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1. MODÜL

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

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

Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

İlahi Kitaplar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)

Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları
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PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

ALLAH’IN (C.C.) ELÇILERI: PEYGAMBERLER

Yüce Allah’ın kendi katından kullarına göndermiş olduğu inanç esaslarını, ibadet şekillerini, ahlaki 
kuralları, tüm emir ve yasakları bildirmek; insanlara güzeli, doğruyu ve yanlış olan şeyleri açıklamak 
üzere görevlendirdiği ve vahiyle desteklediği seçilmiş kimselere ………………………… denir. 

Peygamberlik, İslam’da nübüvvet ve risalet kavramıyla ifade edilir. Nübüvvet; Allah’ın gönderdiği 
vahiyleri, emir ve yasakları alıp insanlara dinin gerçeklerini duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla 
açıklama makamıdır.

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

Kur’an-ı Kerim’de “peygamber” kavramının karşılığı olarak “nebi” ve “resul” sözcükleri kullanılmıştır. 
Resul, Allah’ın kitap indirerek görevlendirdiği peygamberdir. Kendisine kitap indirilmeyen peygam-
bere de nebi denir.

Yüce Allah, tarih boyunca birçok peygamber göndererek kullarını uyarmış ve onların hayatlarına yön 
vermiştir. Bir ayette şöyle buyrulmuştur: “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönder-
dik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” (Fâtır suresi, 24. ayet.)

Yüce Allah’ın peygamberlerine mesaj iletmesine vahiy denir. Peygamberlere iletilen mesajlar Allah’ın 
emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesajlar, 
insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak içindir.

Yüce Allah insanlık tarihi boyunca her kavme peygamber göndermiştir. Bununla ilgili olarak bir ayette 
“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi vardır...” (Yûnus suresi, 47. ayet.) buyrulmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de tüm peygamberlerin sayısı ve adları belirtilmemiştir. Mü’min suresinin 78. ayetinde 
şöyle buyrulmuştur: “Ant olsun, senden önce gönderdiğimiz peygamberlerden sana anlattıkla-
rımız da anlatmadıklarımız da var…”

Kur’an-ı Kerim’de Adı Geçen Peygamberler 

Âdem İdris Nuh Hud Salih Lut İbrahim

Yakup Yusuf Şuayp Harun Musa Davut Süleyman

Yunus İlyas Elyesa Zekeriya Yahya İsa İsmail

İshak Eyüp Zülkifl Muhammed
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6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bilgi Notu

Kur’an-ı Kerim’de Üzeyr, Lokman ve Zülkarneyn isimleri de geçmektedir. Ancak bu kişilerin peygam-
berliği açık seçik ifade edilmemiştir. Ayrıca bazı dinî kaynaklarda Hz. Şit adında bir peygamberden 
ve kendisine suhuf verildiğinden de bahsedilmektedir.

Peygamberler

 

Allah tarafından
seçilirler.    

Aldıkları vahyi
insanlara iletirler.

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

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

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

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

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

Peygamberlere iman, imanın altı esasından biridir. İman esasları bir bütündür ve aralarında ayrım 
yapılamaz. Bu husus bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “Peygamber, Rabb’inden kendisine in-
dirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve pey-
gamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) 
ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘Işittik ve itaat ettik. Ey Rabb’imiz! Senden bağışlama dileriz. 
Sonunda dönüş yalnız sanadır.” (Bakara suresi, 285. ayet.)

• Peygamberlere inanmanın, imanın şartlarından biri olduğunu Hz. Peygamber de bir hadisinde 
şöyle ifade etmiştir: İman; Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, ahiret gününe, hayır 
ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmandır.

Bütün Müslümanlar Allah’ın peygamberlerine ve onlara vahyedilene inanırlar. Bir ayette bu konuda 
şöyle buyrulmuştur: “Deyin ki biz Allah’a, bize indirilene (Kur’an’a); Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya-
kup ve Yakuboğullarına indirilene, Musa ve Isa’ya verilen (Tevrat ve Incil) ile bütün diğer pey-
gamberlere Rabblerinden verilenlere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz 
ve biz ona teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara suresi, 136. ayet.)

Peygamberlerin bir kısmına inanıp diğerlerini tasdik etmemek bir Müslüman için kabul edilebilir bir 
şey değildir. Bu konu ile ilgili yüce Allah  şöyle buyurur: “Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler 
ve Allah ile peygamberlerini birbirinden ayırmak isteyip bir kısmına iman ederiz ama bir kıs-
mına inanmayız diyenler ve bunlar arasında bir yol tutmak isteyenler yok mu? Işte gerçekten 
kâfirler bunlardır...” (Nisâ suresi, 150-151. ayetler.)

• Peygamberlik, Allah vergisidir. 

• Çalışma, ibadet etme veya başka bir şeyle elde edilemez. 

• Allah, peygamberlik yükünü taşıyabilecekleri ve layık olanları bilir ve dilediğini peygamber olarak 
seçer. Bu, Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir.

Bir Ayet
“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra in-
sanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın...” 

(Nisâ suresi, 165. ayet.)
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6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Etkinlik - 01

1. 
“Şüphesiz Biz seni bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak hak (Kur’an) ile gönderdik. Sen cehennemin 
halkından sorumlu tutulmayacaksın.”

(Bakara suresi, 119. ayet.)

Bu ayetin vermek istediği mesajı peygamber kavramından hareketle yorumlayınız.

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

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

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

2. Aşağıdaki cümleler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

a. Hz. Şit (a.s.) Kur’an’da ismi geçmediği hâlde peygamber olduğu çeşitli kaynak-
larda belirtilen isimlerdendir.

b. Her peygamber Allah tarafından seçilmiştir.

c. Peygamberlere inanmak, İslam dininin temel esaslarından biridir.

ç. Lokman Hekim, Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir.

d. Her insan peygamber olmak için çok çalışmalıdır.

e. Peygamberlerin ilettiği mesajlar Allah’ın emirleri, yasakları ve öğütleridir.

f. Yüce Allah insanlık tarihi boyunca peygamberler görevlendirmiştir.

g. Allah tarafından gönderilen bütün peygamberlerin isimleri Kur’an-ı Kerim’de yer 
almaktadır.

ğ. Kur’an’da peygamber kelimesinin yerine nebi kavramı yer alır.

D Y

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

a. Peygamberlerin Allah’tan aldıkları mesajlara ……………………denir.

b. Yüce Allah’ın insanların içinden seçip görevlendirdiği elçilere ……………………. denir.

c. …..............…... kendisine kitap indirilerek görevlendirilen elçilere denir.

ç. Kur’an-ı Kerim’de isimleri geçen peygamberlerin sayısı .............. tir.

d. İslam dininde peygamberlik, ............................ ve ........................... kavramlarıyla ifade edilir.
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PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

1. Peygamberlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A) İnsanlık tarihi boyunca her kavme gönderilmişler-
dir.

B)  Her peygamber çok çalışarak bu göreve gelmiş-
tir.

C) Allah’ın mesajlarını insanlara iletirler.

D) Davranışlarıyla insanlara örnek olurlar.

2. “Ant olsun, senden önce de peygamberler gönder-
dik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız kimseler 
de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de 
var...” 

(Mü’min suresi, 78. ayet.)

Bu ayetteki altı çizili ifadeyi aşağıdakilerden 
hangisi örneklendirmez?

A) Hz. İdris B) Hz. İlyas

C) Hz. Salih D) Hz. Abdullah 

3. Yüce Allah insanlık tarihi boyunca her kavme pey-
gamber göndermiştir. Bu peygamberler insanların 
içinden seçilmişlerdir. Bunun yanında peygamber-
lerin diğer insanlardan ayrılan özellikleri de vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu özelliklerden biridir?

A) Okuryazar olmaları

B) Alın teri ile kazanç sağlamaları 

C) Yetim ve öksüz olmaları

D)  Allah’tan vahiy almaları

4. Peygamber kavramı Farsça bir kelime olup Kur’an’da 
yer almaz. Bunun yerine Kur’an’da ---- ve ---- kav-
ramları kullanılır.

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangileri getirilmelidir?

A) nübüvvet - risalet B) resul - nebi

C) elçi - müjdeci D) halife - resul

5. “Peygamber, Rabb’inden kendisine indirilene iman 
etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, me-
leklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler 
ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini 
(diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik 
ve itaat ettik. Ey Rabb’imiz! Senden bağışlama dile-
riz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” 

(Bakara suresi, 285. ayet.)

Bu ayette vurgulanan aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) İman, hem dil hem de kalp ile olmalıdır.

B) Allah, her ümmete peygamber göndermiştir.

C) Peygamberler insanlar için uyarıcı ve müjdeleyi-
cidirler.

D) Allah’ın kitaplarını ve peygamberlerini kabul 

etmek iman esaslarındandır.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber ismidir?

A) Hz. Ali B) Hz. Ömer

C) Hz. İshak D) Hz. Osman
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7. “Her millet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.” 

(Fâtır suresi, 24. ayet.)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabile-
cek mesajlardandır?

A) Her peygamberin ismi Kur’an’da yer alır.

B) Her topluma peygamber gönderilmiştir.

C) Peygamberlerin görevi insanları aydınlatmaktır.

D) Her peygamber kendi kavminin içinden seçilmiş-
tir.

8. 
Bütün peygamberlerin isimlerinin Kur’an-ı Kerim’de 
yer aldığını ve Kur’an’da geçen isimlerin hepsinin 
de peygamber olduğunu söyleyemeyiz. Bazı isim-
ler Kur’an’da geçtiği hâlde peygamber olduğu açık 
seçik belli değildir.

Aşağıdakilerden hangisinin ismi Kur’an’da geç-
tiği hâlde peygamber olduğu söylenemez?

A) Hz. Zülkarneyn B) Hz. Yahya

C) Hz. Elyesa D) Hz. Zülkifl

9. “De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat 
bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahye-
diliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma di-
leyin...” 

(Fussilet suresi, 6. ayet.)

Bu ayette peygamberlerle ilgili vurgulanan aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Güzel ahlak sahibi insanlardır.

B) Allah’a her zaman ibadet hâlindedirler.

C)  İnsanların içinden seçilmişlerdir.

D) Her birinin üstün özellikleri vardır.

10. Peygamberlik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han-
gisi yanlıştır?

A)  Babadan oğula geçerek elde edilir.

B) Allah’ın takdiridir.

C) Çalışma ve ibadetle elde edilemez.

D) İslam kültüründe nübüvvet kavramıyla ifade edi-
lir.

11. Vahiy: Yüce Allah’ın emirlerini, yasaklarını ve öğüt-
lerini peygamberlerine ve onlar vasıtasıyla da in-
sanlara bildirmesidir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi vahyin gön-
derilme nedenlerinden biri olamaz?

A)  İnsanın sorumluluklarını azaltmak  

B) İnsana güzel ahlak ilkelerini göstermek

C) İnsanın yanlış inançlara yönelmesini engellemek

D) İnsanın dünya ve ahirette mutlu olmasını sağla-
mak

12. Peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Allah her peygambere vahyetmiştir.

B)  Her peygamberin kıssası Kur’an’da yer almakta-
dır.

C) Peygamberlerin sayısı tam olarak verilmemiştir.

D) İlk peygamber Hz. Âdem, son peygamber Hz. 
Muhammed’dir.
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PEYGAMBERLERIN ÖZELLIKLERI VE GÖREVLERI

Peygamberler, Allah tarafından seçilmiş ve insanlara gönderilmiş kutlu elçilerdir. İnsanlar için en 
güzel örnek peygamberlerdir. 

Her peygamber bizler gibi birer insandır. Bunun yanında insanlığa örnek teşkil eden peygamberlerin 
Allah tarafından kendilerine verilen birtakım özellikleri de vardır. 

Peygamberlerin Özelliklerinden Bazıları

 
Doğru olmak 

(sıdk)

 

 
Akıllı ve zeki olmak 

(fetanet)

 

 
Allah’tan aldıkları

mesajları insanlara 
olduğu gibi 

bildirmek (tebliğ)
..........................
..........................

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

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

Doğru Olmak (Sıdk)

Peygamberler doğru sözlü insanlardır. Hayatları boyunca asla yalan söylememişlerdir. Eğer doğru 
sözlü insanlar olmasalardı getirdikleri haberlere kimseler inanmazdı. Bu yüzden bütün peygamberler 
doğruluğu ilke edinmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’de Hûd suresinin 112. ayetinde yüce Allah şöyle buyurur:  “Öyle ise emrolunduğun 
gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar...”

Güvenilir Olmak (Emanet) 

Peygamberler her zaman ve her yerde güvenilir 
olup kutsal görevlerini yerine getirirken emanete uy-
gun davranmışlardır. Hem insanların emanetlerini 
hem de Allah’ın emaneti olan mesajları hakkıyla ko-
rumuşlar ve insanlara ulaştırmışlardır.

Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir. 
Emanete asla hainlik etmezler. Bu konuda bir ayet-
te şöyle buyrulur: “Bir peygamber için emanete 
hıyanet yaraşmaz...” (Âl-i İmrân suresi, 161. ayet.)

Peygamberler yaşadıkları toplum içinde güveni-
lir biri olmalarıyla tanınmışlardır. A’râf suresinin  
68. ayetinde “Size Rabb’imin mesajlarını duyuru-
yorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.” buyrularak peygamberlerin bu özelliğine de 
dikkat çekilmiştir.

Akıllı ve Zeki Olmak (Fetanet)

Peygamberler, kendilerine gelen mesajları en doğru şekilde anlayarak insanlara açıklamışlardır. On-
lar, kendilerine sorulan sorulara zekice cevap vermişler ve getirdikleri çözümler ile insanların doğru 
yolu bulmalarına yardımcı olmuşlardır.
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Etkinlik - 02

1. 
“Kitapta İdris’i de an! Hakikaten o pek doğru bir insan, bir peygamberdi.”

 (Meryem suresi, 56. ayet.)

 “Biliniz ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
(Şuarâ suresi, 143. ayet.)

Bu ayetlerden hareketle peygamberlerin doğru ve güvenilir olmalarının peygamberlikte-
ki önemini belirtiniz.

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

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

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

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

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

2. Aşağıdaki cümleler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

a. Peygamberler, özellikleri itibarıyla insanüstü varlıklardır.

b. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları ismet kavramıyla ifade edilir.

c. Hiçbir peygamber hayatı boyunca en küçük yalan dahi söylememiştir.

ç. Peygamberler, Allah’ın kendilerine emanet ettiği vahyi insanlara eksiksiz ulaş-
tırmışlardır.

D Y

3. Peygamberlerin sıfatları ile ilgili aşağıdaki kavramlar ve açıklamaları eşleştiriniz.

 

1. Tebliğ

2. İsmet

3. Fetanet

4. Sıdk

5. Emanet

a. Akıllı ve zeki olmak

b. Güvenilir olmak

c. Doğru sözlü olmak

ç. Allah’tan aldıkları mesajları insana iletmek

d. Günah işlememek
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Günah Işlemekten Korunmuş Olmak (Ismet)

Yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan koruması demektir. Peygamberler 
hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamber-
likten sonra kasten günah işlememişlerdir.

Peygamberler yaşadıkları toplumda  örnek ve önder kişiler oldukları için konumlarını zedeleyebilecek 
davranışlardan  her zaman uzak durmuşlardır.

Peygamberler de bizim gibi birer insandır. Hata işlemekten münezzeh değillerdir ancak onların küçük 
hataları dahi yüce Allah’ın uyarmasıyla hemen düzeltilmiştir. Bu yüzden peygamberler çok dikkatli 
davranmışlar, hatalardan ve günahlardan korunabilmek için Allah’tan daima yardım istemişlerdir.

Allah’tan Aldığı Mesajları Insanlara Olduğu Gibi Bildirmek (Tebliğ)

Peygamberler, Allah’tan kendilerine gelen mesajları insanlara olduğu gibi bildirmişlerdir. Bu konuda 
ilahi mesajlara en ufak bir ekleme ya da çıkarma yapmamışlardır.

Tebliğ, peygamberlerin asıl görevidir. Bu konu Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmektedir: “Peygam-
berin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.” (Mâide 
suresi, 99. ayet.)

Peygamberlerin en temel görevi insanları Allah’a inanmaya ve sadece ona kulluk etmeye çağırmak-
tır. Peygamberler; insanları iyiye, güzele ve doğruya yönlendirmişler; onlara dostluğu, kardeşliği ve 
barışı öğütlemişlerdir. 

Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla göster-
dikleri olağanüstü olaylara ………………………….. denir.

Mucize; insanın benzerini yapmaktan âciz kaldığı, alışılagelmiş şeylere aykırı olan, olağanüstü işler-
dir. Mucize göstermek Allah’ın iznine bağlı olarak peygamberler tarafından gerçekleştirilir. 

Mucize
Örnekleri

Hz. İbrahim’i ateşin yakmaması 

Hz. Salih’in kayanın içinden dişi bir deve çıkarması

Hz. Musa’nın, ............................................................................... 

Hz. İsa’nın ...................................................................................   

Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi Kuran-ı Kerim’dir.
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6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Bilgi Notu

Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemek, onun tek ve eşsiz olduğuna inanmak; hiçbir şeyi 
ona ortak koşmadan ibadeti sadece Allah’a yapmaya ............................ denir.

Allah’a inanmakla birlikte onunla beraber başka varlıkları da tanrı kabul etmek; zatında, sıfatlarında, 
fiillerinde yaratma ve emretme gibi konularda Allah’a başka bir varlığı denk ve eş görmeye 
............................ denir.

Etkinlik - 03

1. “...İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için sana bu Kur’an’ı indirdik. Umulur ki düşünüp an-
larlar.”

(Nahl suresi, 44. ayet.)

“O peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını tebliğ ederler, ondan korkarlar ve Allah’tan başka kimse-
den korkmazlardı. Hesap görücü olarak Allah yeter.”

(Ahzâb suresi, 39. ayet.)

Bu ayetlerden hareketle peygamberlerin görevlerini belirtiniz.

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

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

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

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

2. Aşağıdaki cümleler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” kutucuğunu işaretleyiniz.

a. Her peygamberin mucizesi Kur’an’da yer almıştır.

b. Peygamberlerin gizli ve açık her türlü günahtan korunması fetanet kavramıyla 
ifade edilir.

c. Tebliğ, peygamberlerin en temel vazifesidir.

ç. Hz. Muhammed’in en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir.

d. Peygamberler aynı zamanda insanlığa rehberdir.

e. Peygamber olmayan da mucize gösterebilir.

f. Peygamberlerin güvenilir olması emin sıfatıyla ifade edilir.

D Y
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02
1. “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duy-

mayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de 
değillerdi.”  

(Enbiyâ suresi, 8. ayet.)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabile-
cek mesajlardandır?

A) Peygamberlerin sayısını Allah bilir.

B) Her peygamber irade sahibidir.

C) Peygamberler günahsız varlıklardır.

D)  Peygamberler insanüstü varlıklar değildir.

2. Peygamberlerin en önemli özelliklerinden biri de 
onların insanlar arasından seçilmesidir. Allah, pey-
gamberleri insanlar arasından seçmekle insanlara 
büyük bir iyilikte bulunmuştur. Bu durum aynı za-
manda insanlara büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kolaylıklardan biri 
sayılamaz?

A) İnsanlara önderlik etmişlerdir.

B) Vahyin kabul edilebilirliğini sağlamıştır.

C)  Vahyin yazılı olmasını kolaylaştırmıştır.

D) Allah’tan gelen mesajın anlaşılmasını sağlamış-
tır.

3. 
“Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler 
olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak bir 
melek gönderirdik.”

(İsrâ suresi, 95. ayet.)

Bu ayete göre peygamberlerin meleklerden se-
çilmemiş olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İnsanların meleklerden sonra yaratılmış olmaları

B) Meleklerin çok güçlü varlıklar olmaları

C)  İnsanlara en iyi örnekliği yine insanların sunabi-
lecek olması

D) Dünyanın melekler için uygun bir yer olmaması

4. 
“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, 
özü sözü doğru bir peygamberdi.” 

(Meryem suresi, 41. ayet.)

Bu ayet peygamberlerin ortak niteliklerinden 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Sıdk B) İsmet

C) Tebliğ D) Fetanet

5. “Allah’ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabb’i 
hakkında İbrahim ile tartışmaya giren kimseyi gör-
medin mi? İbrahim ‘Rabb’im hayat veren ve öldü-
rendir.’ deyince o, ‘Hayat veren ve öldüren benim.’ 
dedi. İbrahim ‘Allah, güneşi doğudan getirmektedir, 
hadi sen de onu batıdan getir.’ dedi. Bunun üzerine 
inkârcı ne diyeceğini bilemedi. Allah, zalimler toplu-
luğuna rehberlik etmez.” 

(Bakara suresi, 258. ayet.)

Bu ayet peygamberlerin ortak niteliklerinden 
hangisiyle açıklanabilir?

A) Emanet B) İsmet

C) Fetanet D) Sıdk 

6. • Hz. İsa’nın gökten sofra indirmesi

• Kur’an’ın Hz. Muhammed’e verilmesi

• Hz. Musa’nın asasının büyük bir yılan olması

• Hz. İsa’nın hastaları iyileştirmesi

Bu örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ifade edilir?

A) Vahiy B) Mucize

C) Fıtrat D) İsmet

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
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7. “(Ey Muhammed!) Güçlü ve basiretli kullarımız İbra-
him’i, İshak’ı ve Yakup’u da an.”

(Sâd suresi, 45. ayet.)

Bu ayette peygamberlerin hangi niteliği ön plana 
çıkmaktadır?

A) Sıdk B) Emanet 

C) Fetanet D) Tebliğ

8. “Size Rabb’imin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben 
sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.”

(A’râf suresi, 68. ayet.)

Bu ayetten peygamberlerin ortak özelliklerinden 
hangileri çıkarılabilir?

A) Sıdk - Fetanet B) İsmet - Tebliğ

C) Tebliğ - Emanet D) Sıdk - İsmet

9. Peygamberler, Allah’tan kendilerine gelen mesajları 
olduğu gibi insanlara ulaştırmışlardır. İlahi mesajları 
insanlara aktarırken bir ekleme ya da eksiltme yap-
mamışlardır. Bu konuda görevlerini asla ihmal et-
memişlerdir. Allah’ın elçileri, ilahi mesajları insanlara 
ulaştırırken baskı ve zorlamada bulunmamışlardır.

Bu metinde peygamberlerin vurgulanan özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tebliğ B) İsmet

C) Fetanet D) Sıdk

10. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak 
niteliklerinden biri değildir?

A) Günahtan uzak olmaları

B)  Her şeyi bilmeleri

C) Çok zeki olmaları

D) Emanete sahip çıkmaları

11. Hz. Muhammed, peygamber olmadan önce insanlar 
tarafından tanınır ve gençliğinden itibaren Mekkeli-
ler ona “Muhammedü’l-Emin” diye hitap ederlerdi.

Bu durum peygamberlerin ortak niteliklerinden 
hangisiyle açıklanır?

A) Tebliğ B) Emanet 

C) Fetanet D) İsmet

12. İnsanın benzerini yapmaktan âciz kaldığı, alışılagel-
miş şeylere aykırı olan, olağanüstü olaylara “muci-
ze” denir. Yüce Allah, gönderdiği elçilerini mucize-
lerle desteklemiştir.

Buna göre Allah’ın peygamberlere mucize ver-
mesinin asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Peygamberlerin insanlara örnek olmaları  

B) İnsanlara karşı peygamberlerini koruması

C) İnsanların cezalarını ahirete bırakmak isteme-
mesi

D) Peygamberlerin peygamberliğini ispat etmesi

13. Mucizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A)  Peygamberlerin istediği zaman gerçekleşir.

B) İnkârcıların imanına vesile olmak hedeflenir.

C) İnananların imanlarını güçlendirir.

D) Allah’ın izni olmadan gerçekleşemez.
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PEYGAMBERLER INSANLAR IÇIN EN GÜZEL ÖRNEKTIR

Peygamberler, Allah tarafından seçilmiş, üstün niteliklere sahip insanlardır. Yüce Allah, peygam-
berleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Onlar yüce Allah’ın emir ve yasaklarını eksiksiz bir 
şekilde uygulayarak insanlara örnek olmuşlardır. 

Peygamberler Allah’a olan sağlam inançları ve ibadet konusundaki hassasiyetleri ile güzel ahlakları, 
kişilikleri ve yaşayışlarıyla insanlar için en güzel örnek olmuşlardır. 

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında şöyle buyrulur: “Ant olsun, Allah’ın Resulü’n-
de sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için 
güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet.)

Peygamberler insanlar için örnek alınacak rol model kimselerdir.  Kur’an-ı Kerim’de bütün insanlar 
için peygamberlerin hayatlarından örnekler verilir. Yüce Allah bu örneklerle bizlere iyi insan olmamız 
için yol gösterir. 

Her peygamberin bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı sıra Kur’an-ı Kerim’de öne çıka-
rılan üstün bir özelliği vardır.

Kur’an’da bize anlatılan peygamberlerden biri de Hz. Eyüp’tür. Eyüp Peygamber, hayatında birçok 
sıkıntı ve zorlukla karşılaştı. Malını mülkünü kaybetti, ağır hastalığa yakalandı ancak o, hiçbir zaman 
isyan etmedi. Sıkıntılarına sabretti ve her zaman Allah’tan yardım diledi.  Yüce Allah bir ayette onu 
şöyle övmektedir: “…Gerçekten biz Eyüp’ü sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir 
kuldu! O, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.” (Sâd suresi, 44. ayet.)

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hayatlarından örnekler verilir. Yüce Allah bu örneklerle bizlere iyi 
insan olmamız için yol gösterir. Örneğin Hz. İbrahim, Allah’a teslimiyeti ve tevhit mücadelesi ile ön 
plana çıkmış bir peygamberdir. Hz. Yusuf ise iffeti, sabırlı oluşu, kardeşlerine karşı affediciliği ve 
merhameti ile bizler için örnektir. 

Bir Ayet
“İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır...”

         (Mümtehine suresi 4. ayet.)

Etkinlik - 04

Aşağıdaki cümleler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” kutucuğunu işaretleyiniz. 

a. Peygamberler, Allah’ın emirlerini uygulama konusunda insanlar için en güzel ör-
nektir.

b. Kur’an-ı Kerim’de bütün peygamberlerin örnek hayatından kesitler verilir.

c. Yüce Allah, melekleri ve peygamberleri insanlara örnek olmaları için görevlen-
dirmiştir.

ç. Kur’an-ı Kerim’de sabrıyla bizlere örnek verilen peygamber, Hz. Eyüp’tür.

D Y
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VAHIY VE VAHYIN GÖNDERILIŞ AMACI

Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup ne-
lerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzına ……………………. 
denir.

VAHİY

Yol aydınlatan bir ışıktır. Açıklamadır.

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

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

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

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

Yüce Allah vahiy göndermekle insanlara doğru yolu göstermiş ve onları yanlışlıklara karşı uyarmıştır. 
Bir ayette bu durum şöyle ifade edilir: “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz on-
ların okumalarından habersiz idik, demeyesiniz yahut eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan 
daha çok doğru yolda olurduk, demeyesiniz diye bu Kur’an’ı indirdik. Işte size Rabb’inizden 
açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi…” (En’âm suresi, 156-157. ayetler.)

Allah, insanları kendisine kulluk etmeleri için yaratmıştır. Nasıl kulluk edeceklerini de göndermiş ol-
duğu vahiylerle insanlara bildirmiştir. İnsanlara özgür irade vererek de onları imtihana tabi tutmuştur. 
Vahye uyanları ödüllendireceğini, uymayanları ise cezasız bırakmayacağını bildirmiştir. 

Allah, eğer vahiy göndermeseydi insanların kulluk görevlerinden haberi olmayacaktı ve insanlar “Bil-
miyorduk.” gibi bahaneler ileri süreceklerdi. İşte yüce Allah vahiy göndererek bu gibi bahaneleri de 
ortadan kaldırmıştır.  Bu durum bir ayette de şöyle ifade edilmiştir: “Kim hidayet yolunu seçerse 
bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış 
olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez. Biz, bir peygamber gönderme-
dikçe (kimseye) azap edecek değiliz.” (İsrâ suresi, 15. ayet.)

Bütün peygamberler insanları yalnızca Allah’a inanmaya (tevhide) ve sadece ona ibadet etmeye 
davet etmişlerdir. Allah’tan başkasına kulluk etmekten sakındırmışlardır. Nitekim Enbiyâ suresinin 
25. ayetinde tevhit ilkesine şöyle vurgu yapılmıştır: “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygam-
berlere ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin.’ diye 
vahyetmişizdir.”
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1. Peygamberlerin çağrısını kabul etmeyen bazı kim-

seler, insanlar arasından peygamber seçilmesine 
karşı çıkmışlardır. Peygamberlerin meleklerden 
veya doğaüstü güce sahip varlıklardan olması ge-
rektiğini ileri sürmüşlerdir. Hâlbuki yüce Allah melek 
gibi insanüstü bir varlığı peygamber olarak gönder-
seydi ----

Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle devam et-
tirilirse metnin anlam bütünlüğü bozulmuş olur?

A) insanlar onu örnek alamayacaktı.

B)  insanların dini yaşamaları kolaylaşacaktı.

C) insanlarla iletişim kuramayacaktı. 

D) insanların peygamberlere inanmamalarının se-
bebi olabilecekti.

2. “İşte o peygamberler, Allah’ın hidayet ettiği kimseler-
dir. Sen de onların yoluna uy. De ki ben buna (pey-
gamberlik görevime) karşılık sizden bir ücret istemi-
yorum. Bu (Kur’an) âlemler için ancak bir öğüttür.” 

(En’âm suresi, 90. ayet.)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberler seçkin insanlardır.

B) Peygamberler insanlar için örnektir.

C) Peygamberler, görevleri karşılığında gelir elde 
etmezler.

D)  Peygamberler günah işlemezler.

3. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hayatlarından 
örnekler verilir. Yüce Allah bu örneklerle bizlere iyi 
insan olmamız için yol gösterir. Her peygamberin 
bütün kişiliğiyle örnek bir şahsiyet olmasının yanı 
sıra Kur’an-ı Kerim’de öne çıkarılan üstün bir özel-
liği vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi peygamber-
lerin bizler için örnek olan özelliği olamaz?

A) Hz. Eyüp’ün sabırlı olması

B) Hz. Yusuf’un iffeti

C)  Hz. Süleyman’ın hayvanlarla iletişim kurması

D) Hz. İbrahim’in Allah’a teslimiyeti 

4. Hz. Âdem, Allah’ın yasakladığı ağaçtan yiyip de 
Rabb’ine karşı gelince şöyle dua etmiştir: Rabb’imiz! 
Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve 
bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.

(A’râf suresi, 23. ayet.)

Bu metinden çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Peygamberler insanüstü varlıklardır.

B) Hz. Âdem yaratılan ilk insandır.

C)  Hatadan dönmek ve tövbe etmek bir erdemdir.

D) Her peygamberin kıssası Kur’an’da yer almaktadır.

5. “Ant olsun, Allah’ın Resulü’nde sizin için; Allah’a ve 
ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden 
kimseler için güzel bir örnek vardır.”

(Ahzâb suresi, 21. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A)  Peygamberler insanlar için en güzel rehberdir.

B) Hz. Muhammed, son peygamberdir.

C) İman esaslarının en önemlisi ahirete imandır.

D) Güzel ahlak sahibi her insan peygamber olabilir.

6. “De ki ben, yalnızca sizin gibi bir beşerim. (Şu var 
ki) Bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolu-
nuyor…”

(Kehf suresi, 110. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Peygamberlerin diğer insanlardan farkı

B)  Peygamberlerin örnek alınabilmeleri

C) Peygamberlerin vahye muhatap oldukları

D) Peygamberlerin Allah ile haberleştikleri

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
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7. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, 
‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse 
yalnızca bana kulluk edin.’ diye vahyetmişizdir.”

(Enbiyâ suresi, 25. ayet.)

Bu ayet aşağıdaki konulardan hangisiyle ilişki-
lendirilemez?

A) Peygamberlerin vahiy almaları

B) İslam’ın tevhit dini olduğu 

C) Vahyin gönderiliş amacı

D)  Peygamberlerin örnek alınmaları

8. Vahiy ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Allah’ın kullarına olan merhametinin bir gösterge-
sidir.

B) Allah’ın kullarına bildirmek istediği mesajlardır.

C) İnsanların yolunu aydınlatan bir ışıktır.

D)  İnsanların özel güçleri ile elde ettiği bilgilerdir.

9. “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. 
Biz onların okumalarından habersiz idik, demeye-
siniz yahut eğer bize kitap indirilseydi biz onlardan 
daha çok doğru yolda olurduk, demeyesiniz diye bu 
Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabb’inizden açıkça bir 
delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi…”

(En’âm suresi, 156-157. ayetler.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?

A) İnsanların çok çabuk unuttukları

B) Son ilahi kitabın Kur’an olduğu

C)  Vahyin gönderiliş amacı

D) Kur’an’ın Arapça olarak indirilmesi

10. “Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri 
şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma 
da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.” 

(Nahl suresi, 64. ayet.)

Bu ayete göre vahyin gönderiliş amacı ile ilgili  
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlara doğru yolu göstermek

B) İnsanların sorunlarına çözüm üretmek

C) İnananlara rehber olmak

D)  İnsanların iradelerini kısıtlamak

11. Vahyin gönderiliş amacı ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) İnsanları tevhit inancına davet etmek

B) İnsanların doğru yolu bulmalarına yardımcı olmak

C)  İnsanların teknolojik ilerleme sağlamasına yar-
dımcı olmak

D) Toplumda yaygınlaşan kötülükleri ortadan kaldır-
mak

12. Vahyin gönderiliş amacı ile ilgili en kapsamlı 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlara ibadetlerin şekillerini göstermek

B) Evren ve içindekiler hakkında bilgi vermek 

C) Peygamberlerin kıssalarını anlatmak 

D)  İnsanların dünya ve ahirette mutlu olmaları sağ-
lamak
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ILAHI KITAPLAR

Yüce Allah’ın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzere peygamberine vahyettiği sözlere ve bu-
nun yazıya geçirilmiş şekline …………………………. denir.

İlahi kitaplar Allah’a inanmayı, ona kulluk etmeyi ve ahlak ilkelerine uymayı öğütlemiştir. Bu kitaplar-
da Allah’a, insanlara ve diğer varlıklara karşı olan sorumluluklar üzerinde durulmuştur.

İlahi kitaplara iman etmek, Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların 
içeriğinin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir. Bir ayette şöyle buyrulur: “Işte onun 
için sen (tevhide) davet et ve emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma ve de 
ki ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum...” 
(Şûrâ  suresi, 15. ayet.)

İlahi kitaplara iman etmek, iman esaslarından biridir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman eden-
ler! Allah’a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman 
ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse 
tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisâ suresi, 136. ayet.) buyurarak kitaplara inanmanın bir iman esası 
olduğunu belirtmiştir. 

Her ilahi kitap bir peygamber aracılığıyla gönderilmiştir. Kendisine kitap indirilen peygamber de on-
daki emir ve yasakların uygulanmasını göstermiş ve bunların yaşanabilir olduğunu ortaya koymuştur.

Yüce Allah, vahiy yoluyla bazı peygamberlere ilahi kitaplar göndermiştir. Bunlar; Tevrat, Zebur, İncil 
ve Kur’an-ı Kerim’dir.

Tevrat

Hz. Musa’ya

Zebur İncil Kur’an

Hz. .................... Hz. İsa’ya Hz. ........................

indirilmiştir.

Tevrat

İbranice bir kelime olup kanun, şeriat ve öğreti anlamlarına gelir. Hz. Musa’ya indirilmiştir. Tevrat Hz. 
Musa aracılığıyla İsrailoğullarına gönderilmiştir. Yahudiliğin kutsal kitabıdır. Yüce Allah “Şüphesiz 
Tevrat’ı biz indirdik. Içinde bir hidayet, bir nur vardır… ” (Mâide suresi, 44. ayet.) buyurarak Tev-
rat’ın ilahi bir kitap olduğunu bizlere bildirmiştir.

Zebur
Kelime olarak yazılı şey ve kitap anlamına gelir. Hz. Davud’a indirilmiş olan ilahi kitabın adıdır. 
Kur’an’da şöyle buyrulur: “...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Da-
vud’a da Zebur’u verdik.” (İsrâ suresi, 55. ayet.) Zebur, günümüzde Tevrat’ın içinde “Mezmurlar” 
adıyla ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır. 
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Etkinlik - 05

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

a. Allah’ın bazı peygamberlere gönderdiği kitaplara ………….. kitap adı verilir.

b. Yüce Allah tarafından gönderilen ilk kutsal kitap .....………...… 

c. Kutsal kitaplardan olan İncil, …....……………… Peygamber’e gönderilmiştir.

ç. Hz. Musa’ya indirilen Tevrat ……........................ kavmine gönderilmiştir.

d. İlahi kitaplara inanmak  ….......………. esasları arasında yer alır.

Incil

Kelime anlamı olarak “müjde, talim ve öğretici” anlamına gelir. Hz. İsa aracılığıyla İsrailoğullarına 
gönderilmiştir. Hristiyanlığın kutsal kitabıdır. İncil, Hz. İsa’dan çok sonraları yazıya geçirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de İncil ile ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Kendinden önce gelen Tevrat’ı 
doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerinde, Meryem oğlu Isa’yı arkalarından gönderdik. 
Ve ona, içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, önündeki Tevrat’ı tasdik etmek, sakınanla-
ra bir hidayet ve öğüt olmak üzere Incil’i verdik.” (Mâide suresi, 46. ayet.)

Bilgi Notu

Tevrat, Zebur ve İncil zaman içinde insanlar tarafından tahrif edilmiştir. Bu sebeple de Kur’an’dan 
önceki ilahi kitaplar, Allah’tan geldiği hâliyle günümüze kadar ulaşamamıştır. Bu yüzden bizler bugün 
kitapların şu andaki şekillerine değil, Allah’tan gelen bozulmamış şekillerine inanmakla yükümlüyüz.

Kur’an-ı Kerim
Allah tarafından gönderilen ilahi kitapların sonuncusu olan Kur’an-ı Kerim, son peygamber Hz. Mu-
hammed’e Arapça olarak indirilmiştir. 

Kur’an, Hz. Muhammed’e 610 yılından 632 yılına kadar yaklaşık 23 yıl boyunca ayet ve sureler hâ-
linde indirilmiştir. İndirilen ayet ve sureler Müslümanlar tarafından ezberlenmiş ve vahiy kâtipleri adı 
verilen kişiler tarafından yazıya geçirilmiştir. 

Kur’an, Allah tarafından korunmuş ve günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Bir 
ayette bu konu şöyle ifade edilmiştir: “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!” 
(Hicr suresi, 9. ayet.)

Kur’an-ı Kerim’i okumak ve hayata geçirmek ibadettir. Müslümanlar, Kur’an’ı okuyup anlayarak Al-
lah’ın gönderdiği mesajları öğrenmeli ve hayatlarına yön vermelidirler.

Kültürümüzde Kur’an’a sevgi ve saygıyla yaklaşılır. Toplumumuzda doğum, ölüm, düğün ve açılış 
törenleri gibi çeşitli merasimlerde Kur’an-ı Kerim’den ayetler okunması âdet hâline gelmiştir.

Bilgi Notu

Yüce Allah, dört büyük ilahi kitabın dışında bazı peygamberlere de birkaç sayfadan oluşan vahiyler 
indirmiştir. Bunlara “suhuf” denir. Hz. Âdem’e 10 sayfa, Hz. Şit’e 50 sayfa, Hz. İdris’e 30 sayfa, Hz. 
İbrahim’e 10 sayfa indirilmiştir.
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04
1. Ilahi kitaplardan olan Incil ile ilgili aşağıdaki ifa-

delerden hangisi yanlıştır?

A)  Dört büyük kitabın ilkidir.

B) Hz. İsa’ya indirilmiştir.

C) Hristiyanlığın kutsal kitabıdır.

D) Hz. İsa’dan çok sonraları yazıya geçirilmiştir.

2. 
Yüce Allah, dört büyük ilahi kitabın dışında 
bazı peygamberlere de birkaç sayfadan olu-
şan vahiyler indirmiştir.

Bu vahiylere verilen isim aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Mushaf B) Suhuf

C) Semavi D) Mezmur

3. I. Hz. İbrahim - 30 sayfa

II. Hz. Musa - Tevrat

III. Hz. Davut - 50 sayfa 

IV. Hz. Âdem - 10 sayfa 

V. Hz. Muhammed - Kur’an-ı Kerim

Yukarıda verilen peygamber ve kitap/suhuf eş-
leştirmelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız V B) I ve II

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

4. Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Allah tarafından gönderilen son ilahi kitaptır.

B) İniş süreci yaklaşık yirmi üç yıl sürmüştür.

C)  Hz. Muhammed Dönemi’nde kitap hâline getiril-
miştir.

D) Allah’ın korumasıyla değişikliğe uğramadan gü-
nümüze ulaşmıştır.

5. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Kur’an’a 
duyulan saygıya örnek verilemez?

A) Çeşitli merasimlerde Kur’an okumak

B) Kur’an öğrenene ve öğretene hediyeler vermek

C)  Kur’an-ı göbek hizasından aşağıda tutmak

D) Kur’an-ı anlamak ve yaşama geçirmek

6. Yüce Allah, elçi olarak seçtiği bütün peygamberlere 
vahiy göndermiştir. Bu peygamberlerden bazılarına 
kitaplar, bazılarına da suhuf adı verilen ilahi kitap 
kadar büyük olmayan küçük sayfalar vermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen 
peygamberlerden biridir?

A) Hz. İdris B) Hz. Süleyman

C) Hz. Nuh D) Hz. İshak

PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
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7. Yüce Allah’ın, peygamberler aracılığı ile insanlara 
gönderdiği mesajların yer aldığı yazılı metinlere “ila-
hi kitaplar” denir.

Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitaplarla ilgili 
yanlış bir bilgidir?

A) İnsanların dünya ve ahiret mutluluğunu amaçlar.

B) Allah’ın emir, yasak ve öğütlerinden oluşur.

C) İnanç, ibadet, ahlak gibi konuları içerir. 

D) Görevlendirilen her peygambere verilmiştir.

8. 
“İşte onun için sen (tevhide) davet et ve emrolun-
duğun gibi dosdoğru ol. Onların heveslerine uyma 
ve de ki ben Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve ara-
nızda adaleti gerçekleştirmekle emrolundum...” 

(Şûrâ  suresi, 15. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A)  İlahi kitapların dili aynıdır.

B) Adalet, dinin temel değerlerinden biridir.

C) Tevhit, dinin en önemli ilkesidir.

D) İlahi kitaplar, insan ürünü değildir.

9. “Onlar sana indirilene ve senden önce indirilenlere 
de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”

(Bakara suresi, 4. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
maz?

A) Ahirete inanmak, iman esaslarındandır.

B) Kur’an-ı Kerim’den önce de ilahi kitap indirilmiş-
tir.

C)  Meleklere iman, imanın şartlarındandır.

D) Kitaplara iman hem Kur’an’a hem de önceki ilahi 
kitaplara iman etmektir.

10. Yüce Allah’ın kullarına yol göstermek ve onları ay-
dınlatmak üzere peygamberine vahyettiği sözlerden 
oluşan kitaplara “ilahi kitaplar” denir.

Ilahi kitapların ortak özelliği aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Orijinal dillerinin Arapça olması

B) Her birinin yazıya geçirilmesi

C)  Vahiy kaynaklı olmaları

D) Değişmeden asıl hâlleriyle günümüze kadar gel-
meleri

11. Ilahi kitaplardan biri olan Tevrat ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hz. İsa’ya indirilmiştir.

B) Orijinal dili Aramicedir.

C)  İsrailoğullarına gönderilmiştir.

D) Günümüze kadar bozulmadan gelmiştir.

12. 
“...Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden 
üstün kıldık. Davud’a da ---- verdik.” 

(İsrâ suresi, 55. ayet.)  

Bu ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Zebur’u B) İncil’i

C) Suhuf’u D) Tevrat’ı


