
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğretmen, 

Allah’ın insanlara yol gösterici, uyarıcı ve müjdeleyici 

olarak elçiler gönderdiğini söyledi.  

Öğretmenin hakkında bilgi verdiği bu elçilere 

verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Peygamber    

B) Melek  

C) İblis     

D) Kitap 

 

 

 

 

2.           I.     Meleklerden seçilmişlerdir. 

              II.    Allah’ın görevlendirdiği elçilerdir. 

             III.    Gelecekle ilgili haberler verirler. 

             IV.    Allah’ın mesajını iletirler. 

Peygamberlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 

hangisi ya da hangileri doğrudur? 

A) I ve II 

B) II ve III. 

C) II ve IV. 

D) I, II ve IV. 

 

 

 

3. “Peygamberleri müjdeciler ve azap habercileri 

olarak gönderdik ki, peygamberlerden sonra 

insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın.”  

(Nisa suresi 165. ayet) 

Ayetten peygamberlerle ilgili aşağıdaki 

sonuçların hangisine ulaşılamaz? 

A) Peygamberler, Allah’ın emirlerine uyanları 

müjdeler. 

B) Peygamberler, insanlara Allah’ın haberlerini 

iletirler. 

C) Allah, peygamberleri insanlar “bilmiyorduk” 

diyemesinler diye göndermiştir. 

D) İnsanlar, çeşitli bahaneler bularak Allah’ın 

elçilerine inanmamışlardır. 

 

4. “De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) 

yerleşip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara 

gökten bir melek peygamber indirirdik.”  

(İsra suresi, 95. ayet.) 

Ayetten çıkarılması gereken mesaj 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanlar yeryüzünde diledikleri gibi yaşar. 

B) Allah, insanları uyarmaları için peygamberler 

görevlendirmiştir. 

C) Yeryüzünde insanlar yaşadığı için Allah 

peygamberleri insanlardan seçmiştir. 

D) Peygamberler meleklerden seçilseydi, insanlarla 

daha kolay iletişim kurabilirlerdi.  

 

5.           I.     Nuh 

             II.     İdris 

            III.    Ömer 

            IV.    Ebu Bekir 

Ahmet’in saydığı isimlerden hangisi ya da 

hangileri Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 

peygamberlerdendir? 

A) I ve II. 

B) I, II ve III. 

C) II ve III. 

D) III ve IV. 

 

 

6. “Şüphesiz biz, seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak 

hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki, aralarında 

bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.”  

(Fatır suresi, 24. ayet.) 

Ayetten peygamberlerle ilgili aşağıdaki 

sonuçların hangisine ulaşılamaz? 

A) Peygamberler, müjdeleyici ve uyarıcıdır. 

B) Allah her ümmete bir peygamber göndermiştir. 

C) Ümmetlerin birçoğu peygamberleri 

yalanlamıştır. 

D) Peygamberler insanlara doğruyu, gerçeği 

bildirirler. 
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7.  Eren mucize ile ilgili (D) (Y) sorularını şu şekilde 

cevaplamıştır:  

I.     (D)  Allah’ın izniyle peygamberler mucizeler 

                gerçekleştirirler. 

II.    (Y)  Allah mucizelerle peygamberleri 

                şaşırtmak istemiştir.  

III.   (Y)  Bazı hocalar da mucizeler 

                 gerçekleştirebilir. 

IV.   (D)  İnsanlar hiç beklemedikleri zamanlarda 

                 mucizelerle karşılaşabilirler. 

Eren hangilerini doğru cevaplamıştır? 

A) I ve II 

B) I, II ve III 

C) III ve IV 

D) II, III ve IV  

 

 

8. Hz. Peygamber “Namazı benden gördüğünüz gibi 

kılın.” (Buhârî, Ezân, 18), “Hac ibadetinin gereklerini 

benden öğrenin.” (Müslim, Hac, 51) hadisleriyle 

müminlere ibadetlerin yapılışını öğretmiştir. 

Metinden peygamberlerin görevleriyle ilgili 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 

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

olmuştur. 

B) Namaz ve hac ibadetleri farz kılınmıştır. 

C) Müslümanlar ibadetlerinde yanlış yapmaktan 

sakınmalıdır. 

D) Hz. Muhammed, vaktinin çoğunu ibadet ederek 

geçirmiştir. 

 

 

 

 

9. “Onlar sana indirilene de, senden önce 

indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak 

inanırlar.”  

(Bakara suresi, 4. ayet) 

Ayette geçen “indirilen” ifadeleriyle kastedilmekte 

olan nedir? 

A) Peygamberler 

B) Mucizeler 

C) İlahi kitaplar 

D) Melekler 

 

10. Zeynep’in dedesi ona peygamberleri anlatıyordu. 

Peygamberlerin özelliklerinden bahsederken şu ayeti 

örnek verdi:  

“(Şu’ayb) onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: ‘Ey 

kavmim! Andolsun, ben size Rabbimin vahyettiklerini 

ulaştırdım. Size nasihat de ettim. Şimdi ben, inkârcı 

bir topluluğa nasıl üzülürüm?’” 

(A’raf suresi, 93. ayet.)  

Zeynep’in dedesi bu ayeti peygamberlerin hangi 

özelliğine örnek olarak vermiştir?  

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

 

11.  “Kitap'da İbrahim'e dair anlattıklarımızı da an, o 

şüphesiz dosdoğru bir peygamberdi.”  

(Meryem suresi, 41. ayet.) 

Ayette Hz. İbrahim’in hangi özelliğinden söz 

edilmektedir? 

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

 

 

12. Ayşe öğretmen sınavda öğrencilerine “Allah’ın 

vahiy göndermesinin sebepleri nelerdir?” sorusunu 

yöneltmiştir. Sinan bu soruyu cevaplarken aşağıdaki 

maddeleri sıralamıştır.  

Sinan hangi maddede yanlış bir bilgi vermiştir? 

A) İnsanları doğru inanca yöneltmek 

B) İnsanların mutlu olmalarını sağlamak 

C) İnsanlara dünyayı daha çok sevdirmek 

D) İnsanlara yaratılış amacını bildirmek 

 

 

 

13.    -       Hz. Musa 

           -      Hz. Muhammed 

           -      Hz. İsa 

           -      Hz. Davud 

Yukarıda adı yazılı peygamberlere gönderilen 

ilahi kitaplar aşağıdakilerden hangisinde doğru 

sıralanmıştır? 

A) Zebur- Kur’an-İncil-Tevrat 

B) Tevrat- Kur’an-İncil-Zebur 

C) İncil- Zebur- Kur’an-Tevrat 

D) Kur’an- Tevrat-Zebur-İncil 

 


