
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (I) Peygamberler Allah’ın insanların içinden seçtiği 

elçilerdir. (II) Bu elçiler insanlara yol gösterir ve 

Allah’ın mesajını iletirler. (III) Gelecekte olacakları 

insanlara bildirip onları şaşırtırlar. (IV) Yaşamlarıyla 

insanlara en güzel örnektirler. 

Metindeki hangi cümle yanlış bir bilgi 

içermektedir? 

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

 

 

 

 

2. Fatma, “Acaba peygamberler neden insanlardan 

seçilmiş, Allah neden bir meleği peygamber olarak 

görevlendirmemiş?” diye aklındaki soruyu arkadaşı 

Esma’yla paylaştı. Esma, tam da o gün derste bu 

konuyu işlediklerini hatırladı ve arkadaşının 

sorusunu yanıtladı.  

 Esma, Fatma’ya peygamberlerin insanlardan 

seçilmesinin sebepleri olarak aşağıdakilerden 

hangisini söylememelidir? 

A) İnsanlarla daha iyi iletişim kurabilmeleri için 

B) Peygamberin daha çok ibadet edebilmesi için 

C) İnsanlara daha çok örnek olabilmeleri için 

D) İnsanların sorunlarını daha iyi anlamaları için 

 

3. Allah, kullarına emrettiklerini ve yasakladıklarını 

vahiy göndererek bildirmiştir. Vahiy göndererek 

kullarını doğruya yönlendirmiş ve onlara kötülükten 

uzak durmaları öğütlemiştir. Çünkü Yüce Allah 

kullarının dünyada ve ahirette mutlu olmalarını ister.  

Bu metinden vahiy kavramıyla ilgili aşağıdaki 

bilgilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Allah, kullarıyla vahiy yoluyla iletişim 

kurmuştur. 

B) Vahiy, Allah’ın bildirdiği her türlü mesajdır. 

C) Vahiy, Allah’ın merhametinin bir göstergesidir. 

D) Peygamberler, vahiyleri bildirmekle 

sorumludurlar. 

 

4.         I.      Üzeyr 

            II.     Lokman 

            III.   Salih 

            IV.   Nuh 

Yukarıdaki isimlerden hangisi ya da hangilerinin 

peygamber olduğu Kur’an-ı Kerim’de açıkça 

bildirilmiştir? 

A) I ve II                                       

B) I, II ve III 

C) III ve IV                                    

D) I, II ve IV 

 

 

 

5. Mehmet:  “Peygamberlerin Allah’tan aldıkları 

                         mesajları bildirmelerine ……… denir.” 

     Büşra:     “Peygamberlerin güvenilir olmalarına 

                         …………denir.”  

Mehmet ve Büşra’nın cümleleri aşağıdaki 

seçeneklerden hangisiyle doğru bir şekilde 

tamamlanır? 

A) Emanet- Fetanet    

B) İsmet- Tebliğ 

C) Tebliğ- Emanet    

D) Sıdk- Fetanet 

 

 

 

6. “…Gerçekten biz Eyyûb’u sabreden bir kimse 

olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah’a çok 

yönelen bir kimse idi.” (Sad suresi, 44. ayet) 

“(Ey Muhammed) Şüphesiz sen büyük bir ahlaka 

sahipsindir.” (Kalem suresi, 4. ayet) 

“Çünkü İbrahim çok yumuşak huylu ve Allah’a 

yönelen bir kimseydi.” (Hud suresi, 75. ayet) 

Yukarıdaki ayetlerde peygamberlerle ilgili 

verilen temel mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Allah’a tüm içtenlikleriyle kulluk yapmışlardır. 

B) Allah’ın mesajlarını bildirmişlerdir. 

C) İnsanları felaketlere karşı uyarmışlardır. 

D) İnsanlara bilmediklerini öğretmişlerdir. 
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7.  I.       İncil 
II.     Kur’an-ı Kerim 
III.    Zebur 
IV.    Tevrat 

İlahi Kitapların gönderildiği peygamberler hangi 

seçenekte sırasıyla doğru bir şekilde verilmiştir? 

A) Hz. İsa- Hz. Muhammed- Hz.Davud- Hz.Musa 

B) Hz. Musa- Hz. Muhammed- Hz. Davud- Hz. İsa 

C) Hz. Davud- Hz. Muhammed- Hz. Musa- Hz. İsa 

D) Hz. İsa- Hz. Musa- Hz. Muhammed- Hz. Davud 

 

 

 

 

 

8.   I.      Topraktan yaratılmıştır. 

               II.    İlk peygamberdir. 

               III.   Kendisine Tevrat indirilmiştir. 

               IV.   Hayatı cennette geçmiştir. 

                 V.   Eşi Hz. Havva’dır. 

Hz. Âdem’le ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da 

hangileri yanlıştır? 

A) I, II ve III.                                      

B) I, II ve V. 

C) III, IV ve V.                                    

D) II, III ve IV.  

 

 

 

 

 

9. “Kur'an-ı Kerim'i okuyan ve hükümleriyle amel 

edenin anne-babasına kıyamet günü bir taç giydirilir. 

Bu tacın ışığı şayet aranızda olmuş olsa, dünya 

evlerindeki güneş ışığından daha güzeldir. O hâlde 

bununla amel eden hakkında ne düşünürsünüz?”  

Hadiste Hz. Peygamber Kur’an-ı Kerimle ilgili 

aşağıdakilerden hangisinin önemini dile 

getirmiştir? 

A) Yüksek bir yerde korumanın 

B) Okumanın ve uygulamanın 

C) Tamamını ezberlemenin 

D) Okunurken dinlemenin 

  

10. “Hani meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” 

demiştik de İblis hariç bütün melekler hemen saygı 

ile eğilmişler, İblis (bundan) kaçınmış, büyüklük 

taslamış ve kâfirlerden olmuştu.”  

(Bakara suresi, 34. ayet) 

Ayete göre İblis’in Adem’e saygı göstermemesinin 

sebebi nedir? 

A) Allah’a inanmıyor olması 

B) Melekleri sevmiyor olması 

C) Adem’e güvenmiyor olması 

D) Kendisini üstün görmesi 

 

 

11. Kunut duaları, Hz. Muhammed’den (s.a.v.) 

öğrendiğimiz iki duadır. Bu duaları istediğimiz her 

zaman okuyabilir ve Allah’a dua edebiliriz. Aynı 

zamanda Kunut duaları …………. namazının son 

rekatında tekbir alındıktan sonra okunan dualardır.  

Bu metinde boş bırakılan yer aşağıdaki 

namazlardan hangisi ile doğru bir şekilde 

tamamlanır?  

A) Öğle   

B) Akşam   

C) Yatsı   

D) Vitr 

 

12.  

 
Sedef Kunut dualarından birini okumaya 
başladığında bazı yerleri unuttuğunu fark etti. 
Sedef’ in unuttuğu kısımlar aşağıdakilerden 
hangisiyle doğru olarak tamamlanır? 
 

A) ve leke nüsalli ve nescüdü -  ve nahle’u ve 
netrukü men yefcürük. 

B) ve leke nüsalli ve nescüdü -  İnne ‘azâbeke bi’l-
küffâri mülhık. 

C) ve nü’minü bike ve netûbü ileyke - İnne ‘azâbeke 
bi’l-küffâri mülhık. 

D) ve nü’minü bike ve netûbü ileyke - ve nahle’u ve 
netrukü men yefcürük. 

 

 

 

Allâhümme iyyâke na’büdü  
…………………………………………. 
ve ileyke nes’â ve nahfidü  
nercû rahmeteke ve nahşâ ‘azâbek.  
………………………………………… 
 

 


