
SerisiSerisi

6 .  S I N I F

DİJİTALİM EĞİTİM
PLATFORMU İLE SİZLERLEYİZ

Dijitalim uygulamasını indirip
video çözümlere anında ulaşabilirsiniz.

www.dijitalim.com.trwww.dijitalim.com.tr



GENEL KOORDİNATÖR
Nesrin CAN

YAYIN YÖNETMENİ
Meltem DOĞAN

DİZGİ & GRAFİK TASARIM
BES Yayınları Dizgi Birimi

İbrahim KOÇ

www.besyayin.com
/bes.yayin /besyayinlari

0 549 814 44 47

destek@besyayin.com

BASIM YERİ
ERTEM BASIM Ltd. Şti./ANKARA

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 22. Cadde No: 6
Tel: (0312) 640 16 23   Faks: (0312) 640 16 24

Malıköy - Temelli - ANKARA
Sertifika No: 48083

Bu kitabın her hakkı BES Yayınlarına aittir. 5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre BES Yayınlarının 
yazılı izni olmaksızın kitabın tamamı veya bir kısmı herhangi bir yöntemle basılamaz, yayımlanamaz, bilgisayarda  

depolanamaz, çoğaltılamaz ve dağıtım yapılamaz.

Sertifika No.: 18292



NESRİN CAN
Genel Koordinatör

Ön Söz

Değerli Öğrenciler, Saygıdeğer Veliler ve Kıymetli Öğretmenler,

Öğretim ve sınava hazırlık süreçlerinin destekleyicisi olarak önemli bir işlev üstlenen 
yardımcı kaynak kitaplarının hazırlanması ve sizlerin kullanımına sunulması, yoğun 
emek harcanan bir süreçtir. Daima mükemmel olana yaklaşma çabasındaki bizler, bu 
yolda işimizi titizlikle yürüterek, tüm süreci ilmek ilmek dokuyarak bir projemizin daha 
sonuna geldik ve sizleri “Ulti” serisi ile buluşturduk.

“Ulti” serisi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programlarında yer 
alan ve öğretim süreçlerinin sonunda elde edilmeye çalışılan kazanımlara uygun olarak 
öğretim programlarına hâkim, alanında yetkin öğretmenlerimizce hazırlanmıştır. Bu 
seride yer alan kitaplardaki soruların tümünün, öğrencilerin “analitik düşünme” ve 
“eleştirel düşünme” becerisini geliştirmesine öğretim programlarında benimsenen 
“disiplinler arasılık” ve “değerler eğitimi” anlayışına uygun olmasına özen gösterilmiştir.

“Ulti” serisinde yer alan kitaplar; özgün, okul müfredatını destekleyici, çoktan seçmeli 
test tekniğini geliştirici beceri temelli sorulardan oluşmaktadır. İçerdiği temel soru 
tipleri ve yeni nesil sorularla öğrencilerin okulda edindikleri temel bilgi ve becerileri 
uygulama, kendi düzeyini ölçerek sınavlara hazır hâle gelme olanağı bulduğu önemli 
bir öğretim materyalidir. Bu materyalden en iyi verimin alınması için öncelikle konuların 
eksiksiz biçimde öğrenilmesi ve pekiştirilmesi önerilmektedir. Böylece MEB tarafından 
yapılan çeşitli sınavların düzeyine ulaşan ve yer yer daha üst bilgi ve becerileri yoklayan 
sorulardan en verimli sonuç elde edilecek ve bireyler, hedeflenen seviyeye ulaşmış 
olacaktır.

Sizlere “Ulti” serisini ulaştırmanın haklı gururunu yaşamamızda emeği geçen 
öğretmenlerimize ve yayınevi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 

“Ulti” serisinin başarılarınıza giden yola bir ışık, hayallerinize bir basamak olması 
dileğiyle…
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1. ÜNİTE

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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6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler - ITest 01

1.  

Kur’an’da Nebî (peygamber), resul (elçi), mürsel (gönderilmiş kişi) gibi isimlerle anılan peygamberler, Allah’tan (c.c.) 
aldıkları bilgi, haber, emir ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevlidirler. Allahutaala, elçilerini insanlar arasından 
seçmiş, vahiylerini bir melek aracılığıyla bildirmiştir. Hz. Muhammed’in, Allah’ın (c.c.) elçisi olduğu Kur’an-ı Kerim’de 
şöyle ifade edilir:

“Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. Fakat o, Allah’ın elçisidir ve bütün peygamberlerin sonuncusu-
dur.”

(Ahzâb suresi, 40. ayet.)

Buna göre metne bakılarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Son peygamberin kim olduğu B) Peygamberlerin melek olmadığı

C) Peygamberlerin insanüstü varlıklar olduğu D) Peygamberlik için kullanılan başka kelimelerin de olduğu

2. Allahutaala elçilerini insanlar arasından, emirlerini 
yaparak ve uygulayarak insanlara örnek olması için 
seçmiştir. Vahiylerini yani uyulması gereken ilahi 
mesajlarını da onlara bir melek aracılığıyla bildir-
miştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyi  
doğrudan desteklemektedir?

A) “De ki: Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana 
sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmekte-
dir.” 

(Kehf suresi, 110. ayet.)

B) “Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası de-
ğildir. Fakat o, Allah’ın elçisidir ve bütün peygam-
berlerin sonuncusudur.” 

(Ahzâb suresi, 40. ayet.)

C) “Allah’a, Peygamberine ve indirdiğimiz nura 
(Kur’an’a) iman ediniz.”

(Tegâbün suresi, 8. ayet.)

D) “Muhammed yalnızca bir peygamberdir. Ondan 
önce de pek çok peygamber gelip geçmiştir.”

(Âl-i İmrân suresi, 144. ayet.)

3.  
?

?

?

?

Ali

Ahmet

Ayşe

Melek

Allah (c.c.), neden
peygamberler
göndermiştir?

Kendilerine yöneltilen soruya,

Ali: Kıyamet zamanını haber vermek için,

Ahmet: Cennet ve cehennem hakkında insanlara 
bilgi vermek için.

Ayşe: İnsanlığı aydınlatmak için.

Melek: İnsanları dünyadan uzaklaştırmak için.

cevaplarını vermişlerdir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangilerinin 
verdiği cevapların doğru olduğu söylenebilir?

A) Ali ve Ahmet B) Ali ve Ayşe

C) Ahmet ve Melek D) Ahmet ve Ayşe
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6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4.  

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de ismi 
geçen peygamberleri ve peygamberliği ifade et-
mek için kullanılan kavramlardan biridir?

A) Emanet B) Tebliğ

C) Hidayet D) Nebi

5. 
“Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası de-
ğildir. Fakat o, Allah’ın elçisidir ve bütün pey-
gamberlerin sonuncusudur.”

(Ahzâb suresi, 40. ayet.)

Bu ayette vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hz. Muhammed’in son peygamber olması

B) Hz. Muhammed’in hiç çocuğunun olmaması

C) Çok sayıda peygamber gönderilmesi

D) Peygamberlerin insanlara örnek olması

6. 

“(Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak 
peygamberler gönderdik ki insanların peygam-
berlerden sonra Allah’a karşı (bizi imana çağıran 
kimse olmadı diye) bir bahaneleri olmasın! Allah 
izzet ve hikmet sahibidir.” 

(Nisâ suresi, 165. ayet.)

Bu ayetten hareketle peygamberlerle ilgili;

I. iyilerin mükâfatlandırılacaklarını bildirmeleri,

II. kötülüklerin cezasının olduğunu haber verdikleri,

III. çeşitli mucizelere sahip oldukları

bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I ve III

7. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerden bazılarının adı 
belirtilmekte, bir kısım peygamberlerin ise hayat 
hikâyeleri ve tevhit mücadeleleri hakkında bilgiler 
verilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygam-
berlerin sayısı yirmi beştir. Bu konuyla ilgili olarak 
Mü’min suresi, 78. ayette, “Ant olsun, senden önce 
de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssa-
larını anlattığımız kimseler de var, durumlarını sana 
bildirmediğimiz kimseler de var…” buyrulmaktadır.

Bu metne göre aşağıdaki bilgilerden hangisine 
ulaşılamaz? 

A) Bazı peygamberlerin hikâyeleri Kur’an’da anlatıl-
maktadır.

B) İnsanlara gönderilen tüm peygamberlerin sayısı 
bellidir.

C) Peygamberler, insanları Allah’ın birliğine inan-
maya davet etmiştir.

D) Kur’an’da ismi zikredilen peygamberlerin sayısı 
yirmi beştir.
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Test 02 Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler - II

1. 
İnsanlık âlemine gönderilen bütün peygamberler yine 
insanlar içinden seçilmiştir ve bu çok tabiidir. Zira insan 
topluluklarına Allah’tan (c.c.) aldığı emirleri tebliğ ede-
cek, onlara doğru yolu gösterecek, kendilerine örnek 
olacak şahsın yine kendi içlerinden biri olması gerekir. 
Şu kadar var ki peygamberler, yukarıda sayılan nite-
liklerinden başka Allah (c.c.) katından gönderilen vahyi 
alırlar, dolayısıyla da Allah (c.c.) ile irtibat hâlindedirler. 
Bu da onlar için çok önemli bir ayrıcalıktır.

Bu metne bakılarak aşağıdaki yargılardan han-
gisi çıkarılabilir?

A) Bütün peygamberlerin  ismi Kur’an-ı Kerim’de 
zikredilir.

B) Örnek olmak için üstün özelliklere sahip olmak 
gerekir.

C) Peygamberler örnek olmaları için insanlardan se-
çilmiştir.

D) Peygamberlerin birçok olağanüstü özellikleri var-
dır.

2. 
Müjdecim, Kurtarıcım 

Efendim, Peygamberim 

Sana uymayan ölçü

Hayat olsa teperim

Necip Fazıl Kısakürek

Necip Fazıl Kısakürek bu dörtlükte özellikle han-
gi konunun önemine dikkat çekmiştir?

A) Kur’an’ın ayetlerine

B) Peygambere uymanın önemine

C) Hayatı bir ölçüye oturtmanın gerekliliğine

D) Peygamberlerin insanları cennetle müjdelediğine

3. (I) Yüce Allah’ın gönderdiği peygamberlerin sayısı 
bellidir. (II) Kur’an’da yirmi beş tanesinin ismi geç-
mektedir. (III) Bu peygamberler Allah’ın dinini insan-
lara duyurmakla görevlidirler. (IV) Gönderilen tüm 
peygamberlere iman etmek gerekir. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

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

4. 
Peygamberler ---- olsalardı bizim için uygun bir örnek 
olmazlardı.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifade-
lerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) dürüst kişiliğe sahip

B) meleklerden seçilmiş

C) dışlanıp hor görülmüş bir durumda

D) saygıdeğer bir konumda

5. Bir lokantada yemek yiyenlerin isimleri şu şekildedir:

 

Selahattin

Sinan

İdris

Eyüp

Yakup

Murat

Ali

Adem

Metin

Bu listeye göre lokantada yemek yiyenlerin kaç 
tanesinin ismi Kur’an’da ismi geçen peygam-
berler arasında yer alır?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 7
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Test 02Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler - II

6. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’e çok önemli bir yer verildiği görülmektedir. Yüce kitabımızın yüzlerce ayeti bize onu 
anlatır ve tanıtır. Allahutaala bütün peygamberlerine kendi adları ile hitap ederken, sadece Efendimize “Ey Resul”, diye 
hitap eder. İslam âlimlerinden bir kısmı bu özel hitabı, Peygamberimiz’in diğer peygamberlere olan üstünlüğüne delil sa-
yarlar ve onlara göre bu durum peygamberler arasında bir derece farkının bulunduğunu da gösterir. Şimdi Kur’an-ı Ke-
rim’in, Resul-ü Ekrem’i bize tanıtırken dikkatimizi çektiği ayetlerden sadece bir bölümünün anlamlarını vererek konuyu 
kavramaya ve anlamaya çalışacağız: “Allah’ın (c.c.) Resulü bir beşerdir, fakat vahiy alan ve aldığı vahyi insanlara ulaş-
tıran bir beşerdir. De ki: ‘Ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyedilmektedir.”

(Kehf suresi, 110. ayet.)

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberler insanlar arasından seçilmiştir.

B) Peygamberler diğer insanlarda olmayan bazı özelliklere sahiptir.

C) Nebi kavramı sadece Hz. Muhammed için kullanılır.

D) Kur’an’da Hz. Muhammed’e farklı şekillerde hitap edilmiştir.

7. Yüce Allah, ilk insan olarak yarattığı Hz. Âdem’e eşyanın isimlerini öğreterek onu meleklerden üstün bir konuma ge-
tirmiştir. Aynı zamanda insanı yeryüzünde kendisinin halifesi kılarak ona büyük bir sorumluluk yüklemiştir. İnsanın 
halifeliği, dünyada Allah’ın (c.c.) iradesine uygun yaşamak ve onun emirleri doğrultusunda hareket etmek anlamına 
gelir. Ancak insan, bu büyük sorumluluğu sadece kendi bildiklerinden yola çıkarak yerine getiremez. Bu sebeple 
Allah (c.c.), insanları kendi hâline bırakmamış, onlar arasından peygamberler göndermiştir.

Bu metinde peygamber gönderilmesinin hangi amacı vurgulanmıştır?

A) Kötü yollardan sakındırmaları B) Allah’ın emirlerini açıklamaları

C) İyi huyları tavsiye etmeleri D) İyileri müjdeleyip kötüleri korkutmaları

8. Kur’an’da ismi geçen peygamberlerin sayısı yirmi beştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden birisi değildir?

A) İsa B) Harun C) Sinan D) İlyas
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Test 03 Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri - I

1.  
Koca Ülke Bir Tüccarla Böyle Müslüman Oldu

Endonezya’nın İslamlaşması, bir kumaş tüccarının Müslüman ahlakına örneklik teşkil edecek bir davranışı saye-
sindedir. Aktarılan bilgilere göre Endonezya’ya yerleşen ve ticaretini orada sürdüren bir Müslüman tüccar, bir gün 
iş yerine geç gelir ve dükkânını emanet ettiği çırağının hayli kârlı bir satış yaptığını görür.

Ancak işin aslını öğrenen tüccar, çırağının metresi 5 akçe olan kumaşı 10 akçeden sattığını öğrenir. Bunun üze-
rine derhâl satış yaptığı kişiyi bulmasını ister çırağından. Çırak satış yaptığı müşteriyi çok geçmeden bulur ve dük-
kâna davet eder.

Tüccar durumu müşteriye izah ederek kendisinden helallik istedikten sonra fazladan alınan 5 akçeyi de uzatır. Çok 
geçmeden bu olay ülkede dilden dile dolaşmaya başlar ve kralın kulağına kadar gider.

Tüccarı huzuruna davet eden kral, bu davranışını neye borçlu olduğunu sorar ona. Tüccarsa sadece dininin emir-
leri gereği, kul hakkını gözettiği için bunları yaptığını söyler ve kralın İslam hakkındaki soruları peş peşe gelmeye 
başlar. O güne dek böyle bir dinin varlığından haberdar olmayan kral olaydan etkilenir ve kısa sürede Müslüman ol-
maya karar verir. Halkı da yavaş yavaş onu takip eder.

Bu hikâyedeki durum, peygamberlerin özelliklerinden hangisinin hayata yansımasının bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır? 

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

2.  Peygamberlerin Sıfatları

İsmet Tebliğ Fetanet Sıdk Emanet

“Yüce Allah’tan aldığı emirleri insanlara olduğu gibi ulaştırmak” manasına gelen ve peygamberlere verilen sıfat 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emanet B) İsmet  C) Fetanet  D) Tebliğ 
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3. 
 MENKIBE

Abdulkadir Geylani anlatıyor:

“Küçük bir kafile ile Bağdat’a gitmek üzere yola çık-
tım. Hemedan’ı geçince, altmış atlı eşkıya çıkageldi. 
Kafilemizi bastılar. Kervanı soydular. İçlerinden biri 
benim yanıma geldi. “Ey derviş! Senin de bir şeyin 
var mı?” diye sordu. “Kırk altınım var” dedim. “Nere-
dedir?” dedi. “Koltuğumun altında dikili” dedim. Alay ediyorum zannetti. Beni bırakıp gitti. Bir başkası geldi, 
o da sordu. Fakat o da bırakıp gitti. İkisi birden reislerine gidip bu durumu söylediler. Reisleri beni çağırttı. 
Bir yerde, kafileden aldıkları malları taksim ediyorlardı. Yanına gittim. “Altının var mı?” dedi. “Kırk altınım 
var” dedim. Elbisemin koltuk altını sökmelerini söyledi. Söküp altınları çıkardılar. “Neden bunu söyledin?” 
dediler. “Annem, ne olursa olsun yalan söylemememi tembih etti. Doğruluktan ayrılmayacağıma söz ver-
dim. Verdiğim sözde durmam lazım.” dedim. Eşkıya reisi, ağlamaya başladı ve “Bu kadar senedir ben, 
beni yaratıp yetiştiren Rabb’ime verdiğim sözü bozuyorum.” dedi. Bu pişmanlığından sonra tevbe edip 
haydutluğu bıraktığını söyledi. Yanındakiler de “İnsanları soymakta, yol kesmede sen bizim reisimiz idin, 
şimdi tevbe etmekte de reisimiz ol.” dediler. Sonra hepsi tevbe ettiler. Kafileden aldıkları malları sahipleri-
ne geri verdiler. İlk defa benim vesilemle tevbe edenler, bu altmış kişidir.”

Bu durum peygamberlerin özelliklerinden öncelikle hangisinin insan davranışlarına etkisini ortaya koymak-
tadır?

A) Doğru sözlü olmak B) Emin olmak C) Günahsız olmak D) Zeki olmak

4.  
Sıdk

İsmet Fetanet

EmanetTebliğ
?

Şemada soru işareti olan yere aşağıdakilerden 
hangisinin yazılması daha uygundur?

A) Allah’ın Sıfatları

B) İyi İnsanların Özellikleri

C) Peygamberlerin Sıfatları

D) Bazı Güzel İsimler

5. 
Peygamberler, Allah’ın (c.c.) insanlar için seçtiği kulları 
ve elçileridir. Peygamberler, insanlar için en güzel ör-
nektir. Her türlü kötü davranıştan da uzak dururlar. Allah 
(c.c.), peygamberlerin insanlar tarafından örnek alınma-
sını ister. Peygamberlerin diğer insanlara göre mutlaka 
sahip olması gereken başka özellikleri de vardır.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerde bu-
lunması gereken bu özelliklerden biri değildir?

A) Doğru sözlü olma

B) Tebliğ görevinin olması

C) Nurdan yaratılmış olma

D) Zeki olma

Test 03Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri - I
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Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri - IITest 04

1.  

 Musa (a.s.), kavmini Firavun’un zulmünden kurtarmıştır.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi görseldeki ola-
yı ifade etmektedir?

A) Mucize B) Tebliğ

C) Adalet D) Emanet

2. 
•   Kur’an-ı Kerim’de doğru olmanın önemiyle ilgili ola-

rak şöyle buyrulmaktadır:

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberin-
deki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet 
ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı hakkıyla 
görür.” 

(Hûd suresi, 112. ayet.)

•   Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan önce 
de sonra da insanlara yalan söylememiştir. Bu özelliği 
onu, sözüne güvenilir bir insan yapmıştır. Dinin yayıl-
masında da bu özelliği etkili olmuş ve kısa zamanda 
pek çok kimse Müslüman olmuştur.

Bu bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerin 
hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberlerde bulunması gereken özellikler-
den biri de sıdktır.

B) Müslümanlar özünde ve sözünde doğruluk üzere 
olmalıdır.

C) Doğruluk için öncelikle çokça tövbe edilmelidir.

D) Doğru ve dürüst insan, hem Allah (c.c.) tarafın-
dan hem de insanlar tarafından sevilir.

3.  

Sıdk

1
Emanet

2

Fetanet

3
İsmet

4

• Hz. Muhammed (s.a.v.), peygamber olmadan 
önce de sonra da insanlara yalan söylememiştir. 
Bu özelliği onu, sözüne güvenilir bir insan yap-
mıştır. 

• Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine emanet edilen 
eşyaları daima korumuş ve sahiplerine eksiksiz 
teslim etmiştir. Mekke’deki insanlar değerli eşya-
larını gözleri arkada kalmadan ona emanet et-
mişlerdir.

• Hz. Muhammed (s.a.v.) kendisine sorulan sorula-
ra zekice cevap vermiş ve çözümler sunmuştur.

Yukarıdaki sıfatlar ile Hz. Muhammed (s.a.v.) 
hakkında verilen açıklamalar eşleştirildiğinde 
hangi sıfat dışta kalır?

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

4. 
Peygamberler görevlerini yüce Allah’ın emri ol-
duğu için yaparlar, insanlardan hiçbir karşılık bek-
lemezler. Kur’an-ı Kerim’de Yâsîn suresinde bu 
gerçek şöyle vurgulanmıştır: “Sizden hiçbir ücret 
istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdiril-
miş kimselerdir.”

Bu metne göre peygamberlerin tebliğ görevi ile 
ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi ya-
pılamaz?

A) Allah’ın emrini yerine getirmek için çalışmışlardır.

B) Geçim konusunda insanların yardımlarına baş-
vurmuşlardır.

C) Kimseden bir beklenti içinde olmamışlardır.

D) Tebliğ görevi, Kur’an’da da dikkat çekilen konu-
lardandır.
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Test 04Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri - II

5. Peygamberlere ait birtakım sıfatlar vardır. Bu sıfatlar peygamberliğin gereklerindendir.

Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde peygamberlerin tebliğ sıfatına değinilmektedir?

A) Peygamberin gönlünde

Bir öz vardır çok ince

İnan ona kalbinle

“Güven bana.” deyince

   B) Vahiy bir mesuliyet

Allah’la kul arasında

Nebiye düşen elbet

Bildirmek aynısıyla 

 C) Onlarda yoktur yalan

Onlardır en doğru olan

Yalansız bir hayattır

Onlardan arda kalan

 D) Temiz kalbi olanın

Alnı ak olur elbet

Günahı olmayanın

Adı nebidir elbet

6. Peygamberlerin gönderiliş gayelerinden biri de Al-
lah’tan (c.c.) aldıkları vahyi eksiksiz olarak insanlara 
duyurmalarıdır. Yüce Allah, asıl görevinin bu oldu-
ğunu Kur’an-ı Kerim’de bizlere şöyle bildirmektedir: 
----

Bu metindeki boşluğa aşağıdaki ayetlerden han-
gisi yazılamaz?

A) “...İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için 
ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur’an’ı in-
dirdik.”

(Nahl suresi, 44. ayet.)

B) “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. 
Allah, sizin açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir.”

(Mâide suresi, 99. ayet.)

C) “O peygamberler, Allah’ın emir ve yasaklarını 
tebliğ ederler, ondan korkarlar ve Allah’tan başka 
kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak 
Allah yeter.” 

(Ahzâb suresi, 39. ayet.)

D) “Bunun üzerine Musa’ya, ‘Asan ile denize vur!’ 
diye vahyettik. Deniz derhâl yarıldı. Her parçası 
koca bir dağ gibiydi.” 

(Şuarâ suresi, 63. ayet.)

7. Son peygamber olan Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
en büyük mucizesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elindeki taşların konuşması

B) Ay’ın ikiye bölünmesi

C) Parmaklarından su akması

D) Kur’an-ı Kerim’in indirilmesi

8. 
Safa Tepesi’ne çıkan Allah Resulü, Mekkelilere 
şöyle seslendi: “Şu dağın ardında veya şu vadide 
size saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin ol-
duğunu söylesem bana inanır mıydınız?” Onlar da 
“Evet senden hep doğruluk gördük.” diyerek cevap 
verdiler.

Buna göre Hz. Muhammed’in tebliğinde aşağı-
dakilerden hangisinin önemi ortaya çıkmakta-
dır?

A) Ahlaki özellikleri

B) Düşmanın saldırma tehlikesi

C) Safa tepesinin kutsallığı

D) Mekke’nin ekonomik yapısı
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Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel ÖrnektirTest 05

1. 

Hz. Yusuf (a.s.) iffeti ve güzel ahlakıyla 
bizlere örnek olmuştur. Kötülüğe iyilikle 
karşılık vermeyi ve affedebilmeyi ondan 
öğreniriz. 

Hz. İbrahim (a.s.) Allah’a (c.c.) teslimiyeti 
ve tevhid mücadelesi ile ön plana çıkmış 
bir peygamberdir. Ayrıca Hz. İbrahim’den 
(a.s.) çevremizdeki mükemmel düzeni in-
celeyerek Allah’ın (c.c.) varlığına ve birli-
ğine nasıl ulaşacağımızı öğreniriz.

Hz. Eyüp (a.s.) sabrı ile tanınmış bir 
peygamberdir. Onun hayatını öğrendi-
ğimizde sabırlı olmanın önemini de fark 
ederiz.

Verilen tablodan hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberler ibadetlerin nasıl yapılacağını bizlere göstermişlerdir.

B) Peygamberler birbirinden farklı şekillerde sınanmışlardır.

C) Peygamberlerin yaşantıları insanlara örnek teşkil edecek durumlarla doludur.

D) Peygamberler insanlara inanç ve ahlak konusunda yol göstericidirler.

2. 
İnsanın bütün yaratılmışlara karşı gözetmekle sorumlu 
olduğu haklara genel olarak kul hakkı denmektedir. 
Peygamberimiz (s.a.v.) “Kıyamet gününde tüm haklar 
sahiplerine verilecektir. Hatta boynuzsuz koyunun boy-
nuzlu koyundan hakkı alınacaktır.” diyerek kul hakkının 
önemini vurgulamıştır.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabi-
lir?

A) Peygamberler insanları inandırmakla sorumlu-
dur.

B) Peygamberler insanlara ahlaklı olmaları bakı-
mından yol göstermişlerdir.

C) Peygamberler ibadetlerin nasıl yapıldığını açıkla-
mışlardır.

D) Peygamberler inanılması gereken hususları or-
taya koymuşlardır.

3. Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin hayatlarından 
örnekler verilir. Yüce Allah bu örneklerle bizlere iyi 
insan olmamız için yol gösterir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma 
örnek olarak gösterilemez?

A) Hz. Eyüp’ün sabrı

B) Hz. İbrahim’in tevhit mücadelesi

C) Hz. Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi

D) Hz. Yusuf’un iffetli olması

4. Bütün peygamberlerde ortak olan birtakım özellikler 
vardır. Bunların başlıcaları şunlardır: Vahiy almak 
ve Allah’tan (c.c.) aldığı bu vahyi tebliğ etmek, Allah 
(c.c.) tarafından seçilmiş olmak, günah işlemekten 
korunmuş olmak, beşerî (insani) niteliklere sahip ol-
mak, doğru sözlü ve güvenilir olmak, mucize gös-
termek.

Bu metindeki altı çizili ifade aşağıdakilerden 
hangisi ile açıklanabilir?

A) İnsanlara güzel örnek olması

B) İnsanın melekten üstün olması

C) Günahsız olması

D) İnsan haklarına riayet etmesi

5. Kur’an-ı Kerim, Sâd suresinde bazı peygamberlerin 
güzel özelliklerinden şöyle söz etmektedir:

“(Ey Muhammed!) güçlü ve basiretli kullarımız İbra-
him’i, İshak’ı ve Yakup’u da an. Şüphesiz biz onları, 
ahiret yurdunu düşünme özelliği ile (temizleyip) ihlaslı 
kimseler kıldık. Şüphesiz onlar, bizim katımızda ha-
yırlı, seçkin kimselerdendir.”

Bu ayette peygamberlerin hangi yönden insan-
lara örnek olduğu vurgulanmaktadır?

A) Samimi olma B) Adaleti gözetme

C) Üstün olma D) İstikrarlı olma
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6. 

Hz. Peygamber’in hayatında bizler için örnek 
davranışlar vardır. Zorluklara karşı gösterdiği 
sabır, azim ve kararlılık; ailesine, dostlarına 
ve mazlumlara karşı olan merhameti, hak-
sızlığa ve adaletsizliğe karşı oluşu gibi daha 
birçok güzel davranışı onun hayatında gö-
rebiliriz.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bı niteliğindedir?

A) Peygamberlerin görevleri nedir?

B) Peygamberler hayatlarında zorluklarla karşılaş-
mış mıdır?

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) bizlere nasıl örnek ol-
muştur?

D) Hz. Eyüp’ün sabrı bizim için örnek midir?

7. 
Allah Resulü (s.a.v.), Hz. Hatice’nin sağlığında 
başka bir kadın ile evlenmeyi düşünmemiş her fır-
satta ondan gördüğü desteği dile getirmekten geri 
durmamıştır. Bir hediye getirildiğinde Resûlullâh 
(s.a.v.) şöyle derdi: “Bunu falan hanıma götürün 
çünkü o, Hatice’nin arkadaşıydı. Bunu da falan ha-
nımın evine götürün çünkü o, Hatice’yi severdi.”

Bu metne bakılarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
örnekliğiyle ile ilgili olarak,

I. Yetimleri gözetirdi.

II. Çevresindekilere vefalıydı.

III. Yanındakilere ilgi gösterirdi.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

8. 
Hz. Peygamber bir seferden döndüğünde Medine halkı 
onu karşılamaya gelmişti. Tokalaştığı bir adamın elinin 
nasırlı olduğunu fark etti. Ona ne iş yapmakta olduğunu 
sordu. Adam, “Hurma işiyle uğraşıyor, toprağı kazıyor-
dum; sizin geldiğinizi duyunca karşılamaya geldim ya 
Resûlullâh.” dedi. Bunun üzerine Allah Resulü adamın 
ellerini havaya kaldırdı ve “Bu ellere hiçbir zaman ce-
hennem ateşi değmeyecektir.” dedi.

Bu metinde Hz. Peygamber’in insanlar için ön-
gördüğü örnek davranış aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Günah işlemekten sakınılması

B) Rızık için emek ve gayret harcanması

C) Başkalarına karşı alçakgönüllü olunması

D) Yapılan her işin düzgün yapılması

9. 
---- sabrı ve metaneti ile tanınmış bir peygam-
berdir. Çeşitli sıkıntılara maruz kalmış olsa da hiç-
bir zaman şükretmekten uzak kalmamıştır. Diğer 
semavi dinlerin kutsal kitaplarında da (Tevrat ve 
İncil) adı zikredilen ve İsrailoğullarına gönderilen 
bir peygamberdir. Kavmini hak yoluna döndüre-
bilmek için yıllarca mücadele etmiş, sabrı ve se-
batıyla tüm mümin kullara örnek olmuştur. Onun 
hayatını öğrendiğimizde sabırlı olmanın önemini 
de fark ederiz.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki pey-
gamber isimlerinden hangisinin getirilmesi daha 
uygun olur?

A) Hz. İbrahim B) Hz. Süleyman

C) Hz. Eyüp D) Hz. İsa

Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir Test 05
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1.  

Süratli olarak
bildirme

Vahiy

Gizli
konuşma

Peygamber
sözleri

Gönderme

I II

III IV

Vahyin sözlük anlamı ele alındığında yukarıdaki-
lerden hangisi doğru bir ifade değildir?

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

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberliğinden önce 
hiçbir düzenin olmadığı dönem “Cahiliye Dönemi” 
olarak adlandırılır. O dönemde insanlar arasında 
kötü davranışlar yaygınlaşmış; adaletsizlik, haksız-
lık, hırsızlık, adam öldürme gibi suçlar çokça işlenir 
olmuştu. İnsanlar putlara tapıyor, birbirlerine karşı 
düşmanca davranıyorlardı. Böyle bir topluma yüce 
Allah vahiy göndermek suretiyle Hz. Muhammed’i 
(s.a.v.) rehber kılarak onları uyarmıştır.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) Zaman zaman insanlara vahiy gönderilmiştir.

B) Bir konuda vahiy olduğunda, peygambere ihtiyaç 
yoktur.

C) İnsanlar vahiyle uyarılmadığında yolunu şaşıra-
bilmektedir.

D) Allah, vahiy yoluyla olumsuz tutumları insanlara 
bildirmiştir.

Test 06 Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı

3. 
•    “...Kim bir kimseyi haksız yere öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insan hayatını kurtarırsa bütün in-

sanların hayatını kurtarmış gibi olur...” 

(Mâide suresi, 32. ayet.)

•    “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin...” 

(Nisâ suresi, 29. ayet.)  

•    “(Resul’üm!) Şüphesiz ki kitabı sana hak olarak indirdik. O hâlde sen de dini Allah’a has kılarak ihlas ile kulluk et.” 

(Zümer suresi, 2. ayet.) 

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Allah, yeryüzünde yaşayan her canlı varlığa rızkını vermektedir.

B) Allah, insanı bilgilendirmiş ve ona bazı sorumluluklar yüklemiştir. 

C) Allah, âlemdeki bütün varlıkları bir ölçüye göre yaratmıştır.

D) Canlı ve cansız varlıkların hepsinin bir sonu vardır.
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4. Üstün özelliklere sahip olan insanoğlu, aklı sayesinde yeni bilgiler öğrenip kendini geliştirebilir. Bazı olayların se-
bepleri hakkında araştırma ve incelemeler yapabilir. Bilimsel ve teknolojik alanda ileri düzeyde gelişmeler sağlaya-
bilir. Ancak insanın, aklıyla bilemeyeceği şeyler de vardır. Yüce Allah, Kur’an’da insanın aklıyla bilip anlayamaya-
cağı bazı bilgiler vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde bahsedilenlerden biri değildir?

A) Meleklerin görevleri B) Ay ve Güneş’in evreleri

C) Kıyametin kopuşu D) İnsanların mahşerdeki durumları

5. Buse, hazırladığı din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ödevi için konu ile ilgili bir ayet araştırmaktadır. Buse, ödevi için 
hazırladığı aşağıda tabloda boş bırakılan yere bu ayeti yazacaktır.

Vahiy ve İnsanın Sorumluluğu

İnsanlar akıl nimetine sahiptir.

Bununla birlikte akıl iyi ve kötü her şeyi tek başına bilemez.

Yapılan şeylerin iyi veya kötü olması için bunun bilgisine sahip olmak gerekir.

----

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu konu için tablodaki boşluğa yazılabilecek en uygun ayettir?

A) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsın-
lar diye insanlara bir bildiridir.” 

(İbrâhîm suresi, 52. ayet.)

B) “Onlar, sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.” 

(Bakara suresi, 4. ayet.)

C) “Hani, Rabb’in meleklere, ‘Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım.’ demişti. Onlar, ‘Orada bozgunculuk yapacak, 
kan dökecek birini mi yaratacaksın?, dediler.”

(Bakara suresi, 30. ayet.)

D) “...(Peygamber ve müminler) Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: 
Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz...”

(Fâtır suresi, 24. ayet.)

Test 06Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
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1. Melih Öğretmen derste aşağıdaki ifadeleri tahtaya 
yazmış ve öğrencilere bu ifadelerin hangi kavramın 
açıklaması olduğunu sormuştur. 

• Yüce Allah’ın gönderdiği ilahi kitapların sonun-
cusudur. 

• Son peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
Arapça olarak indirilmiştir. 

• İnanç, ibadet, ahlak ve muamelat (sosyal ilişki-
ler) konularında bilgi verilir. Peygamberlerin ha-
yatlarından örneklerin yer aldığı kıssalar anlatılır. 
Doğru ve yanlış davranışlar bildirilir, ahiretten 
haber verilir. 

Öğrencilerin cevapları şu şekildedir:

1. grup: Kur’an-ı Kerim

2. grup: Resul

3. grup: Suhuflar

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru bir yo-
rum değildir?

A) 1. grup soruya doğru cevap vermiştir.

B) 2. grubun cevabı yanlıştır.

C) 2. ve 3. grubun verdiği cevaplar yanlıştır.

D) Sadece 1. grup soruyu doğru cevaplayamamıştır.

2. 
“Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki 
onlara (Allah’ın emirlerini) açık açık anlatsın. Bundan 
sonra Allah dilediğini sapkınlık içerisinde bırakır, dile-
diğini de doğru yola iletir. O; güçlüdür, hüküm ve hik-
met sahibidir.”

(İbrâhîm suresi, 4. ayet.)

Bu ayette ilahi kitapların hangi yönüne işaret 
edilmiştir?

A) Allah katından gönderilmiş olması

B) İlahi kitapları meleklerin ulaştırması

C) Allah’ın gücünün bir göstergesi olması

D) İndirildiği toplumun anlayacağı şekilde olması

3. 

İlahi kitaplar; insanların dünya ve ahiret mutlu-
luğunu sağlamak için peygamberler aracılığıyla 
gönderilen, inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içe-
ren vahyin bütünüdür. Allah’a (c.c.) karşı sorumlu-
luklarımızın anlatıldığı ilahi kitaplar ile yüce Allah 
kullarına yol göstermiştir. Allah; insanlık yaratıldı-
ğından itibaren sadece dört ilahi kitapla mesajını 
insanlara bildirmiştir.

Bu metinde bilgi yanlışı yapılan konu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Açıklaması yapılan kavram

B) İlahi mesajın dört kitapla sınırlandırılması

C) İlahi kitapların gönderiliş amacı

D) İnsanın sorumluluklarının açıklanması

4. Kur’an-ı Kerim tamamen Allah’ın (c.c.) sözlerinden 
oluşur ve ona, Hz. Peygamber (s.a.v.) de dâhil olmak 
üzere hiçbir insanın sözü karışmamıştır. Kendisini 
sözlerin en güzeli olarak nitelendiren Kur’an, Allah 
(c.c.) tarafından Peygamberimize (s.a.v.) vahyedil-
miştir. ----

Bu cümlenin devamına aşağıdakilerden hangisi-
nin getirilmesi uygun olmaz?

A) Kur’an-ı Kerim; 622 yılı Recep ayının Kadir Ge-
cesi’nde indirilmeye başlandı.

B) Kur’an ayetlerinin tamamı Peygamberimiz (s.a.v.) 
zamanında yazıya geçirildi.

C) Kur’an’ın en kısa suresi 3 ayetten oluşan Kev-
ser, en uzun suresi ise 286 ayetten oluşan Ba-
kara suresidir.

D) Üçüncü halife Hz. Osman (r.a.) zamanında ço-
ğaltıldı ve belli başlı İslam merkezlerine gönde-
rildi.
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5. ---- insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağ-
lamak için peygamberler aracılığıyla gönderilen, 
inanç, ibadet, ahlak gibi konuları içeren vahyin bü-
tünüdür.

Bu metinde boş bırakılan yere getirilebilecek en 
uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suhuflar B) Kur’an-ı Kerim

C) İlahi kitaplar D) Tevrat

6. (I) Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğulu olup 
sayfalar anlamına gelmektedir. (II) Yüce Allah’ın 
(c.c.), dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) 
aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî 
emirlere ve bu emirleri içeren sayfalara “suhuf” de-
nilmektedir. (III) Suhuflar; Hz. Âdem’e (a.s.) 10 say-
fa, Hz. Şit’e (a.s.) 80 sayfa, Hz. İdris’e (a.s.) 30 say-
fa, Hz. İbrahim’e (a.s.) 10 sayfa gönderilmiştir.

Bu metindeki yanlışı düzeltmek için aşağıdaki-
lerden hangisi yapılmalıdır?

A) I. cümledeki tanım düzeltilmelidir.

B) II. cümledeki meleğin ismi değiştirilmelidir.

C) III. cümledeki 80 rakamı 50 olmalıdır.

D) Hz. İbrahim ile Hz. İdris isminin yerleri değiştiril-
melidir.

7. Kur’an-ı Kerim, kendisinden önce gönderilen ilahi 
kitapların hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Bu se-
beple yeryüzündeki bütün insanların, Allah’ın yüce 
kitabına inanması, onun içindeki hükümleri hayatın-
da uygulaması gerekmektedir.

Bu metindeki altı çizili kısımda Kur’an-ı Kerim 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmaktadır?

A) Evrensel olduğu

B) Son kitap olduğu

C) Allah’ın kelamı olduğu

D) Çok iyi ezberlenip korunması gerektiği

 

8. 

“Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indi-
rildi. ‘Biz onların okumalarından habersiz idik.’ 
demeyesiniz 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 ayetlerden Kur’an-ı Kerim ile ilgili;

I. kaynağının Allah olduğu,

II. diğer ilahi kitapları tasdik ettiği,

III. insanlara yol gösterici olduğu,

IV. hükümlerinin kıyamete kadar devam edeceği

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II B) II ve III

C) I, II ve III D) II, III ve IV
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1. Ahmet hazırladığı bir sunum için babasından yardım istemiştir. Babası bir eksiklik olduğunu fark ederek bunun dü-
zeltilmesi gerektiğini söylemiştir. Ahmet’in hazırladığı sunum şu şekildedir:

Kitaplar Peygamberler 1. Bilgi 2. Bilgi

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

gönderilmiş son ilahi kitaptır.
Yaklaşık 23 yılda indirilmiştir. 114 suredir.

Tevrat Hz. Davut’a (a.s.) verilmiştir.
Günümüze kadar gelen ilahi 

dinlere göre ilk inen ilahi  
kitaptır.

----

İncil
Hz. İsa’ya gönderilmiş bir  

kitaptır.
Zebur’dan sonra inmiştir.

Günümüzde Hristiyanlarca 
kutsal kitap olarak kabul edil-

mektedir.

Buna göre tabloda düzeltilmesi gereken kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim - 1. bilgi bölümü B) Kur’an-ı Kerim - 2. bilgi bölümü 

C) Tevrat - Peygamberler bölümü D) İncil - 2. bilgi bölümü

2. “Kur’an-ı Kerim’i okuyan ve hükümleriyle amel ede-
nin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. Bu 
tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa dünya evlerin-
deki güneş ışığından daha güzeldir. O hâlde bunun-
la amel eden hakkında ne düşünürsünüz?”

(Hadis-i şerif)

Bu hadisten hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Kur’an-ı Kerim’i hayatımıza uygulamak gerekti-
ğine

B) Kur’an-ı Kerim okumanın önemli olduğuna

C) Kur’an-ı Kerim okuyanın çevresindekiler için de 
faydasının olduğuna

D) Doğru bilgiye ancak Kur’an-ı Kerim ile ulaşılaca-
ğına

3. Sınıfta oynanan bir oyunda belirlenen kurallar şöyledir:

• Dört büyük ilahi kitap veya indirilen peygamber-
lerin bilgileri verilecektir. 

• Yanlış bilgi veren elenecektir.

Buna göre öğrencilerden hangisi bu iki sorudan 
birine verdiği cevaba göre elenmiş olur?

A) Hasan: Hz. Âdem B) Mehmet: Tevrat

C) Ali: Hz. Musa D) Hüseyin: Hz. Davut

4.  

Kur’an sevgisini ve saygısını gösteren 
bazı örnekler sayabiliriz. Bununla 

birlikte Kur’an’a sevgimizi ve saygımızı 
göstermenin en güzel yolu, onu çokça 
okumak ve anlayarak hayatımızın her 
alanında uygulamaya ve başkalarıyla 

paylaşmaya çalışmaktır.

Bu bilgileri veren biri asıl olarak hangi konuyu 
anlatmayı amaçlamaktadır?

A) İlahi kitaplara saygı duymayı

B) Kur’an’a saygı duymanın nasıl olacağı

C) Kur’an’ı iyi korumak gerektiği

D) Paylaşmacı olmanın önemi
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