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6. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. 

Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, 
ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, 
onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı 
açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle 
desteklenmiş kişilere ---- denir.

Bu açıklamada boş bırakılan yere getirile-
bilecek kavram aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) insan B) peygamber

C) melek D) şehit

2. 
“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine 
indirilene iman etti, müminler de (iman etti-
ler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, 
peygamberlerine iman etti. ‘Allah’ın pey-
gamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yap-
mayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabb’imiz, affına 
sığındık! Dönüş sanadır.’ dediler.” 

(Bakara suresi, 285. ayet.)

 

Bu ayetteki altı çizili cümlede aşağıdaki-
lerden hangisi ifade edilmek istenmekte-
dir?

A) Bütün peygamberlerin “Allah’ın peygam-
beri” olduğuna inanırız. 

B) Bütün peygamberlere kitap gönderildiğine 
inanırız.

C) Bazı peygamberlerin günahsız olduğuna 
inanırız.

D) Bazı peygamberlerin mucizelerine inanı-
rız. 

3. “Peygamber” kavramı sözlükte haberci, ha-
ber getiren, elçi gibi anlamlara gelir. Dinî bir 
terim olarak ise peygamber; Yüce Allah’ın 
(c.c.)  kendi katından kullarına göndermiş ol-
duğu inanç esaslarını, ibadet şekillerini, ah-
laki kuralları, tüm emir ve yasakları bildirmek; 
insanlara güzeli, doğruyu ve yanlış olan şey-
leri açıklamak üzere görevlendirdiği ve vahiy-
le desteklediği seçilmiş kimselerdir.

Bu tanımda peygamberlerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisine değinilmiştir?

A) Peygamberlerin gönderiliş amacına

B) Peygamberlerin ortak özelliklerine

C) Resul ve nebi arasındaki farka

D) İlk ve son peygamberlere

4. Aşağıda peygamberlerin sıfatlarının gösteril-
diği bir şema verilmiştir.

Peygamberlerin Sıfatları

Sıdk Emanet ---- ----Fetanet

                 

Bu şemada boş bırakılan yerlere getirile-
bilecek sıfatlar aşağıdakilerin hangisinde 
verilmiştir? 

A) Sevgi - Kısmet

B) Zekâ - İsmet 

C) Tebliğ - İsmet

D) Tebliğ - Selamet 

Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler
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5. Ödevi için yakınlarıyla röportaj yapan Enes, arkadaşı Yağız’a “Resulullah’a daha peygamber olmadan 
önce Mekke halkının ‘el-Emin’ yani ‘güvenilir insan’ lakabını vermesinin sebebi nedir?” diye sormuştur.  

Buna göre Yağız, aşağıdakilerden hangisini söylerse Enes’in sorusunu doğru cevaplamış olur?

A) Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir olması

B) Mekke’nin ileri gelen ailelerinden birine mensup olması

C) Zengin bir tüccar olması 

D) Çok nazik bir insan olması

6. Kur’an’da ismi geçen ancak peygamber olup olmadığı konusunda farklı görüşler ileri sürülen üç isim 
vardır: Üzeyr (a.s.), Lokman (a.s.) ve ----. Ayrıca Şit (a.s.) gibi hadislerle bildirilen peygamberler de 
vardır.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden hangisi getirildiğinde metin doğru tamam-
lanmış olur?

A) Zülkarneyn (a.s.) B) Hz. Zekeriya (a.s.) C) Hz. İsmail (a.s.) D) Hz. Âdem (a.s.)

7.  
Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin hayatı hakkında oldukça geniş bilgiler verilmektedir. Yüce kitabı-
mızda anlatılan peygamberlerin hayatında, örnek alacağımız birçok önemli nokta vardır. Zaten Kur’an’da 
da peygamber kıssalarının anlatılış sebebinin, onların örnek alınması olduğu açıkça ifade edilmektedir.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde tam olarak bu metinle aynı konudan bahsedilmektedir?

A) “Ant olsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur’an uydurulabilecek bir söz de-
ğildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için 
de bir yol gösterici ve bir rahmettir.”

(Yûsuf suresi, 111. ayet.)

B) “Kimin dini, iyilik yaparak kendini Allah’a teslim eden ve hakka yönelen İbrahim’in dinine tabi olan 
kimsenin dininden daha güzeldir? Allah, İbrahim’i dost edindi.”

(Nisâ suresi, 125. ayet.)

C) “(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.)

D) “O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.”
(Secde suresi, 7. ayet.)

8. • Yaratılan ilk insan ve ilk peygamberdir.

• Bütün insanlığın atasıdır.

• Yüce Allah (c.c.); ona bilgi edinme, öğrenme, kendini geliştirebilme yeteneği vermiştir.

• Şeytan, Allah’ın (c.c.) emrine karşı gelip onun önünde secde etmemiş, Allah’a karşı gelmiştir.

• Yüce Allah (c.c.), ona eş olarak Hz. Havva’yı yaratmıştır. 

Hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Eyüp (a.s.) B) Hz. İdris (a.s.) C) Hz. Âdem (a.s.) D) Hz. Lokman (a.s.)
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Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri 

02

1. 
“De ki: Eğer yeryüzünde (insanlar yerine), gezip 
dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten 
bir melek peygamber gönderirdik.”

(İsrâ suresi, 95. ayet.)

Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Peygamberlerin melek olduğu

B) İnsanların daha önceden melek olarak ya-
ratıldığı

C) İnsanlara daha iyi örnek olabilmesi için 
peygamberlerin de insanlar arasından se-
çildiği

D) İnsanların daha çok etkilenmesi için pey-
gamberlerin meleklerden seçildiği

2. • “Her ümmetin bir peygamberi vardır. Pey-
gamberleri geldiği zaman aralarında ada-
letle hükmedilir ve onlara asla zulmedil-
mez.”

(Yûnus suresi, 47. ayet.)

• “…Her millet için mutlaka bir uyarıcı (pey-
gamber) bulunmuştur.”

(Fâtır suresi, 24. ayet.)

• “…Biz, bir peygamber göndermedikçe 
(kimseye) azap edecek değiliz.”

(İsrâ suresi, 15. ayet.)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisini gös-
termemektedir? 

A) Her millete bir peygamber gönderilmiştir.

B) Allah (c.c.), bir peygamberle uyarmadıkça 
insanları sorumlu tutmamaktadır.

C) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamber-
dir.

D) Peygamberler gönderildiği milletlere ada-
letli davranmışlardır.

3. Peygamberlere ait özelliklerden biri de mu-
cizedir. Mucize; peygamberlerin, kendilerine 
inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat 
etmek amacıyla Allah’ın (c.c.) izniyle göster-
dikleri olağanüstü olaylara denir. 

Aşağıdaki örneklerden hangisi bir mucize 
değildir?

A) Hz. İbrahim’i (a.s.) ateşin yakmaması

B) Hz. Musa’nın (a.s.) asasını yere attığında 
ejderhaya dönüşmesi

C) Hz. İsa’nın (a.s.) ölüleri diriltmesi, körleri 
ve alaca hastalarını iyileştirmesi

D) Peygamberlerin insan olarak gönderilmesi

4. “Ey Resul! Rabb’inden sana indirileni insan-
lara bildir. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini 
yapmamış olursun. Allah seni insanlardan ko-
ruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler topluluğuna 
rehberlik etmez.”

(Mâide suresi, 67. ayet.)

Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki sıfat-
larının hangisinden bahsedilmektedir?

A) Sıdk B) Emanet

C) Tebliğ D) İsmet

5. Günahtan uzak olmak, günah işlememek de-
mektir. Peygamberler, Allah (c.c.) tarafından 
tertemiz bir yaradılışla yaratılmışlardır. Gizli 
ve açık her türlü günahı işlemekten özenle 
korunmuşlardır. Onlar gerek peygamberlik 
öncesi hayatlarında gerek peygamber olduk-
tan sonra şirk ve küfür başta olmak üzere bü-
tün kötü fiillerden uzak olmuşlardır.

Yukarıdaki açıklama peygamberlerin özel-
liklerinden hangisine aittir?

A) İsmet B) Emanet

C) Fetanet D) Sıdk
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6. 
Peygamberlerin temel görevlerinden biri, insanlara tevhit inancını anlatmak ve onları bu inanca yöneltmek-
tir. Nitekim bütün peygamberler, insanları öncelikle tevhit inancını kabul etmeye çağırmışlardır. Gönderildik-
leri toplumlara Allah’ın (c.c.) bir olduğunu, ondan başka tanrıların varlığını kabul etmenin sapkınlık ve yanlış 
bir inanç olduğunu açıklamışlardır. Konuyla ilgili bir ayette  “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamber-
lere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin.’ diye vahyetmişizdir.” (Enbiyâ 
suresi, 25. ayet.) buyrulur.

Bu metinde geçen “tevhit” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın (c.c.) gücünün her şeye yetmesi

B) Allah’ın (c.c.) bir ve tek olması

C) Allah’ın (c.c.) sonsuz hikmet sahibi olması

D) Allah’ın (c.c.) kullarını çok seven ve bağışlayan olması

7. Cemil ve Ceren din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için birlikte bir sunum hazırlamışlardır. Fakat “resul” ve 
“nebi” kavramlarını karıştırmışlardır.

Bu kavramların doğru tanımları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Resul; Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye 
inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verilen addır.

 Nebi; Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve 
toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir.

B) Resul; Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve 
toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre düzenlemekle görevli olan peygamberlere denir.

 Nebi; Allah’ın (c.c.) kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye 
inanmaya ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verilen addır.

C) Resul; peygamberlik, nebilik, elçilik, risalet gibi anlamlara gelir.
 Nebi; Yüce Allah’ın (c.c.) gönderdiği emir ve yasakları, vahiyleri, ilahi ilkeleri alıp insanlara dinî ger-

çekleri duyurma; söz, tutum ve davranışlarıyla açıklama makamı olan peygamberlik demektir.

D) Resul, ilahi mesajları insanlara olduğu gibi açıklamak anlamına gelmektedir.
 Nebi, güvenilir olmak demektir.

 

8. (I) Peygamberler, Allah’ın (c.c.) kendilerine bildirdiği mesajları insanlara iletirler. (II) İnsanları, 
Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine iman etmeye çağırırlar. (III) Peygamberlerin mesajları Allah’ın (c.c.) 
emir, öğüt ve yasaklarından oluşur. (IV) Kendi gayret ve çalışmalarıyla peygamber olurlar.

Bu metinde  peygamberler ile ilgili numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?

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

9. Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’tan (c.c.) tebliğ emri geldiğinde akrabalarını toplayarak onlara şöyle 
seslenmiştir: “Şu tepenin arkasında bir ordunun size saldırmak üzere olduğunu söylesem bana inanır 
mısınız?” Oradakiler hep bir ağızdan “Evet, senden hep doğruluk gördük.” diyerek cevap vermişlerdir.

Bu olayda halk, Peygamberimizin hangi niteliğini onaylamıştır?

A) Fetanet B) Tebliğ C) İsmet D) Sıdk
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1. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerle 
ilgili doğru bir ifade değildir?

A) İnsanları Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliği-
ne inanmaya davet etmişlerdir.

B) Hak, adalet ve güzelliği öğütlemiş; kötü-
lüklerden sakındırmışlardır.

C) Davranışları ve sözleriyle insanlara örnek 
olmuşlardır.

D) Allah’ın (c.c.) vahiylerine uymayanları ce-
zalandırmışlardır.

2. Peygamberler daima büyüklerine saygılı dav-
ranır, küçüklerine ise sevgi, şefkat ve mer-
hametle yaklaşırdı. İnsanlara karşı büyük-
lenmez, sade ve mütevazı bir hayat sürerdi. 
Toplumdaki kimsesizleri, fakirleri gözetir, 
muhtaçlara ve zorda kalanlara yardım ederdi. 
İnsanların sevinçlerini, sıkıntılarını ve sorun-
larını paylaşmaya önem verirdi. Nitekim Hz. 
Peygamber (s.a.v.) ile ilgili olarak bir ayette 
şöyle buyrulur: “Ant olsun size kendinizden 
öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntı-
ya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok 
düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve mer-
hametlidir.”

Bu metinde geçen “mütevazı” kavramıyla 
aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir?

A) Sabırlı  B) Saygıdeğer

C) Samimi  D) Alçak gönüllü

3. Peygamberler çalışmayı sever, geçimlerini 
kendi ellerinin emeğiyle sağlardı. Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) ticaretle uğraşırdı. Hz. Musa 
(a.s.) çobanlık yapardı. Hz. Zekeriya (a.s.) 
kadılık yapardı. Hz. Davud (a.s.) demiri eritip 
zırh yaparak hem geçimini sağlar hem de or-
dusunu güçlendirirdi.

Bu metne göre peygamberlerle ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanlar inanç ve ahlak konusunda yol 
göstericilerdir.

B) İnsanlara ibadetlerin nasıl yapılacağını 
göstermişlerdir.

C) Çeşitli zorluklar atlatarak mücadele ver-
mişlerdir.

D) Rızık için gayret göstererek insanlara ör-
nek olmuşlardır.

4. 

Afgan bebeğe Türk askeri şefkati

Afganistan’ı terk etmek isteyenlerin akın et-
tiği Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havali-
manında çıkan kargaşada annesinden ayrı 
düşen iki aylık Hadiya (Hediye) bebeğe Türk 
askerleri sahip çıktı.

Türk askerinin bu tutumu peygamberlerin 
hangi yönünün örnek alındığını gösterir?

A) Sabırlı olma

B) Hile yapmama

C) Şefkatli ve merhametli olma

D) Büyüklere saygılı olma

Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
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5. “Ant olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. 
O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.”

(Tevbe suresi, 128. ayet.)

Bu ayetten Peygamber Efendimiz ile ilgili,

I. İnsanlara karşı şefkatliydi.

II. Çalışmayı çok severdi.

III. Müminleri severdi.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

6. Yüce Allah (c.c.), peygamberleri insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Onlar, Yüce Allah’ın (c.c.) 
emir ve yasaklarını eksiksiz bir şekilde uygulayarak insanlara örnek olmuşlardır. Peygamberlerin; doğ-
ru olmak (sıdk), güvenilir olmak (emanet), akıllı ve zeki olmak (fetanet), günah işlemekten korunmuş 
olmak (ismet), Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek (tebliğ) gibi diğer insan-
lardan farklı olan ortak özellikleri vardır. Bunun yanında peygamberlerin, Kur’an-ı Kerim’de öne çıka-
rılan önemli bir özelliği de vardır. Mesela Hz. Eyüp’ün (a.s.) sabrı, Hz. Yusuf’un (a.s.) iffeti ve güzel 
ahlakı, Hz. İbrahim’in (a.s.) teslimiyeti ve tevhit mücadelesi, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) zorluklara karşı 
gösterdiği sabır, azim ve kararlılık; ailesine, dostlarına ve mazlumlara karşı olan merhameti bunlardan 
bazılarıdır. 

Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Bütün ümmetler Hz. Muhammed’i (s.a.v.) örnek almışlardır.

B) Tebliğ, peygamberlerin ortak özelliklerindendir.

C) Peygamberler insanlara davranışlarıyla örnek olmuşlardır. 

D) Kur’an-ı Kerim’de anlatılan kıssalarda peygamberlerin bazı özellikleri ön plana çıkarılır.

7. 
91 YAŞINDA HÂLÂ ÇALIŞIYOR

Cumhuriyet'ten bir yaş küçük olan 1924 doğumlu Muşlu Dursun Taşçı, ilerleyen yaşına rağmen oğluna 
ait marangoz atölyesinde çalışıyor.

Beş yıl önce 75 yıllık eşini kaybeden, 9 çocuk ve 65 torun sahibi 
Dursun Bey, çalışarak hayata bağlı kaldığını söyledi. “İşleyen demir 
pas tutmaz.” atasözünü hatırlatan Taşçı, baş ağrısı dışında ciddi bir 
rahatsızlık geçirmediğini belirtti. Bugüne kadar birçok işte çalıştığını 
vurgulayan Taşçı şöyle dedi: “Aslında 94 yaşındayım. Ailem beni 
nüfusa geç yazdırmış. Fırıncılıktan at arabacılığına kadar çeşitli iş-
lerde çalıştım. Son 60 yıldır birlikte yaşadığım oğlumla marangoz atölyesini çalıştırıyorum. Uzun ve sağlıklı 
yaşamanın bana göre tek sırrı çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak. Atalarımızın da dediği gibi işleyen demir 
ışıldar yani pas tutmaz.”

Bu habere göre Dursun Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Peygamberlerin çalışıp alın teri ile kazanç sağlama öğütlerini dikkate almıştır. 

B) Kimseye muhtaç olmamak için kendi emeğiyle çalışıp kazanç sağlamıştır. 

C) İlerleyen yaşına rağmen çalışıp sağlığını tehlikeye atmaktadır. 

D) Sağlık sorunu olmadığı için çalışarak zinde kalmaktadır. 
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Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
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1. Allah Melek ?

Vahyin iletiliş aşaması ile ilgili verilen şe-
mada “?” ile gösterilen yere aşağıdakiler-
den hangisi yazılmalıdır?

A) Peygamber B) Kitap

C) İnsan D) Vahiy

2. Aşağıdaki ayetlerden hangisi vahyin gön-
derilme amacını ifade etmektedir?

 A) “Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutula-
caksınız.”

(Nahl suresi, 93. ayet.) 

B) “Allah, elçilik görevini kime vereceğini 
daha iyi bilir.”

(En’âm suresi, 124. ayet.)

C) “Ant olsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar 
diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmi-
şizdir.” 

(Kasas suresi, 51. ayet.)

D) “Bu kitabın âlemlerin Rabb’i tarafından in-
dirilmiş olduğuna asla şüphe yoktur.” 

(Secde suresi, 2. ayet.)

3. 
Sözlükte; gizli konuşma, fısıldama, ilham 
etme, ima ve işaret etme, ortaya çıkarma 
anlamlarına gelir. İslami açıdan ise peygam-
berler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi il-
kelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyulup 
nelerden sakınılması  gerektiğini bildiren ilahi 
bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı demektir.

Bu metinde bahsedilen kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Suhuf B) Peygamber

C) Vahiy D) Peygamberlik 

4. Tarihin akışı içinde insanlar zaman zaman 
doğru yoldan sapmışlar, Allah’ın (c.c.) pey-
gamberler aracılığıyla bildirdiği ilkeleri terk 
etmişlerdir. İşte böyle dönemlerde Yüce Al-
lah (c.c.) insanları tekrar hakka yönlendirmek, 
kendi varlığını ve birliğini onlara haber ver-
mek için peygamberleri aracılığıyla vahiyler 
göndermiştir.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı niteliğindedir?

A) Peygamberlerin özellikleri nelerdir? 

B) Vahiy hangi aralıklarla gönderilmiştir?

C) Vahiy ne demektir?

D) Vahyin gönderiliş amacı nedir? 

5. 
“…Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutula-
caksınız.”
                                    (Nahl suresi, 93. ayet.)

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayeti 
desteklemektedir?

A) İnsanlar yaptıklarından sorumlu tutulma-
yacaklardır.

B) İnsanın dünyadayken yaptıkları yine dün-
yadayken karşısına çıkacaktır. 

C) Allah (c.c.) insanı sorumlu bir varlık olarak 
yaratmıştır.

D) İnsanın yaptığı hatalar onun için birer tec-
rübedir.
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6. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. “O, öyle Allah’tır ki ondan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, ba-
ğışlayandır. O, öyle Allah’tır ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. O; mülkün sahibidir, eksiklikten 
münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla 
yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O; ya-
ratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını 
yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.”

(Haşr suresi, 22-24. ayetler.)

Rabb’imizi tanıtan bu ayetlerde onunla ilgili aşağıdaki özelliklerin hangisinden bahsedilmemiş-
tir?

A) Affedici olması B) Kullarını koruyup gözetmesi

C) Hiçbir eksikliğinin olmaması D) Her şeyi duyması

7. “Şüphesiz benimle benden önceki peygamberlerin durumu şu temsile benzer: Bir adam bir ev yap-
tırmış, onu güzel bir şekilde tamamlamış, süslemiştir. Yalnız evin bir köşesinde bir kerpiçlik boş yer 
kalmıştır. Bu vaziyette insanlar binaya girip gezmeye başlarlar ve o eksik yeri görüp hayret ederek 
‘Keşke şu tek kerpiç de yerine konsaydı!’ derler. İşte ben, o boş bırakılan yeri dolduran kerpiç gibiyim; 
ben peygamberlerin sonuncusuyum.” 

(Hadis-i şerif) 

Bu hadisten Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 

A) Allah (c.c.) tarafından gönderilen peygamberlerin ilkidir. 

B) Gönderildikten sonra diğer peygamberlerin geçerliliği kaldırılmıştır.

C) Diğer peygamberlerin görevlerini devam ettirmek için gönderilmiştir. 

D) Diğer peygamberlerden farklı vazifeler verilmiştir.

8. 
Yüce Allah (c.c.), gönderdiği vahiylerle insanların hem dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını sağlamayı 
amaçlamıştır. Bunun için de peygamberler ve vahiylerle insanlara doğru yolu göstermiştir. Onlardan, yal-
nızca kendisine inanıp ibadet etmelerini istemiştir. Dilek ve isteklerini dua yoluyla kendisine iletmelerini tav-
siye etmiştir. İnsanlara güzel ahlak sahibi olmalarını, faydalı iş ve davranışlarda bulunmalarını öğütlemiştir.

Buna göre insana düşen;

I. Allah’a (c.c.) çokça dua etmek,

II. Allah’ın (c.c.) insanlar için gönderdiği vahye uygun yaşamak,

III. yalnızca Allah’a (c.c.) kulluk etmek,

IV. salih amel yapmak

tutumlarından hangileridir?

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



Adı        : .............................
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6. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. 

Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, 
ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, 
Rabb’imizin (c.c.) emir ve yasaklarını 
insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve 
güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla 
görevlendirilmiş ve vahiyle desteklen-
miş kişilere ---- denir.

Bu metinde hakkında bilgi verilen kavram 
aşağıdakilerin hangisidir?

A) peygamber B) ilahi kitap

C) emanet D) mucize

2. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) peygamberlik gel-
diği zaman Mekke halkının içinde müşrikler 
yani Allah’a (c.c.) şirk koşanlar vardı.

Bu cümlede geçen “şirk” kelimesinin anla-
mı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’tan (c.c.) başka ilah tanımamak

B) Allah’a (c.c.) inanmamak

C) Allah’ın (c.c.) peygamberlerine inanma-
mak

D) Allah’tan (c.c.) başka ilahlar olduğuna 
inanmak, ona ortak koşmak

Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı • İlahi Kitaplar 
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3.  
Yüce Allah (c.c.), insanların akıllarını kullanıp doğru yolu bulma-
ları ve hakka uymaları için insanlık tarihinin her döneminde vahiy 
göndermiştir. O, kullarını hiçbir dönemde sahipsiz bırakmamış; 
gönderdiği peygamberler ve ilahi mesajlarla onları sürekli uyar-
mıştır. Bu konuyla ilgili bana kim bir ayet söyleyebilir?

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Cevdet Öğretmen’in bahsettiği konuya uygun bir ayet söyle-
miştir?

A) Müberra: “Ant olsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye, sözü (vahyi) birbiri ardınca yetiştirmişizdir.”

(Kasas suresi, 51. ayet.)

B) Selime: “Biz, içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu hâlde Tevrat’ı indirdik. Kendilerini (Allah’a) 
vermiş peygamberler onunla Yahudilere hükmederlerdi…”

(Mâide suresi, 44. ayet.)

C) Şahin: “Bu kitabın, âlemlerin Rabb’i tarafından indirilmiş olduğuna asla şüphe yoktur.”

(Secde suresi, 2. ayet.)

D) Leyla: “O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.”

(Secde suresi, 7. ayet.)



6. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4. Allah (c.c.) vahiy göndermeseydi insanların “Bilmiyorduk.” gibi bahaneleri olabilirdi. Allah (c.c.) vahiy 
göndererek bu gibi bahaneleri de ortadan kaldırmıştır. Yüce Allah (c.c.) bu konuyla ilgili –––– buyura-
rak insanları uyarmış ve doğru yola davet etmiştir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilirse metnin düşünce akışı 
bozulmaz?

A) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”

(Yûsuf suresi, 2. ayet.)

B) “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. ‘Biz onların okumalarından habersiz idik.’ deme-
yesiniz diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabb’inizden açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet 
geldi…”

(En’âm suresi, 156 ve 157. ayetler.)

C) “Muhakkak ki ben Allah’ım. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, beni anmak için namaz kıl.”

(Ta’ha suresi, 14. ayet.)

D) “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!”

(Hicr suresi, 9. ayet.)

5.      

Hz. Musa’ya 
(a.s.) 

Tevrat

Hz. İsa’ya (a.s.) 
İncil

Dört Büyük 
Kutsal Kitap

Hz. Davud’a (a.s.) 
Zebur

Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.)  

Kur’an-ı Kerim

Aşağıdakilerden hangisi şemada verilen dört büyük kitabın ortak özelliklerindendir?

A) Yalnızca Müslümanlar için indirilmiştir.

B) İnsanlar tarafından değiştirilmeden günümüze kadar ulaşmıştır.

C) Kendisine kitap indirilmiş peygamberlere “nebi” denir.

D) Allah (c.c.) tarafından gönderilmiştir ve ilahi vahiyleri içerir.

6. Toplumumuzda, milletimizin Kur’an sevgisini ortaya koyan pek çok örnek vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yargıya örnek gösterilemez?

A) Kur’an’ı sadece Arapça okumaya özen gösterilir.

B) Kur’an-ı Kerim belden yüksekte tutulmaya özen gösterilir. 

C) Çocuklara Kur’an sevgisi aşılamak için Kur’an ve hafızlık kursları açılmıştır. 

D) Ramazanda camilerde ve evlerde mukabele okuma geleneği yüzyıllardır sürmektedir.
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6. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1. Âlemlerin Rabb’i olan Allah (c.c.), kullarını 
doğru yola iletmek, hidayete çağırmak üzere 
tarih boyunca birçok peygamber göndermiş-
tir. Rabb’imiz (c.c.), peygamberlerinden ba-
zılarına, emir ve yasaklarını ihtiva eden ilahi 
kitaplar indirmiştir. Bunlara ilahi kitap denil-
mesinin sebebi, söz konusu kitapların Allah 
(c.c.) tarafından gönderilmesi ve ilahi vahiy-
leri içermesidir.

Buna göre aşağıdaki “ilahi kitap - gönderil-
diği peygamber” eşleştirmelerinden hangisi 
doğru değildir?

A) Hz. İsa (a.s.) - İncil

B) Hz. Nuh (a.s.) - Tevrat

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

D) Hz. Davud (a.s.) - Zebur 

2. Aşağıdakilerden hangisi dört ilahi kitaptan 
biri değildir?

A) Kur'an-ı Kerim B) Tevrat

C) İncil D) Suhuf

3. Tabloda peygamberler ile onlara gönderilen 
kitaplar eşleştirilmiştir.

• Hz. Musa (a.s.)
• Hz. İsa (a.s.)
• Hz. Muhammed (s.a.v.)

İncil
Zebur

Kur’an-ı Kerim
Tevrat

Buna göre ilahi kitaplardan hangisi bu eş-
leştirmenin dışında kalır?

A) İncil B) Zebur

C) Kur’an-ı Kerim D) Tevrat

4. Serra Öğretmen öğrencilerine Kur’an-ı Kerim 
ile ilgili neler bildiklerini sormuştur.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi Kuran-ı 
Kerim hakkında yanlış bir bilgiye sahiptir?

A) Beyza: Kur’an-ı Kerim dinimizin ana kay-
nağıdır.

B) Vildan: Kur’an’ın orijinal dili olan Arapçası-
nı okumalıyız ama Türkçe çevirilerini oku-
mamalıyız.

C) Ömer: Kur’an, bize doğru yolu göstermek 
üzere indirilmiş ilahi bir kitaptır.

D) Hüseyin: İslam dininin inanç esasları, 
ibadet ilkeleri, ahlak kuralları, haramlar 
ve helallerle ilgili bilgiler en doğru şekilde 
Kur’an’dan öğrenilebilir.

5. “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın 
ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sa-
hipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara 
bir bildiridir.”

(İbrâhîm suresi, 52. ayet.) 

Bu ayete bakılarak Kur’an-ı Kerim ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar için bir uyarıcıdır. 

B) Allah’ın (c.c.) birliğinden bahsedilmiştir.

C) İlk gönderilen ilahi kitaptır.

D) İnsanların düşünüp ders almasını amaç-
lar.

İlahi Kitaplar
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6. Aşağıdaki ilahi kitap ve indirildiği peygamber eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) 
Hz. İsa (a.s.)  

İncil
Hz. Davud (a.s.)  

Zebur

Hz. Musa (a.s.)  
Tevrat

Hz. Muhammed  
(s.a.v.)

Kur’an-ı Kerim

 B) 
Hz. İsa (a.s.)  

Tevrat
Hz. Davud (a.s.)  

İncil

Hz. Musa (a.s.)  
Zebur

Hz. Muhammed  
(s.a.v.)

Kur’an-ı Kerim

C) Hz. İsa (a.s.)  
Tevrat

Hz. Davud (a.s.)  
Kur’an-ı Kerim

Hz. Musa (a.s.)  
İncil

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

 D) Hz. İsa (a.s.)  
Kur’an-ı Kerim

Hz. Davud (a.s.)  
İncil

Hz. Musa (a.s.)  
Tevrat

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

7.  
Kur’an’da 14 sure ve yaklaşık 4444 ayet bulunmaktadır. (----)

Kur’an’ın ilk suresi Fâtiha, son suresi ise Nâs suresidir. (----)

Kur’an’ın ilk indirilen ayetleri Alâk suresinde yer almaktadır. (----)

Kur’an’ın en kısa suresi 3 ayetten oluşan Kevser suresidir. (----)

Kur’an’ın en uzun suresi 286 ayetten oluşan Yâsîn suresidir. (----)

Kur’an-ı Kerim’le ilgili verilen bu bilgilerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” 
yazıldığında sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A) D - D - D - Y - Y B) Y - Y - Y - D - D C) Y - D - D - D - Y D) Y - D - Y - D - Y

8.  

Suhuf kavramı, sayfa kelimesinin çoğuludur yani sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın (c.c.) 
dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirle-
re ve bu emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir.

Buna göre aşağıdaki peygamber isimleri ve kendilerine kaçar sayfa gönderildiği ile ilgili bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Hz. Âdem (a.s.) - 10 sayfa B) Hz. Şit (a.s.) - 50 sayfa

C) Hz. İdris (a.s.) - 30 sayfa D) Hz. İbrahim (a.s.) - 100 sayfa
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1. “Allah, (iblise) ‘Sana emrettiğim zaman seni 
saygı ile (Âdem’in önünde) eğilmekten ne alı-
koydu?’ dedi. (İblis de) ‘Ben ondan hayırlıyım. 
Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamur-
dan yarattın.’ dedi.”

(A’râf suresi, 12. ayet.)

Bu ayette iblisin hangi özelliği vurgulan-
mıştır?

A) Bencil olduğu

B) İnsanları kandırdığı

C) Hile ile iş yaptığı

D) Büyüklendiği

2. Şeytanın aldatması sonucu yasaklanan 
meyveden yiyerek yeryüzüne inen Hz. 
Âdem (a.s.) ile eşi, Allah’ın (c.c.) onlara öğ-
rettiği kelimeleri kullanarak hata ettiklerini ve 
Allah’tan (c.c.) bağışlanma istediklerini söy-
lemişlerdir.

Hz. Âdem ile eşinin bu davranışına aşağı-
daki isimlerden hangisi verilir?

A) Tövbe B) Dua

C) Adak D) İnfak

3. Hz. Peygamber, Veda Hutbesi’nde şöyle 
buyurmuştur: “Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. 
Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocukla-
rısınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap 
olmayan üzerinde, kırmızı tenlinin de siyah 
üzerinde, siyahın kırmızı tenli üzerinde bir 
üstünlüğü yoktur. Allah (c.c.) katında üstünlük 
ancak takva iledir...” 

Peygamber Efendimizin bu sözlerinde 
vurgulamak istediği aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) İnsanların eşit olması
B) İnsanların çalışıp gayret etmesi 
C) Irk üstünlüğünün olması
D) Aynı ırktan olan insanların kardeş olduğu

4. Hz. Âdem (a.s.) meleklerden, cinlerden ve 
diğer varlıklardan farklı özelliklere sahiptir. 
Rabb’imiz (c.c.) ona kendi ruhundan üflemiş 
ve ona üstün özellikler vermiştir. Bu sebeple 
de Yüce Allah (c.c.), meleklerden Hz. Âdem’e 
(a.s.) saygı gösterip secde etmelerini istemiş-
tir. Bütün melekler Allah’ın (c.c.) emrine uy-
muş ancak iblis (şeytan) kendinin ateşten, 
Hz. Âdem’in (a.s.) ise topraktan yaratıldığını 
söyleyip kibirlenmiş ve bu emre karşı çıkmıştır. 
Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Hz. Âdem (a.s.) meleklerden ve cinlerden 
üstündür.

B) Şeytan, Allah’ın (c.c.) emrine karşı gelmiş-
tir. 

C) Şeytanın Hz. Âdem’e (a.s.) secde etme-
mesinin nedeni, kendini ondan üstün gör-
mesidir.

D) İnsanların en üstünü Hz. Âdem’dir (a.s.).

5. Kur’an’da ifade edildiği üzere insanlar, 
Hz. Âdem’den (a.s.) üreyip çoğalmıştır. A’râf 
suresinde “Ant olsun sizi yarattık. Sonra size 
şekil verdik. Sonra da meleklere, ‘Âdem için 
secde edin.’ dedik...” buyrulmaktadır. Yüce 
Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) eş olarak 
Hz. Havva’yı yarattı. Daha sonra da onla-
rı cennetine koydu ve şöyle buyurdu: “...Ey 
Âdem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediği-
niz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşma-
yın! Sonra zalimlerden olursunuz.” 

Bu metinden Hz. Âdem (a.s.) ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Eşiyle birlikte cennette yaşadığına 

B) Yasaklı meyveden yiyip cennetten kovul-
duğuna 

C) Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamber-
lerden olduğuna 

D) İlk insan olduğuna

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

07

6. SINIF D�N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B�LG�S� DUT - 2022
Test 7 (592471)

OPT�K - Test 7 (592471)
592471

QR - Test 7 (592471)

592471



6. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. 
Hz. Âdem (a.s.) aralarında anlaşmazlık çıkan iki oğlundan, Yüce Allah’a (c.c.) kur-
ban sunmalarını istedi. ----, Allah’ın (c.c.) kendisine verdiği nimetlerden en gü-
zelini seçip kurban olarak sundu. Diğer oğul ---- ise kurban ibadetini istemeye 
istemeye yerine getirdi. Üstelik de değersiz ürünleri Allah’a (c.c.) kurban olarak 

sundu. Ancak Allah (c.c.), ----’in kurbanını kabul buyurdu, ----’in kurbanını ise reddetti. Bu olaydan sonra 
----, kardeşine kin güttü, kıskançlık gösterdi ve ona düşman oldu.

Bu metinde anlatılan ve boş bırakılan yerlere uygun şekilde yazılması gereken Hz. Âdem’in 
(a.s.) oğullarının isimleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Habil ve Kabil B) Halil ve Kâmil

C) Hayrullah ve Kenan D) Hikmet ve Kemal

7. 
Yüce Allah (c.c.), Hz. Âdem’e (a.s.) eş olarak Hz. Havva’yı yarattı. Daha sonra da onları cennetine koydu 
ve şöyle buyurdu: “...Ey Âdem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yak-
laşmayın! Sonra zalimlerden olursunuz.” (A’râf suresi, 19. ayet.) Böylece Hz. Âdem (a.s.) ve eşi cennette 
yaşamaya başladı. Şeytan bu durumu kıskandı. Onları cennetten çıkarmak için çalıştı. Bunun için de o, 
Hz. Âdem’i (a.s.) ve eşini Allah’ın (c.c.) koyduğu yasağı çiğnemeye yönlendirdi. Nihayet onlar şeytana uyup 
Allah’ın (c.c.) yasakladığı ağaçtan meyve yediler. Bunun üzerine Allah (c.c.), Hz. Âdem’i (a.s.) ve eşini cen-
netten çıkardı.

Bu olay üzerine Hz. Âdem (a.s.) ve Hz. Havva’nın tavrı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatalarını hiçbir zaman kabul etmemişlerdir.

B) Şeytan’a gidip onları yanılttığı için kızmışlardır.

C) Yaptıkları hata ile ilgili birbirlerini suçlayıp bir daha konuşmamışlardır.

D) Hatalarını fark edip Allah’tan (c.c.) af dilemişlerdir. 

8. Şeytanın görevi insanları aldatıp Allah (c.c.) yolundan ve Allah’ın (c.c.) emirlerinden uzaklaştırmaktır. 
Ancak bunu yaparken şeytanın zorlayıcı bir gücü yoktur. Şeytan sadece vesvese verir ve haramı cazip 
gösterir. İnsan, iradesine sahip çıkarsa şeytanın bu hilesini yenebilir.
Bu metindeki düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklemektedir?
A) “Hani meleklere Âdem için saygı ile eğilin, demiştik de iblis hariç bütün melekler hemen saygı ile 

eğilmişlerdi...”
(Bakara suresi, 34. ayet.)

B) “Şurası muhakkak ki benim (samimi) kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır.”
(İsrâ suresi, 65. ayet.)

C) “Allah o şeytana lanet etti ve o da ‘Ant olsun ki senin kullarından elbette belirli bir pay alacağım.’ 
dedi.”

(Nisâ suresi, 118. ayet.)
D) “Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşidir. Şeytan ise Rabb’ine karşı çok nankörlük etmiştir.”

(İsrâ suresi, 27. ayet.)
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Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları

08

1. Allahümme innâ nesteinüke ve nestağfiruke 
ve nestehdik ve nü’minübike ve netübü ileyk 
ve netevekkelü aleyk ve nüsni aleyke’l-hayra 
küllehü neşküruke velâ nekfürük ve ---- ve 
netrukü men yefcürük.

Kunut dualarının okunuşunda boş bırakı-
lan yere aşağıdakilerden hangisi yazılma-
lıdır?

A) nahleu B) nercü

C) ya’gilu D) yef’alü

2. 
Dinî bir kavram olarak kunut; insanın, 
Allah’ın (c.c.) emirlerine tam olarak kendini 
vermesi, ihlasla ve tüm benliğiyle ona bağ-
lanması ve Rabb’ine (c.c.) kulluğa devam et-
mesi demektir. Bunun yanı sıra kunut; itaatte 
bulunmak, dua etmek ve herhangi bir şer-
den kurtulmak ya da hayrı elde etmek için 
namazda Allah’a (c.c.) sığınmak anlamında 
da kullanılır.

Buna göre “kunut” kavramı;

I. ibadet,

II. itaat,

III. boyun eğme,

IV. karşı çıkma

anlamlarından hangisini içermez?

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

3. Kunut duaları, iki güzel dua örneğidir. Bu 
dualar “Allâhümme innâ nestâînüke” ve “Al-
lâhümme iyyâke na’büdü” ifadeleriyle başlar. 
Kunut duaları, ---- son rekâtında Fâtiha ve 
zammı sureden sonra tekbir alınarak okunur. 
Bunun dışında da istediğimiz zaman dua et-
mek, Allah’tan (c.c.) yardım dilemek ve ona 
sığınmak amacıyla kunut dualarını okuyabi-
liriz.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) ikindi namazının

B) akşam namazının

C) vitir namazının

D) bayram namazının

4. 

Allâhümme iyyâke na’büdü
ve leke nüsallî ve nescüd.
Ve ileyke nes’â ve nahfid.
Nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhig.

Arapça okunuşu ve yazılışı verilen dua 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kunut 2 duası

B) Tahiyyat duası 

C) Sübhaneke duası

D) Kunut 1 duası
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