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6. Sınıf
Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi

ALLAH'IN ELÇİLERİ: PEYGAMBERLER

1. 
"Allah (c.c.) tarafından inanç 
esaslarını, ibadet biçimlerini, 
ahlak kurallarını, ilahî emir ve 
yasakları insanlara bildirmek, 
onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu 
ve yanlışı açıklamakla görev-
lendirilmiş ve vahiyle destek-
lenmiş kişilere denir.

	 Onur	 Öğretmen'in	 yaptığı	 tanım	 aşağıdaki	 kav-
ramlardan	hangisine	aittir?

A) Peygamber B) Alim
C) Melek  D) Halife

2.	 Aşağıdakilerden	 hangisi,	 Kur'an'da	 adı	 geçen	
peygamberlerdendir?

A) Üzeyr (a.s.) B) Lokman (a.s.)
C) Nuh (a.s.)  D) Şit (a.s.)

3. Allah (c.c), insanlık tarihinin başlangıcından günümü-
ze kadar pek çok peygamber göndermiştir.

	 İlk	ve	son	olarak	gönderilen	peygamberler	aşağı-
daki	seçeneklerin	hangisinde	doğru	verilmiştir?

A) Hz. Âdem (a.s.) – Hz İbrahim (a.s.)
B) Hz. Musa (a.s.) – Hz. Muhammed (s.a.v.)
C) Hz. Âdem (a.s.) – Hz. Muhammed (s.a.v.)
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) – Hz. Âdem (a.s.)

4.	 Sözlük	 anlamı;	 "haberci, elçi, haber getiren"	 olan	
kavram	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Kur'an  B) Peygamber
C) Vahiy  D) Melek

5. Yüce Allah (c.c.), tarih boyunca toplumlara pek çok 
peygamber göndermiş ve gönderdiği bütün peygam-
berleri de insanlar arasından seçmiştir.

 Buna	 göre,	 peygamberlerin	 insanlar	 arasından	
seçilmesiyle	ilgili	aşağıdakilerden	hangisine	ula-
şılamaz?

A) Vahyin muhatabı insanlar olduğundan, iletişim kur-
mak kolaylaşır.

B) İnsanların ihtiyaçlarını, problemlerini, duygularını 
en iyi yine bir insan anlar.

C) Peygamberler insanlarla aynı ortamda bulunacağı 
için yaşantısıyla güzel örnek olabilmesi için

D) İnsanlar inanmadıkları peygamberlere rahat bir 
şekilde kötülük yaparlar.

6.	 Aşağıdakilerden	hangisi	Kur'an-ı	Kerim'de	adı	ge-
çen	25	Peygamberden	biri	değildir?

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

B) Hz. Nuh (a.s.)

C) Hz. Yuşa (a.s.)

D) Hz. Âdem (a.s.)

7. 
"Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak 
peygamberler gönderdik ki insanların peygam-
berlerden sonra Allah'a karşı bizi imana çağı-
ran kimse olmadı diye bir bahaneleri olmasın! 
Allah izzet ve hikmet sahibidir."

(Nisa suresi, 165. ayet)

	 Bu	ayetten	aşağıdaki	sonuçların	hangisine	ulaşı-
lamaz?

A) Peygamberler, insanlara Allah'ın emir ve yasakla-
rını tebliğ ederler.

B) Peygamberler, müjdeleyici ve sakındırıcıdır.
C) İnsanlar doğru yolu Peygamberlere ihtiyaç duy-

damadan da bulabilirler.
D) Peygamberler, insanları Allah'ın birliğine davet 

ederler.



016. Sınıf / Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

8. I. Allah'ın seçkin kullarıdır.
 II. İnsanları hak dine davet ederler.
 III. Vahiy ile desteklenirler.
 IV. İlk peygamber, Hz. Muhammed (s.a.v.)'dir.

	 Numaralanmış	 ifadelerden	hangileri	Peygamber-
lerle	ilgili	yanlıştır?

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

9. "Peygamber, Rabb'i tarafından kendisine indirilene 
iman etti mü'minler de (iman ettiler). Her biri Allah'a 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman etti-
ler. 'Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ay-
rım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabimiz, affına 
sığındık! Dönüş sanadır' dediler."

               (Bakara suresi, 285. ayet) 
Bu	ayette	aşağıdakilerin	hangisi	vurgulanmakta-
dır?

A) Her topluluk için birden fazla peygamber gönderil-
miştir.

B) Peygamberler, vahiy ile desteklenmezler.
C) Topluluklar, yalnızca kendilerine gönderilen pey-

gambere inanmalıdır.
D) Peygamberlere iman, iman esaslarındandır. 

10. "O peygamberler ki Allah'ın gönderdiği emirleri duyu-
rurlar, Allah'tan korkarlar ve O'ndan başka kimseden 
korkmazlar."

(Ahzab suresi, 39. ayet)
	 Verilen	ayetten	peygamberlerle	ilgili	aşağıdaki	so-

nuçlardan	hangisine	ulaşılamaz?

A) Allah'tan başka kimseden korkmazlar.
B) Yalnızca Allah'a itaat ederler.
C) Dini tebliğ ederler.
D) İnsanlara sadece dünyada mutlu edecek şeyler 

tebliğ ederler.

11.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 Peygamberler	 aracılığı	
ile	 insanlara	bildirilen	ortak	mesajlardan	biri	de-
ğildir?

A) İnsanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağ-
lacak mesajlar iletmek.

B) İlahi kitap ve kanunlarını tebliğ etmek.
C) İnsanların yaptığı yanlış davranışları affetmeyip 

cezalandırmak
D) İnsanların Allah'a inanmalarını sağlamak.

12. Bir topluma liderlik etmek, insanları eğitip güzel dav-
ranışlara yönlendirmek, kötü davranışlardan alıkoy-
mak zor bir iştir. Hele bir de insanların geçmişe dair 
katı ön yargıları varsa iş daha da zorlaşır. Böyle zor 
bir görevi yerine getiren kimselerin akıllı ve zeki olma-
ları şarttır.

	 Bu	 paragrafta,	 peygamberlerin	 özelliklerinden	
hangisine	dikkat	çekilmektedir?

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

13. Peygamberlere iman, Yüce Allah'ın farklı dönemler-
de peygamberler gönderdiğine ve peygamberler ta-
rafından bildirilenlerin doğru olduğuna şüphesiz bir 
şekilde inanmak demektir. Her Müslüman, aralarında 
ayrım yapmaksızın bütün peygamberlere iman eder. 
Peygamberlerin hepsini görevlendiren Allah (c.c.) ol-
duğu için peygamberlerden herhangi birini inkâr et-
mek, hepsini inkâr etmek anlamına gelir.

	 Bu	paragrafta	vurgulanan	düşünce	aşağıdakiler-
den	hangisinde	en	kapsamlı	şekilde	ifade	edilmiş-
tir?

A) Peygamberler Allah’ın seçkin kullarıdır.
B) Peygamberlerin diğer insanlardan en büyük farkı, 

Allah’tan vahiy almalarıdır.
C) Bir Müslümanın iman sahibi olabilmesi için bütün 

peygamberlere ve onların bildirdiklerine şüphesiz 
inanması gerekir. 

D) Bir peygamberi inkâr etmek, diğerlerini de inkâr 
etmek demektir.

ALLAH'IN ELÇİLERİ: PEYGAMBERLER
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1. Peygamberler, Allah tarafından seçilen ve görev-
lendirilen kişilerdir. Peygamberlik, kişinin çalışıp ça-
balayarak, çok ibadet ederek elde edemeyeceği bir 
mevkîdir.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	Peygam-
berliğin	çalışarak	elde	edilmeyip	Allah	tarafından	
verildiğini	vurgulamaktadır?

A) "…Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) 
bulunmuştur."

(Fâtır suresi, 24. ayet)
B) "…Her ümmetin bir peygamberi vardır. Peygam-

berleri geldiği zaman, aralarında adaletle hükme-
dilir ve onlara asla zulmedilmez."

(Yunus suresi, 37. ayet)
C) "Allah, elçilik görevini kime vereceğini daha iyi bi-

lir."
(En'am suresi, 24. ayet

D) "…Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) 
azap edecek değiliz."

(İsrâ suresi, 15. ayet)

2. 
"Arkadaş! Sakin ol. Ben kral değilim. 
Kureyş'ten kurutulmuş et yiyen bir kadının 
oğluyum."

Hz. Muhammed (s.a.v.)

	 Peygamberimizin	bu	sözü	aşağıdaki	özelliklerin-
den	hangisine	örnek	oluşturur?

A) Cesur olmak
B) Alçakgönüllü olmak
C) Sabırlı olmak
D) Cömert olmak

3. I. Güvenilir kişilerdir.
 II. Her zaman doğruyu söylerler.
 III. Akıllı ve zekidirler.
 IV. Her insan gibi günah işleyebilirler.

	 Yukarıdaki	 özelliklerden	 hangisi	 Peygamberlere	
ait	değildir?

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

4. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh’un (a.s.), kavmine şöyle 
dediği bildirilmiştir: “Bilin ki ben, size gönderilmiş gü-
venilir bir elçiyim.” (Şuarâ suresi, 107. ayet.) 

 Bu	 ayette	 aşağıdaki	 peygamber	 özelliklerinden	
hangisi	vurgulanmıştır?

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

5. Peygamberlerin fetanet sıfatına Enbiya suresi'nin 51. 
ayeti örnek niteliğindedir. "Andolsun, daha önce de 
İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini ver-
dik."

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 peygamberlerin	 sıfatla-
rından	olan "fetanet"le	ilgilidir?

A) Akıllı, zeki ve uzak görüşlü olmaktır.
B) Günahtan uzak olmak, günah işlememektir.
C) İlahi mesajları insanlara doğru şekilde aktarmak-

tır.
D) Söz ve davranışlarıyla her zaman güvenilir ol-

maktır.
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6.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 peygamberlerin	 ortak	
özelliklerinden	değildir?

A) Sıdk  B) Fetanet

C) Tebliğ  D) Zenginlik

7. Mucize, peygamberlere ait temel özelliklerdendir. Mu-
cize; peygamberlerin, kendilerine inanmayan insan-
lara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın 
izni ve yaratmasıyla gösterdikleri olağanüstü olaylar-
dır.

 Buna	göre,	mucizelerle	ilgili; 

 I. Sadece peygamberler mucize gösterebilir.
 II. Peygamberlerin mucize gösterme amaçları pey-

gamberliklerini inanmayanlara ispat etmektir.
 III. Peygamberler, istedikleri zaman mucize göstere-

bilirler. 
 yargılarından	hangisi	söylenemez?

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

8.	 Aşağıdakilerden	hangisi	peygamberlerin	görevle-
rinden	değildir?

A) İlahî emir ve yasakları bütün insanlara duyurmak
B) Allah'ı en doğru şekilde tanıtmak
C) İnanç ve ibadet şekillerini öğretmek
D) Hak ve hakikatleri yalnızca yakın akrabalarına 

tebliğ etmek

9. Peygamberlerin yaptığı her şey vahiy kaynaklıdır. 
Onlar söz, fiil ve davranışları ile insanlara en güzel 
örnektirler.

	 Buna	göre,	 aşağıdakilerden	hangisi	peygamber-
lerin	özelliklerinden	değildir?

A) Dürüst ve güvenilirdirler.
B) Sabır ve sebat sahibidirler.
C) Sadece kendi fikirlerini önemserler.
D) Baskı ve zorlamalar karşısında bile doğruluktan 

asla vazgeçmezler.

10. Peygamberlerin, günah işlemekten korunmuş olma-
larına ---- denir.

	 Bu	cümlede	boş	bırakılan	yere	aşağıdaki	kavram-
lardan	hangisi	gelmelidir?

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

11. "Kitap'ta İsmail'i de an, o gerçekten sözünde dosduğ-
ruydu, resul ve nebiydi."

(Meryem suresi, 54. ayet)
	 Bu	ayette	Peygamberlere	ait	hangi	özellik	vurgu-

lanmaktadır?

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




