d suresi, 40. ayet)

Peygamberlerin ortak niteliklerinden biri de güvenilir olmalarıdır.

R

si yanlıştır?

LA

I. “İbrahim, …Allah’ı bir tanıyan dosdoğru
bir Müslüman idi ...” (Âl-i İmrân suresi, 67.
ayet)

B

7.

• “Kitap’ta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir peygamber
idi.” (Meryem suresi, 41. ayet)
Bu ayetlerde peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
A) İsmet

B) Sıdk

C) Fetanet

D) Tebliğ

C) “Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten neredeyse
onlara birazcık meyledecektin…” (İsrâ suresi, 74. ayet)
D) “…Sana ancak (Allah’ın
emirlerini) bildirmek düşer…
”(Ra’d suresi, 40. ayet)

A seçeneğinde emanete hıyanet
etmediklerinden bahsedilerek
güvenilirlik özelliklerine, B seçeneğinde tebliğ özelliklerine, C
seçeneğinde ismet özelliklerine,
D seçeneğinde de tebliğ özelliklerine değinilmiştir.
CEVAP A

12. “Eğer seni sebatkâr kılmasaydık, gerçekten

neredeyse onlara birazcık meyledecektin…”
(İsrâ suresi, 74. ayet)
Bu ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
A) Tebliğ

B) İsmet

C) Sıdk

D) Fetanet
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PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

TEST-3

4.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberlerin insanlar için en güzel örnek olduğuna
vurgu yapmaktadır?

I

Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel
Örnektir - Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

R

Yüce Allah’ın insanlar arasından seçtiği peygamberlere emir, yasak ve öğütlerini bildirmesidir. Bu emir ve öğütler ilahi kitaplarda ve
suhuflarda yer alan mesajlardır.

LA

1.

A) “Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin
olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet)
B) “… O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet)

Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
B) Mucize

C) Tevhit

D) İnanç

C) “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım.
Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah
olduğu vahyediliyor…” (Fussilet suresi, 6.
ayet)

N

A) Vahiy

YI

Yüce Allah, vahiy göndererek
insanlara bir yol belirlemiştir.
Bu yol iyilik ve güzellikler üzerine kuruludur. Çünkü vahiylerde
(ilahi kitaplarda) insanlara kötülükten kaçınmaları ve iyilik yapmaları emredilmekte, toplum
içinde huzur ve barış sağlayacak ahlaki özellikler, insanların
arasını açacak tavır ve davranışlardan uzak durulması öğütlenmektedir.

Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek,
insanların dünya ve ahiret mutlulukları sağlamak amacıyla insanlar arasından seçtiği peygamberlere vahiyler göndermiştir.

•M
U

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Vahiy Ne Zaman Gelir?

B) Vahyin Kapsamı Nedir?

5.
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B

A

2.

YA

D) “Andolsun ki, Resulullah sizin için, Allah’a
ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve
Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnektir.”
(Ahzâb suresi, 21. ayet)

C) Vahyin Gönderiliş Amacı Nedir?

B) gayret etmiştir.

R

C) elinden gelini yapmıştır.
D) zorluklar yaşamıştır.

Tİ
EK
N
R
Ö

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?
A) en güzel örnektir.

D) Peygamberlerin Özellikleri Nelerdir?

3.

Hz. Muhammed’in (s.a.v) sünneti, onun din
hakkındaki uygulamalarıdır. Müslümanlar, Hz.
Muhammed’in (s.a.v) bu uygulamalarına uymak durumundadırlar. Zira o insanlar için - - - -

“Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman
eden bir topluma da doğru yolu göstersin ve
rahmet olsun diye gönderdik.” (Nahl suresi,
64. ayet)

6.

ALLAH

CEBRAİL

Bu ayette vahyin gönderiliş sebeplerinden
hangisine değinilmiştir?
A) İnsanların ahlaklarını güzelleştirmek
B) İnsanların arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek
C) İnsanlara nasıl ibadet edileceğini öğretmek
D) İnsanların peygamberlere itaat etmesini
sağlamak
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PEYGAMBERLER
Bu tablodan aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?
A) Mucize

B) Vahiy

C) Keramet

D) Fetanet

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

10. Hz. Eyüp (a.s), varlıklı ve sağlıklı bir kişi iken,

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların işlerinin zorlaştırılması
B) İnsan ömrünün kısa olması
C) İnsanların onları örnek alabilmesi

Bu parçada anlatılanlarla aşağıdaki ayetlerden hangisi ilişkilendirilebilir?

N

D) İnsanların meleklerden korkması

Kur ’an - ı
Kerim,
Hz.
Muhammed’in (s.a.v) üstün bir
ahlak sahibi olduğunu belirterek
insanlara onun örnek alınması
gerektiğini işaret etmiştir.

I

bir hastalığa yakalanıp hem sağlığını hem de
varlığını kaybetmiştir. Başına birçok sıkıntı
gelmesine rağmen hiçbir zaman Allah’a isyan
etmeyen Eyüp Peygamber, bu zorluklara rağmen Yüce Allah’a dua etmiş ve O’ndan yardım
istemiştir. Sonunda tekrar sağlığına ve varlığına kavuşmuştur. Bu olay Kur’an-ı Kerim’de
anlatılmış ve insanların bu kıssadan ders almaları istenmiştir.

R

Hz. Âdem’den (a.s) Hz. Muhammed’e (s.a.v)
kadar gelen bütün peygamberler insanlar arasından seçilmiştir.

LA

7.

A) “Ve sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem suresi,
4. ayet)

YI

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?

A

D) Allah, peygamberleri üstün özelliklerde yaratmıştır.

11. Müslümanlar, namaz kılarken, hac ibadetini

B) “Size Rabb’imin vahyettiklerini duyuruyorum…” (A’râf
suresi, 68. ayet)
C) “… Sana ancak (Allah’ın
emirlerini) tebliğ etmek düşer…” (Ra’d suresi, 40. ayet)
D) “Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
(Şûarâ suresi, 107. ayet)

•M
U

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

C) Peygamberler akıllı ve zeki kişilerden seçilmektedir.

B

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

B) Peygamberler insanlar için en güzel örnektir.
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8.

YA

A) Peygamberin bir görevi de tebliğ görevini
yürütmektir.

A) Allah, peygamberlerin örnek alınmasını istemiştir.
B) Allah, insanlara kendi cinslerinden kişileri
peygamber olarak göndermiştir.

R

C) Peygamberlerin insanlardan seçilmesi insanlar için kolaylık sağlamıştır.

N

“Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar)
ölümsüz de değillerdi.” (Enbiyâ suresi, 8. ayet)

R

9.

EK

Tİ

D) Peygamberlerin insanlardan farklı olmaları
amaçlanmıştır.

Ö

Bu ayette peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangi vurgulanmıştır?
A) Beşeri özellikte oldukları
B) İsmet sıfatını taşıdıkları

C) Allah’ın dinini tebliğ ettikleri
D) Akıllı ve zeki bir özellikte bulundukları

yaparken, kurban keserken, oruç tutarken,
zekât verirken kendilerine Hz. Muhammed’i
(s.a.v) örnek alırlar. Çünkü Hz. Muhammed
(s.a.v) şöyle söylemiştir; “Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle namaz kılın.”
Bu parça Hz. Muhammed’in (s.a.v) hangi
özelliği ile ilgilidir?
A) İbadetlerini samimi bir şekilde yapması
B) Yetim olarak büyümesi
C) En güzel örnek olması
D) Güvenilir biri olması

12. “(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız

bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet)

Bu ayet Hz. Muhammed (s.a.v) ile ilgili aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?
A) İnsanlara kolaylıklar sağladığını
B) İbadetlerine düşkün olduğunu
C) Merhametli biri olduğunu
D) En güzel örnek olduğunu
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Parçada Hz. Muhammed’in
(s.a.v) Kur’an-ı Kerim’de üstün
bir ahlak sahibi olduğu ve insanların onu örnek alması gerektiğine değinilmiştir. Bu parçada
anlatılan konuya vurgu yapan
ayet A seçeneğinde yer alır. Hz.
Muhammed’in (s.a.v) yüce bir
ahlaka sahip olduğu bildirilir.
CEVAP A

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitaplardan
İncil için söylenemez?
B) İlahi kitapların ikincisidir.

Yüce Allah, peygamberler aracılığıyla insanlara mesajlar (vahiyler) göndermiştir. Bu ilahi
mesajların yer aldığı sayfalar halinde gönderilen (sayfa sayısı az) vahiyler vardır.

C) Yeni Ahit ismi ile de anılır.

D) Müjde ve mutlu haber anlamlarına gelir.

LA

1.

YI

D) Kütüp

Suhufların indirildiği
peygamberler

10

Hz. Şit (a.s)

50

Hz. İdris (a.s)

5.

Hz. İbrahim (a.s)

30
20

Yukarıda hangi peygambere kaç sayfa suhuf
verildiği eşleştirilmiştir.
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Hz. Âdem (a.s)

Sayfa
sayısı

YA

C) İlahi söz

A

2.

B) Suhuf

N

Bunlara aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?
A) Defter

R

A) Hz. İsa’ya (a.s) indirilmiştir.

B

İlahi kitaplar arasında bozulmayan tek kitap Kur’an-ı Kerim’dir.
Çünkü Kur’an inmeye başladığı
dönemde hafızlar tarafından ezberlenmiştir ve o dönem çeşitli materyallere yazılmıştır. Hz.
Muhammed’in (s.a.v) vefatıyla
birlikte vahyin inme süreci tamamlandığından Hz. Ebu Bekir
(r.a) Dönemi’nde Kur’an’ın yazıldığı materyaller toplanmış ve
hafızlar bir araya getirilerek bugün elimizdeki Kur’an nüshası
oluşturulmuştur.

4.

İlahi Kitaplar

•M
U

Yüce Allah, insanlara çeşitli ilahi kitaplar göndermiştir. Bu ilahi
kitaplar özü itibariyle birbirinin
aynıdır. İlahi kitaplardan Tevrat, Zebur ve İncil indikleri dönemde yazıya geçirilmemiş ve
bozulmuşlardır. Bu yüzden Müslümanlar bu kitapların peygamberlere indikleri haliyle iman
ederler.

I

TEST-4

Bu eşleştirmeden hangisi yanlıştır?

İlahi kitaplarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hepsi Yüce Allah tarafından peygamberlere indirilmiştir.
B) İlk inen ilahi kitap Tevrat, son inen ilahi kitap Kur’an’dır.

C) İlahi kitaplar özü itibariyle aynı mesajı taşırlar.
D) İlahi kitapların hepsi bozulmadan günümüze kadar gelmiştir.

R

A) Hz. Âdem (a.s) B) Hz. Şit (a.s)
D) Hz. İbrahim (a.s)

EK

Tİ

C) Hz. İdris (a.s)

Ö

R

N

3.

İlahi kitabın indirildiği
peygamberler

İlahi kitabın
adı

Hz. Musa (a.s)

?

Hz. Davud (a.s)

?

Hz. İsa (a.s)

?

Hz. Muhammed (s.a.v)

?

Bu tabloda Hz. Davud’un (a.s) karşısına
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İncil

B) Tevrat

C) Zebur

D) Kur’an-ı Kerim
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6.

(I) Hz. Musa (a.s), İsrailoğullarına gönderilen
peygamberdir. (II) Kendisine Tevrat isimli ilahi kitap verilmiştir.(III) Hz. İsa (a.s) ile birlikte
Tevrat’ı insanlara tebliğ etmiştir. (IV) Tevrat’ın
dili İbranice’dir.
Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

10. • Matta
• Markos

I

• Luka
• Yuhanna

A) Hiç bozulmamıştır.

Verilenler aşağıdaki ilahi kitaplardan hangi ile ilgilidir?

B) İçerisine insan sözü karışmıştır.
C) Allah’ın vahiylerinden oluşur.
D) Kıyamete kadar bozulmayacaktır.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili Yüce Allah; “Onu biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz.” diyerek
onun koruma altına alındığını ve
bozulmadan kıyamete kadar varlığını sürdüreceğini bildirmiştir.

A) Zebur

B) İncil

C) Tevrat

D) Kur’an-ı Kerim

R

Bu ayetten hareketle Kur’an-ı Kerim için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

LA

“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu
yine biz koruyacağız.” (Hicr suresi, 9. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu konuyla ilgili değildir?

N

7.

11.

• Hz. İdris (a.s)
• Hz. İbrahim (a.s)

A) Kur’an’da isimleri geçmemektedir.
B) Kendilerine suhuf verilmiştir.
C) Allah’tan vahiy almışlardır.

II. İndiği dönemde yazılmış ve ezberlenmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri Kur’an-ı Kerim
ile ilgilidir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) III ve IV

R

Tİ
EK

Ö

R

N

(I) Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek ve onları yanlışlıklardan uzak tutmak için
insanlar arasından seçtiği peygamberlere vahiyler göndermiştir. (II) Vahiylerin kitap haline
gelmesi halinde bu kitaplara ilahi kitaplar adı
verilmiştir. (III) ilahi kitaplar; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an-ı Kerim’dir. (IV) Bu kitapların hiçbiri günümüze kadar gelmemiştir.

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

12.

D) İnsanlara neyin iyi neyin kötü
olduğunu göstermiştir.

IV. Mezmurlar denilen bölümleri vardır.

D) Bu vahiyler günümüze kadar gelememiştir.

9.

C) Hz. Osman Dönemi’nde çoğaltılmıştır.

III. İlahi kitapların üçüncüsüdür.

•M
U

Bu peygamberlerin ortak özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
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• Hz. Şit (a.s)

I. Yirmi üç yılda tamamlanmıştır.

A

• Hz. Âdem (a.s)

B) İnmesi bittiğinde Hz. Ebu Bekir Dönemi’nde kitap haline
getirilmiştir.

B

8.

YA

YI

A) İndiği dönemde yazılmış ve
ezberlenmiştir.

I. Tevrat
II. İncil
III. Kur’an-ı Kerim

CEVAP D

IV. Zebur
İlahi kitapların iniş sırası aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) I - II - III - IV

B) I - II - IV - III

C) I - IV - II - III

D) IV - I - II - III

D) IV
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Kur’an-ı Kerim’in bozulmadan
günümüzü gelmesiyle ilgili Hz.
Muhammed’in (s.a.v) indiği dönemde onu yazdırması ve ezberletmesi, Hz. Ebu Bekir’in (r.a)
onu kitap haline getirmesi ve Hz.
Osman’ın (r.a) çoğaltması örnek
gösterilebilir. Ancak Kur’an’ın insanlara neyin iyi neyin de kötü
olduğunu göstermesi korunması
ile ilgili bir durum değildir.

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

TEST-5

• İlk peygamberdir.
• Ziraat işiyle uğraşmıştır.

3.

A) Bencillik

B) Kibir

C) Hile

D) Yalan

Şeytan, Hz. Âdem (a.s) ile eşi Hz. Havva’yı
çeşitli hilelerle aldatarak yasak olan meyveden yemelerini sağladı. Onlar yaptıkları hatayı
fark ederek, “Rabbimiz! Kendimize yazık ettik.
Bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen
biz her şeyini kaybedenlerden olacağız.” (A’râf
suresi, 23. ayet) dediler.

I
R

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Şeytan, insanı aldatabilir.
B) Şeytanın insan üzerinde etkisi kuvvetli değildir.
C) Şeytanın aldatmalarından kurtulmak
mümkün değildir.
D) Allah’a gönülden inanıp samimi olan kişiler
şeytanın hilesine karşı gelebilir.

Ö

R

N

EK

Tİ

CEVAP B

“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 ayette İblis’in aşağıdaki özelliklerden
hangisini taşıdığı vurgulanmıştır?

Anlamı verilen dua kunut dualarıdır.

Şeytan, insanları aldatmakla görevlidir. Fakat şeytanın insanlar üzerinde etkili bir gücü
yoktur. İradesine sahip olan insanlar, şeytanın
hilelerine karşı direnç gösterebilir ve onu yenebilir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şu ayetle
vurgulanmıştır; “Şurası muhakkak ki, benim
(samimi) kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır.” (İsrâ suresi, 65. ayet)

YA

2.
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D) Tahiyyat

5.

C) Hz. Âdem (a.s) D) Hz. Davud (a.s)

YI

A) Hz. Yunus (a.s) B) Hz. Nuh (a.s)

A

C) Sübhaneke		

N

Bu bilgiler aşağıdaki peygamberlerden
hangine aittir?

B

B) Kunut

D) Teravih namazında

• İnsanlık tarihi kendisiyle başlamıştır.

LA

1.

Yukarıda anlamı verilen duanın
ismi nedir?
A) Rabbena		

B) Cuma namazında
C) Bayram namazında

•M
U

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.”

Kunut duaları hangi namazda okunur?
A) Vitir namazında

R

“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.

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

Bu olaydan çıkarılacak ders aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Şeytanın hilelerine karşı dikkatli olunması
gerektiği
B) Hata yapıldığında Allah’tan bağışlanma istenmesi gerektiği
C) Yapılan hatada ısrardan kaçınılması gerektiği
D) Hataların üzerinin örtülmesi ve unutulması
gerektiği
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6.

Kunut duaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Allah’ın yüce sıfatları anılarak Allah’tan
yardım ve af istenen bir duadır.
B) İbadetin yalnızca Allah’a yapılacağı vurgulanır.
C) Her türlü kötülükten Allah’a sığınılır ve
Allah’a verdiği nimetler nedeniyle şükür
içerir.
D) Yüce Allah’ın emrettiği ibadetlerin nasıl yapılacağını ayrıntılı şekilde açıklar.

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

10. Yüce Allah, yeryüzünde insan yaratacağını

Kunut dualarının okunuşundaki boşluğa
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?

A) Ve nü’minü bike ve netûbu ileyk.
B) Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî
ve nescüd.

B) Nekir

C) Münker

D) İblis

A) İbadet yalnızca Allah rızası
için yapılır.

YA

D) İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhig.

A) Ve nahleu ve netrukü men yefcürük.
B) İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhig.
C) İnna a’taynâ ke’l-kevser.

A

anlamı içinde yer almaz?

EK

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Âdem (a.s) ile
ilgilidir?

N

9.

A) Tarımla uğraşarak geçimini sağlamıştır.

R

B) Yaptığı gemiyle kendisine inananları kurtarmıştır.

Ö

C) Firavun’un zulmünden kavmini kurtarmıştır.

D) İşlemediği bir suç yüzünden cezaevine
atılmıştır.

D) Allah’ın indirdiği kitaplara
iman etmek gerekir.

B) Allah’ım! Senden bize yardım etmeni, bizi
bağışlamanı ve bize hidayet vermeni dileriz.

C) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden
yardım isteriz.
D) Sana iman eder ve tövbe ederiz.

Tİ

R

D) İnna enzelnâhu fi leyleti’l-kadr.

C) Allah’tan ümit kesmemek gerekir.

A) Sana güvenir, her hayrı senden bilir ve
seni överiz, sana şükreder ve nimetlerine
karşılık nankörlük etmeyiz.

•M
U

Kunut dualarının okunuşunda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

11. Aşağıdakilerden hangisi Kunut dualarının

B) Allah’ın rızasını kazanmak
için çeşitli ibadetler yapılır.

B

Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nusallî ve
nescüd. Ve ileyke nes’â ve nahfidu nercü rahmeteke ve nehşâ azâbek. - - - -
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8.

I

Kunut dualarından alınan bu
bölümden aşağıdakilerden
hangisi çıkartılamaz?

YI

C) Ve ileyke nes’â ve nahfidu nercü rahmeteke ve nehşâ azâbek.

A) Cin

“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.”

R

söyleyip meleklere yaratılan bu insanın önünde saygı ile eğilmelerini istemiştir. Bütün melekler saygı ile eğilirken - - - - kibri nedeniyle
bundan kaçınmıştır.

LA

Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke
ve nestehdîk. - - - - Ve netevekkelü aleyke ve
nüsnî aleyke’l-hayra küllehû neşkürüke ve lâ
nekfuruk. Ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

N

7.

12. Yüce Allah Hz. Âdem’i (a.s) yarattıktan sonra
ona eşyaların isimlerini öğretmiş, onu üstün
bir varlık yapmıştır. Bunun dışında ondan yalnız kendisine ibadet etmesini istemiş ve ona
doğru yolu gösterecek vahyi indirmiştir.

Bu parçadan Hz. Âdem (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Tüm bilgileri kendi çabasıyla öğrenmiştir.
B) Peygamberlik verilmiştir.
C) Allah’tan başkasına ibadet etmemiştir.
D) Allah tarafından doğru yola iletilmiştir.
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Kunut dualarının ikinci bölümünün anlamında A, B ve C seçenekleri çıkartılabilir, ancak D
seçeneğinde belirtilen Allah’ın
indirdiği kitaplara iman etmek
gerekir ifadesi çıkartılamaz.
CEVAP D

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

TEST-6

D) Teravih

A) Hz. Musa (a.s)
B) Hz. İsa (a.s)

N

D) Zülkifl

YI

C) Zülkarneyn

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

YA

B) Lokman

C) Hz. Davud (a.s)

2.

• “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun…” (Mâide suresi, 67.
ayet)

• “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği
emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve
O’ndan başka bir şeyden korkmazlar…”
(Ahzâb suresi, 39. ayet)

5.
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C) Vitir

A) Üzeyir

B

B) Öğle

Bu ilahi kitap aşağıdaki peygamberlerden
hangisine indirilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?

•M
U

A) Akşam

Kur’an-ı Kerim’de yirmi beş tane peygamberin
ismi geçmektedir. Bunların dışında Kur’an’da
ismi geçtiği halde peygamber olup olmadıkları
bilinmeyen kişiler de vardır.

LA

1.

R

I

• Matta, Markos, Luka ve Yuhanna gibi çeşitleri vardır.

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.”
Yukarıda anlamı verilen dua
hangi namazda okunur?

• İlahi kitapların üçüncüsüdür.
• Müjde ve mutlu haber gibi anlamlara gelir.

A

“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.

TARAMA - 1

R

B) Sıdk

C) Tebliğ

D) Fetanet

Tİ

A) İsmet

A) Hz. Şit (a.s)
B) Hz. İdris (a.s)
D) Hz. Âdem (a.s)

Ö

R

N

EK

CEVAP C

Aşağıdaki peygamberlerden hangisine bu
kitapçıklardan bir indirilmemiştir?

C) Hz. Şuayp (a.s)

Bu ayetlerde peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

Anlamı verilen dua kunut dualarıdır. Kunut duaları vitir namazında okunur.

Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek
için ilahi kitapların yanında bir de suhuf ismi
verilen küçük kitapçıklar göndermiştir.

3.

“Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum
ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.”
(A’râf suresi, 68. ayet)
Bu ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangi iki tanesine vurgu yapılmıştır?
A) Tebliğ-Emanet
B) Sıdk-Fetanet
C) İsmet-Emanet
D) Tebliğ-İsmet
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6.

Hz. Musa (a.s), İsrailoğullarına mensup bir kişidir ve Yüce Allah onu kendi kavmine peygamber olarak göndermiştir. Ona - - - - adı
verilen bir de ilahi kitap indirmiştir.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden
hangisi yazılmalıdır?
A) Tevrat

B) İncil

C) Zebur

D) Kur’an-ı Kerim

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

10. Yüce Allah, insanlar arasından seçtiği pey-

Aşağıdaki peygamberlerden hangisine suhuf ya da kitap gönderilmemiştir?

B) “Kitapta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son
derece dürüst bir kimse ve bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41. ayet)

A) Hz. İdris (a.s)

C) “… İshak’ı de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir kimseydi…” (Meryem suresi, 54.
ayet)

YA
A

B

yeri vardır. Örneğin bir topluluk içinde Kur’an
okunmaya başlandığında insanlar ayak ayak
üstüne atmışsa ya da daha rahat bir şekilde
oturuyorsa hemen oturuşlarını düzeltirler. İnsanlar kendi aralarında konuşuyorsa susup
Kur’an’ı dinlemeye başlarlar.

•M
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A) Hz. Davud’a (a.s) indirilmiş ilahi bir kitaptır.

11. Türk kültüründe Kur’an-ı Kerim’in önemli bir
www.mubayayinlari.com

Zebur ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
B) Yüce Allah’ın indirdiği ilk kutsal kitaptır.

C) Allah tarafından vahiy yoluyla indirilen kutsal bir kitaptır.

Bütün peygamberler, Allah’tan aldıkları
emirleri içinde yaşadıkları topluluklara anlatırken büyük zorluklarla karşılaşmışlardır.
Onlar, bu zorluklarla mücadele ederken keskin zekâlarından faydalanmışlar, insanların
anlayabileceği örneklerle onları ikna etmeye
çalışmışlar, içinde yaşadıkları toplumun işlediği günahları işlemekten kaçınmışlardır.

Ö

R

N

9.

EK

Tİ

R

D) Günümüze ulaşan nüshalarından bozulmalar bulunmaktadır.

Bu parçada peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) İsmet

B) Tebliğ

C) Fetanet

D) Emanet

İnanmayanların bu ayetteki itirazlarına aşağıdaki ayetlerden
hangisi cevap vermektedir?
A) “De ki: Eğer yeryüzünde yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir
melek peygamber indirirdik.”
(İsrâ suresi, 95. ayet)

YI

C) Hz. İlyas (a.s) D) Hz. Davud (a.s)

D) “Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan peygamberlik görevini yerine getirmemiş
olursun…” (Mâide suresi, 67. ayet)

8.

B) Hz. Şit (a.s)

I

A) “Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.” (Şu’arâ suresi, 107.
ayet)

“Dediler ki: Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, çarşıda
pazarda dolaşır. Ona bir melek
indirilseydi de bu onunla beraber
bir uyarıcı olsaydı ya!...” (Furkân
suresi, 7. ayet)

R

gamberlere vahiyler göndermiştir. Bu vahiylerin bir kısmı küçük kitapçıklar halindedir,
bunlara “suhuf” ismi verilir. Bir kısmı ise büyük kitaplar halindedir, bunlara da “ilahi kitaplar” ismi verilir.

LA

Aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberlerin ortak niteliklerinden “Emanet” ile ilgilidir?

N

7.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanabilir?
A) Saygı

B) Anlayış

C) Merhamet

D) Adalet

B) “Senden önce gönderdiğimiz
bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz benden başka ilah yoktur. öyleyse bana ibadet idin.’
diye vahyetmişizdir.” (Enbiyâ
suresi, 25. ayet)
C) “Andolsun, senden önce de
peygamberler
gönderdik.
Onlardan sana anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız
da var…” (Mü’min suresi, 78.
ayet)
D) “(Ey Muhammed!) Güçlü bir
irade ve keskin bir kavrayış
sahibi olan İbrahim’i, İshak’ı
ve Yakup’u da an.” (Sâd suresi, 45. ayet)

12. Kur’an-ı Kerim’in okunmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Okunduğu zaman sevap kazandırır.
B) Arapçasını okumak anlamak için yeterlidir.
C) Türkçe anlamını okumak anlaşılmasına
katkı sağlar.
D) Verdiği mesajı anlamak için okunması gerekir.

Verilen ayette inanmayanların,
peygamberlerin insanlarla aynı
özellikte olmalarına itiraz ettikleri görülmektedir. Onların bu
itirazına Yüce Allah A seçeneğindeki ayetle cevap vermiş ve
yeryüzünde yaşayanların melekler olması halinde onlara melek bir peygamber göndereceğini
belirtmiştir.
CEVAP A
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PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

TEST-7

I

R

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?

Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin sayısı ve ismi belirtilmemiştir. Sadece yirmi beş
tane peygamberin ismi belirtilmiştir.

A) Matta

Aşağıdakilerden hangisi ismi belirtilen
peygamberlerden biridir?

B) Okuyan kişilerden uzaklaşılır.

A) Elyesa

B) Yuşa

C) Danyal

D) Lokman

ayak

5.

B) Sıdk

C) Emanet

D) Fetanet

3.

Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile devam ettirilmelidir?
A) bozulmadan günümüze kadar gelmesini
sağlamıştır.
B) İslam’ın kolay ve çabuk bir şekilde yayılmasını sağlamıştır.

D) konularının geniş olmasına yol açmıştır.

Tİ

EK

Ö

R

N

CEVAP B

Hz. Muhammed’in (s.a.v) Kur’an-ı Kerim ayetleri indiğinde hafız sahabelere ezberletmesi
ve okuma yazma bilen sahabelere de yazdırması Kur’an-ı Kerim’in - - - -

C) dünya üzerindeki baskı ve işkencenin bitmesine yol açmıştır.

R

A) İsmet

www.mubayayinlari.com
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B

A

Hz. Muhammed (s.a.v), çocukluğundan ölümüne kadar günah işlemekten uzak bir hayat
yaşamıştır. O, doğru ve dürüst olması, kendisine emanet edilenleri koruması ve sahiplerine geri iade etmesi sebebiyle Mekkeliler
arasında sevilen bir kişi olmuştur.

Bu parçada peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine değinilmemiştir?

İslam, toplumumuzun dini olduğu için Kur’an’a kültürümüzde büyük bir önem verilmiştir.
Ona duyulan saygı nedeniyle
okunduğu yerde başka bir konu
konuşulmaz, okunduğu ortamda ayak ayaküstüne atılmaz ve
mevlit, sünnet, düğün ve çeşitli
vesilelerle Kur’an okunmaya çalışılır. Ancak okuyan kişilerden
uzaklaşılmaz.

D) Yuhanna

YA

C) Çeşitli vesilelerle okunmaya
çalışılır.

2.

B) Luka

N

A) Okunduğu yerde başka bir
konuşma yapılmaz.

C) Martin

LA

1.

Buna göre aşağıdakilerden
hangisi kültürümüzde Kur’an’a
gösterilen saygı ile ilgili değildir?

D) Okunduğu ortamda
ayaküstüne atılmaz.

İncil, Hz. İsa’dan (a.s) sonra ona inananlar tarafından kaleme alındığı için birçok çeşidi olan
bir kitaptır. Bu kitaplar, kaleme alan kişilerin
isimleriyle anılır.

YI

Kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’e
büyük önem verilmiş, onun
okunması ve anlaşılması için
uğraşılmıştır.

4.

TARAMA - 2

Hz. Musa (a.s), zalim bir hükümdar olan Firavun Dönemi’nde yaşamıştır. Firavun, halkı içinde kendisine karşı çıkan herkesi idam
eden biriyken Hz. Musa (a.s), Allah’tan aldığı
emir ile Firavun’un karşısına çıkıp ona dini anlatmış ve onun yaptığı kötülüklerden vazgeçmesini istemiştir.
Bu parçada peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?
A) Sıdk

B) Tebliğ

C) Emanet

D) Fetanet
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6.

I. Dört çeşidi bulunur.
II. Hz. Davud’a (a.s) indirilmiştir.
III. Yeni Ahit olarak adlandırılır.
IV. Kendinden önceki kitapları kabul eder.
Yukarıdakilerden hangisi İncil için söylenemez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

10. • Dili İbranice’dir.
• İsrailoğullarının başından geçen olayları anlatır.

Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

• Tahrif olmuş kitaplardandır.

A) Hz. Nuh (a.s)

Bu bilgiler aşağıdaki kutsal kitaplardan
hangisiyle ilgilidir?
A) İncil

B) Zebur

C) Tevrat

D) Kur’an-ı Kerim

Aşağıdakilerden hangisi bunlara örnek gösterilemez?
A) Hz. Süleyman’ın (a.s) kuşlarla
konuşabilmesi
ve
rüzgârlara emir verebilmesi

B) Rükûdan hemen önce okunur.

•M
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C) Oruç, hac ve zekât gibi ibadetlerden bahseder.

neticisi Nemrut’u rahatsız etti. Bir süre sonra
Hz. İbrahim’i (a.s) davasından vazgeçiremeyince onu cezalandırmaya karar verdi ve onu
yaktırdığı büyük bir ateşin içine attırdı. Ancak
ateş, Hz. İbrahim’i (a.s) yakmadı.

A

A) Vitir namazında okunur.

11. Hz. İbrahim’in (a.s) tevhit daveti dönemin yö-

B

Kunut duaları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

www.mubayayinlari.com

8.

YA

YI

C) Hz. Musa (a.s) D) Hz. Âdem (a.s)

R

• “On emir” isimli meşhur bir bölümü vardır.

B) Hz. Şit (a.s)

Peygamberlerin, peygamber olduklarını ispatlamak için Allah’ın
izni ve yardımıyla ortaya koydukları olağanüstü olaylara mucize
ismi verilir. Kur’an-ı Kerim’de bu
mucizelere değinilmiştir.

I

• Yasak ağacın meyvesinden yiyerek cennetten uzaklaştırılmıştır.

LA

• İlk insan ve ilk peygamberdir.

N

7.

A) Mucize

B) Emanet

C) Fetanet

D) Keramet

Tİ
EK

9.

“Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi
düşünülemez…” (Âl-i İmrân suresi, 161. ayet)

R

N

Bu ayette peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?
B) Emanet
D) İsmet

Ö

A) Tebliğ

C) Fetanet

C) Hz. İsa’nın (a.s) henüz yeni
doğmuş bir bebekken konuşmaya başlaması
D) Hz. Lokman’ın birçok hastalığın çaresini bulması

Bu parçada anlatılan olaya aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

R

D) Allah’tan her türlü kötülüğe karşı yardım
istenir.

B) Hz. Musa’nın (a.s) asasının
yılan şekline girerek büyücülerin yaptıkları büyüleri yutması

12. (I) Hz. İsa’ya (a.s) Yüce Allah peygamberlik

vermiştir. (II) Onu İncil isimli ilahi kitapla şereflendirmiştir. (III) Hz. İsa (a.s), toplumunu
Allah’ın dinine çağırmıştır. (IV) Kendisinin son
peygamber olduğunu ilan etmiştir.
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) I

B) II
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C) III

D) IV

Mucize, peygamberlere ait bir
özelliktir. Hz. Süleyman (a.s),
Hz. Musa (a.s) ve Hz. İsa (a.s)
Kur’an’da ismi geçen peygamberlerdendir. Onlarla ilgili anlatılan olaylar da mucizedir. Ancak
Hz. Lokman Kur’an’da ismi geçmesine rağmen peygamber olup
olmadığı belli olmayan bilgin bir
kişidir. Bu yüzden onunla ilgili bir
olayın mucize olması söz konusu değildir.
CEVAP D

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

TEST-8

“Size Rabb’imin
mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir
bir öğüt vericiyim.”
(A’râf suresi, 68.
ayet)

Emanet

“Kitap’ta
(Kur’an’da)
İbrahim’i de an.
Şüphesiz ki o, özü
sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41.
ayet)

Sıdk

LA
D) Mucize

YA

YI

D) Allah’tan aldıkları vahyi uygulayarak insanlara örnek olurlar.

2.

Peygamberlerin ilki Hz. Âdem
(a.s)’dir.

Peygamberlerin sonuncusu Hz.
Muhammed (s.a.v)’dir.
Kur’an-ı Kerim’de gelmiş geçmiş
tüm peygamberlerin ismi geçmektedir.

N

3.

Ö

R

I numaralı ayet Allah’ın mesajlarını duyurmakla yani tebliğ ile,
II numaralı ayet peygamberlerin
keskin zekaya sahip olması yani
fetanetle, III numaralı ayet güvenilirlikle yani emanetle IV numaralı ayet doğrulukla yani sıdkla
ilgilidir.

5.

Hz. Âdem (a.s) ile Hz. İbrahim (a.s) kendilerine
suhuf verilen peygamberlerdendir.
Bu iki peygambere kaç sayfa suhuf verilmiştir?
A) 10

B) 20

C) 30

D) 50

Yukarıdaki bilgilerin doğru-yanlış sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

R

D) IV

B) Keramet

N

C) Peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir.

A) D - D - Y

B) D - Y - Y

C) Y - D - Y

D) D - D - D

Tİ

C) III

C) Takva

B) Allah’tan aldıkları vahyi insanlara iletirler.

EK

B) II

A) İsmet

A) Akıllı ve zeki kimselerden seçilirler.

Bu eşleştirmeden hangisi yanlıştır?
A) I

R

I

İsmet

Kur’an-ı Kerim’de; Hz. Musa’nın (a.s)
Kızıldeniz’i ikiye yarması, Hz. İbrahim’in (a.s)
içine atıldığı ateş yanmaması, Hz. İsa’nın (a.s)
beşikteyken konuşması anlatılmıştır.
Bu olaylar aşağıdaki kavramlardan hangisi
ile ifade edilir?

Peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

www.mubayayinlari.com

IV

“(Hepsi de) güçlü
bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan
İbrahim, İshak ve
Yakup’u hatırla.”
(Sâd suresi, 45.
ayet)

1.

A

III

Tebliğ

B

II

“Ey Resul!
Rabb’inden sana
indirileni tebliğ et.
Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini
yapmamış olursun…” (Mâide suresi, 67. ayet)

•M
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I

4.

TARAMA - 3

Hz. Muhammed (s.a.v), çocukluğunu geçirdiği
Mekke halkı arasında “Muhammedü’l- Emin”
ve “el-Emin” lakapları ile anılmıştır.
Bu şekilde anılması onun hangi özelliği
nedeniyledir?
A) İsmet

B) Emanet

C) Tebliğ

D) Fetanet

6.

“Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere de inanırlar…” (Bakara suresi, 4. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisine imanla ilgilidir?
A) Allah’ın varlığına ve birliğine
B) Kaza ve kaderin Allah’ın elinde olduğuna
C) Allah tarafından indirilen bütün ilahi kitaplara
D) Meleklerin Yüce Allah’ın emrinde olan kulları olduğuna

CEVAP B
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PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

Kunut dualarında verilen boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi vahyin emrettiği davranışlardan biri değildir?

A) Ve nü’minü bike ve netûbu ileyk.

A) Merhamet

B) Allâhümme iyyâke na’büdü

B) Yardımseverlik

C) Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfiruke ve nestehdîk.

C) Kendini beğenmişlik
D) Doğruluk ve dürüstlük

• “O peygamberler ki Allah’ın
gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar
ve O’ndan başka bir şeyden
korkmazlar…” (Ahzâb suresi, 39. ayet)
Bu ayetlerde peygamberlerin
ortak niteliklerinden hangisi
vurgulanmıştır?

Bu parçada hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Âdem (a.s) B) Hz. Nuh (a.s)
D) Hz. Şit (a.s)

Tİ
EK

(I) İlahi kitapların ikincisidir. (II) Sözlükte “Müjde ve mutlu haber” anlamına gelir. Hz. İsa’ya
(a.s) indirilmiştir. (III) Hz. İsa’dan (a.s) sonra
ona inananlar tarafından yazıldığı için değişik
İnciller ortaya çıkmıştır. (IV) Bu kitaplar yazarlarının adlarıyla anılırlar. En meşhurları; Matta,
Markos, Yuhanna, Luka’dır.

Ö

R

N

9.

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

C) Emanet

D) Sıdk

B

ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı
çok ananlar için güzel bir örnektir.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Peygamberler insanlar için en güzel örnektir.
B) Peygamberler Allah’tan vahiy alırlar.

R

C) Hz. Lut (a.s)

B) Fetanet

11. “Andolsun ki, Resulullah sizin için, Allah’a ve
www.mubayayinlari.com

Yeryüzünde hiçbir insan yokken Yüce Allah
tarafından çamurdan yaratılmıştır. Yeryüzünde ilk insan olmanın yanında ilk baba o olmuştur ve ilk peygamberlik de ona verilmiştir.
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8.

A) Tebliğ

A

YA

YI

D) Ve nahleu ve netrukü men yefcürük.

• “Ey Resul! Rabb’inden sana
indirileni tebliğ et. Eğer
bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun…”
(Mâide suresi, 67. ayet)

LA

sürmelerini ister ve buna ilişkin emir ve yasaklar bildirir.

I

10. Vahiy, insanların ahlaklı ve erdemli bir yaşam

R

- - - - ve leke nusallî ve nescüd. Ve ileyke
nes’â ve nahfidu nercü rahmeteke ve nehşâ
azâbek. İnne azâbeke bi’l-küffâri mülhig.

N

7.

C) Peygamberler de insandır.
D) Peygamberlerin üstün özellikleri vardır.

12. Mucizeler, peygamberlerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri olağan üstü olaylardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir mucize değildir?
A) Hz. İsa’nın (a.s) ölüleri diriltmesi
B) Hz. Musa’nın (a.s) asasının yılana dönüşmesi
C) Hz. Süleyman’ın (as) karıncalarla konuşması
D) Hz. Osman’ın (r.a) büyük fetihler yapması
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Verilen ayetlerde peygamberlerin Allah’tan aldığı vahyi insanlara bildirmesi yani tebliğ etmesi
vurgulanmaktadır. Bu da peygamberlerin ortak niteliklerinden tebliğe işaret eder.
CEVAP A

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

“Kitapta İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem suresi, 41. ayet)

2

“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u
hatırla.” (Sâd suresi, 45. ayet)

3

“Bir peygambere, emanete hıyanet etmesi yaraşmaz…” (Âl-i İmrân suresi, 161. ayet)

4

“Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni anlat…” (Mâide suresi, 67. ayet)

5

“Kitap’ta (Kur’an’da) İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir kimse idi…” (Meryem suresi,
54. ayet)

6

“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka bir
şeyden korkmazlar…” (Ahzâb suresi, 39. ayet)

7

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

8

“Size Rabb’imin vahyettiklerini duyuruyorum…” (A’râf suresi, 68. ayet)

9

“İbrahim, …Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman idi ...” (Âl-i İmrân suresi, 67. ayet)

10

“…Sana ancak (Allah’ın emirlerini) bildirmek düşer…”(Ra’d suresi, 40. ayet)

•M
U

B

A

YA

YI

N

LA

1

R

Aşağıdaki ayetlerin peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisiyle ilgili olduğunu karşısına yazınız.

I

ETKİNLİK - 1

R

ETKİNLİK - 2

EK

Allâhümme

Tİ

Kunut dualarının okunuşunda boş bırakılan yerleri doldurunuz.

nesteînüke ve nestağfiruke ve

N

Ve nü’minü bike ve

R
Ö

ileyk.
ve nüsnî aleyke’l-hayra

Ve netevekkelü
Ve

.

ve netrukü men

Allâhümme
Ve ileyke nes’â ve
İnne azâbeke bi’l-küffâri

neşkürüke ve lâ nekfuruk.

.

na’büdü ve leke

ve nescüd.

nercü rahmeteke ve
.
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azâbek.

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

ETKİNLİK - 3

Hz. Davud (a.s)

3

Hz. İsa (a.s)

4

Hz. Muhammed (s.a.v)

R
N

2

YI

Hz. Musa (a.s)

YA

1

LA

İlahi Kitaplar

Peygamberler

I

Aşağıdaki verilen peygamberlere indirilen ilahi kitapların isimlerini karşılarına yazınız.

A

ETKİNLİK - 4

B

Aşağıdaki verilen peygamberlere kaç sayfa suhuf indirildiğini yazınız.

Hz. Âdem (a.s)

2

Hz. İdris (a.s)

3

Hz. Şit (a.s)

4

Hz. İbrahim (a.s)

Sayfa Sayısı

EK

Tİ

R

1

•M
U

Peygamberler

ETKİNLİK - 5

Ö

1

R

N

Peygamberlerin ortak özelliklerini tanımların karşısına yazınız.

Tanım

Nitelik

Doğru ve dürüst olmaları, hiçbir zaman yalan söylememeleri

2

Günah işlemekten uzak olmaları, toplumlarında işlenen yaygın günahlardan uzak kalmaları

3

Allah’tan aldıkları emir ve yasakları hiçbir değişikliğe uğratmadan insanlara anlatmaları

4

Güvenilir olmak ve kendilerine teslim edilenleri aynen sahiplerine iade etmeleri

5

Üstün bir kavrayış seviyesine sahip olmak, akıllı ve zeki olmaları
23
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ETKİNLİK - 6

2

Peygamberler, Allah tarafından seçilirler. Kendi çalışmalarıyla peygamber olamazlar.

3

Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen Üzeyir bir peygamberdir.

4

Mucizelerin zamanını Allah belirler.

5

Kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’e ayrı bir önem verilmektedir.

6

Peygamberler içinde yaşadıkları toplumlarda yaygın olan günahların bir kısmını işlemişlerdir.

7

Kunut duaları, Yatsı namazından sonra kılınan Vitir namazının son rekâtında rükûdan hemen önce
okunur.

8

Hz. Âdem (a.s) ilk insan olmanın yanında aynı zamanda ilk peygamberdir.

9

Müslümanlar, Hz.Muhammed’den (s.a.v) başka herhangi bir peygambere inanmakla sorumlu değildir.

10

İnsanlar için en güzel örnek peygamberlerdir.

11

Bütün peygamberler insanları tevhit inancına davet etmişlerdir.

12

Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi vahyin anlaşılması ve yaşanmasını zorlaştırmıştır.

13

Bütün peygamberler insanları hakka ve adalete çağırmışlardır.

14

Peygamberler de diğer insanlar gibi yer, içer, uyur ve gezerler.

15

Peygamberlerin diğer insanlardan en önemli farkları Allah’tan vahiy almalarıdır.

16

Yüce Allah, Hz. Muhammed’den (s.a.v) sonra da bazı peygamberler gönderecektir.

N
YI
YA

A

B

•M
U

R

Tİ

EK

N

Yüce Allah’ın izniyle peygamberlerin, peygamberliklerini kanıtlamak için gerçekleşen olağanüstü
olaylara mucize ismi verilir.

R

Ö

17

18

Zebur ilk gönderilen ilahi kitaptır.

19

Hz. Lokman, Kur’an’da ismi geçmesine rağmen bir peygamber değil, bilgin ve üstün ahlaklı biridir.

20

Hz. Muhammed (s.a.v), Allah’tan aldığı vahyi insanlara aynen aktarmış, bu uğurda birçok zorlukla
karşılaştığı halde davasından dönmemiş ve vazgeçmemiştir.
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R

Yüce Allah, insanlara ileteceği mesajları, melek olan peygamberlere ilettiği vahiylerle sağlamıştır.

LA

1

I

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların karşısına D, yanlış olanların karşısına da Y yazınız.

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

ETKİNLİK - 7

LA

R

I

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

1.

Tevrat isimli ilahi kitap

gönderilmiştir.

2.

Yüce Allah’ın Cebrail isimli melek aracılığıyla gönderdiği mesajlara

3.

Yeryüzünde yaratılan ilk insan ve ilk peygamber

4.

Bütün peygamberler insanları bir olan Allah’a iman etmeye çağırmıştır. Bu

5.

Yüce Allah, yeryüzünde yaşayanlar insan olduğu için peygamberleri insanlar arasından seçmiştir. Böylece insan-

olarak isimlendirilir.

YA

YI

N

ismi verilir.

ların peygamberleri daha iyi

almalarını kolaylaştırmıştır.

6.

Peygamberlik çalışarak elde edilebilecek bir şey değildir. Aksine peygamberlik

7.

Hz. Musa’nın (a.s) Kızıldeniz’i ikiye yararak kendisine iman edenlerle birlikte oradan geçmesi

A

tarafından verilir.

B

olarak

•M
U

nitelendirilir.
8.

Allah tarafından gönderilen peygamberlerden kitap verilmeyenlere

9.

Peygamberlerden kendisine kitap verilenlere

ismi verilir.

R

ismi verilir.
ve

ke-

Tİ

10. Peygamber kelimesi Farsça’dır. Kur’an-ı Kerim’de peygamber kelimesi yerine

EK

limeleri kullanılır.

11. Hz. Âdem’in (a.s) önünde saygı ile eğilmesi istenen

kibirlenerek bunu yapmayı reddetmiştir.

R

N

12. Hz. Âdem (a.s), Hz. İdris (a.s), Hz. Şit (a.s) ve Hz. İbrahim (a.s)’e

Ö

13. Yüce Allah tarafından indirilen ilk ilahi kitap

14. Hz. Davud (a.s), kendisine indirilen

15. Bütün peygamberler

isimli kitapçıklar indirilmiştir.

, son ilahi kitap ise Kur’an-ı Kerim’dir.
isimli ilahi kitap ile içinde yaşadığı toplumu Allah’a davet etmiştir.

görevini yaparken ortak birtakım çağrılarda bulunmuştur. Bunlar arasında ada-

let, iyilik, merhamet, dürüstlük ve yardımseverlik yer alır.
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