
6. SINIF 1. ÜNİTE 
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. 

 
1. Peygamber ve Peygamberlere İman 

 
1- Resul ve Nebide ortak olmayan özellik aşağıdakilerden hangisidir. 
A-Her ikisi de Allah’tan vahiy alırlar. 
B-Her ikisi de insanları doğru yola çağırırlar. 
C-Her ikisine de kitap verilmiştir. 
D-Her ikisinin de ümmetleri vardır. 
 
2- “İnsanlar Allah’ın varlığını anlayıp, kavrayabilirler; fakat O’na nasıl ibadet 
edeceklerini emir ve yasaklarının neler olduğunu bilemezler. Bu nedenle 
Allah, insanlara yol göstermek üzere peygamberleri göndermiştir.” 
Buna göre, Peygamberler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a) Allah ile insanlar arasında elçilik görevi yaptıkları 
b) Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirdikleri 
c) İnsanlara, Allah’a ibadet ve kulluk konusunda yo gösterdikleri 
d) Din kurallarını belirledikleri 
 
3- Allah’tan vahiy almış ancak kendisine ayrıca ilahi bir kitap verilmemiş olan 
peygamberlere ne ad verilir? 
a)  Resul  b)  Halife  c)  Elçi  d) Nebi  
 
4- Peygamberlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a)Peygamberlerin gönderilmesi Allahın insanlara bir yardımıdır 
b)Her peygambere farklı mesajlar gönderilmiştir 
c)Peygamberler aynı inanç esaslarını insanlara öğretmişlerdir 
d)Peygamberler insanları Allaha ibadet etmeye çağırmışlardır 
 
5- Peygamberlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a)  İnsanlara örnek olmuşlardır. 
b)  Allah ile insanlar arasındaki elçilerdir. 
c)  İnsanların dini anlamalarına yardımcı olmuştur. 
d) Hepsinin ismi Kuran da belirtilmiştir. 
 
6- “Biz bir kavme (topluluğa) peygamber göndermedikçe azap edecek 
değiliz.” Kur’an’da geçen bu ayetten aşağıdakilerden hangisi anlaşılmaktadır?  
A-) Her kavme peygamber gönderilmiştir.  
B-) Allah kimseyi cezalandırmaz.  
C-) Peygamberler insanları azaptan kurtarır.  
D-) Her toplum mutlaka cezalandırılacaktır.  
 
7- Peygamberlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) İnsanı iyiliğe ve doğruluğa yönlendiren yol göstericilerdir 
b) İnsanları yanlış ve kötü davranışlardan uzaklaştırmak için çalışmışlardır. 
c) Yaşadıkları toplumları iyiliğe ve güzelliğe çağırmışlardır. 
d) Sadece kendi dönemlerindeki insanlara örnektirler. 
 
 “ Ant olsun senden öncede peygamberler gönderdik. Onlardan sana 
kıssalarını anlattığımız kimselerde var, durumlarını sana bildirmediğimiz 
kimseler de var.” 
8- Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? 
a)  Bazı peygamberler hakkında Kuran da bilgi verilmiştir 
b)  Kuran da ismi geçen peygamberlerin dışında da peygamberler vardır 
c)  Peygamberimizden önce de peygamber gelmiştir. 
d)  Bütün peygamberlerin isimleri Kuran da yazılmıştır 
 
9- Mucize konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? 
A) Peygamberimize verilen en büyük mucize Kuranı Kerim’dir.  
B) Normal insanlarda zaman zaman mucize gösterebilirler 
C) Mucizeler ancak Allah’ın izniyle gerçekleşir.    
D) Her peygamberin mucizeleri vardır. 
 
Peygamberler görevlerini yerine getirirken ……………………  
10- Yukarıdaki cümlenin tamamlanması için aşağıdakilerden hangisi en uygun 
olur? 
A) Görevleri karşılığında ücret almışlardır.  
B) İnsanların sadakaları ile geçinmişlerdir. 
C) Peygamberlerin hepsi zengin oldukları için ayrıca ücret istememişlerdir. 
D) Asla kişisel bir karşılık istememiş ve almamışlardır. Geçimlerini kendileri 
sağlamışlardır. 
 
11- Peygamberlik………… 
Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülürse doğru bir cümle olur? 
A) Allahın bir lütfüdür.  B) Çalışarak elde edilir.  
C) Akıl ile kazanılır.   D) Seçimle kazanılmıştır. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Bilge: Peygamberler insanlara örnek olmuşlardır. 
Nermin: Peygamberler Allah ile insanlar arasındaki elçilerdir. 
Gülçin: Bütün peygamberlere kitap verilmiştir. 
Simge: Peygamberler insanları kötü davranışlardan uzaklaştırmak için 
çalışmışlardır. 
12- Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin 
görüşü doğru olarak kabul edilemez?  
a) Bilge  b) Nermin  c) Simge  d) Gülçin 
 
13- Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 
a) Peygamberlerin ortak amacı Allah’a inanmaya çağırmaktır. 
b) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir. 
c) Bütün peygamberlere ilahi kitap gelmiştir.  
d) Bütün peygamberler Mekke’de doğmuşlardır. 
  
 
14- Peygamberlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Peygamberler görevlerini yerine getirirken asla kişisel bir karşılık 
beklemezler. 
B) Bütün peygamberler insanları Allah’a inanmaya çağırmışlardır.      
C) Peygamberler ancak Allah’ın izniyle mucize gösterebilirler. 
D) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir. 
 
 
 
Birer insan olarak peygamberler, insanların duygularını, düşünce biçimlerini 
ve ihtiyaçlarını bilirler. Bu yüzden insanlarla iyi iletişim kurar ve ilahi mesajın 
anlaşılmasını kolaylaştırırlar.  Ayrıca insanın, Allah’ın buyruklarının en iyi nasıl 
yerine getirebileceğini uygulamalı olarak gösterirler. 
 

 
 
15- Yukarıdaki bilgileri veren öğretmen hangi konuyu açıklamaktadır? 
A) Peygamberlere imanın davranışlar üzerindeki etkisi 
B) Peygamberlerin niteliklerini bilmenin önemi  
C) Peygamberlerin insanlar arasından seçilme nedenleri 
D) Peygamberlere gelen mesajların ortak amaçları 
 
 


