
6. SINIF 1. ÜNİTE 
PEYGAMBERLERE VE İLAHÎ KİTAPLARA İNANÇ 

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

 
1- Peygamberimiz küçüklüğünden beri herkesin güven duyduğu bir kimsedir. 
Emanetleri korumuş, adaletli ve dürüst bir kişi olmuştur. Mekkelilerin 
peygamberimize bu özelliklerinden dolayı hangi lakabı vermişlerdir? 
A) Muhammedül Emin  B) Habibullah  
C) Resulullah    D) Hatemül Enbiya 
 
2- “ O Peygamberler ki Allahın gönderdiği emirleri duyururlar. (Ahzab 39) 
ayeti Peygamberlerin hangi niteliğini açıklar? 
a-)Doğruluk  b-)Allahtan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara iletmek 
c-)Güvenilirlik   d-)Akıllı ve Zeki olmak 
 
3- Kur’an-ı Kerim’de: “Kitapta İbrahim’i de an. Gerçekten O son derece 
dürüst bir kimse, bir peygamber idi.” Başka bir ayette de “Kitapta İdris’i de 
an. Şüphesiz O doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi…” buyrulmaktadır. 
Verilen ayetlerde peygamberlerin özelliklerinden hangisine işaret 
edilmektedir? 
A) Akıllı ve zeki olma  B) Tebliğ etme 
C) Doğru sözlü olma  D) Hoşgörülü olma 
 
Peygamberler de bizim gibi insanlardır. Yerler, içerler çalışırlar, evlenip çocuk 
sahibi olurlar. Ancak onları insanlardan ayıran bazı temel nitelikler vardır.  
Aşağıdakilerden hangisi bu temel niteliklerden biridir? 
a)Zengin olmak  b) Güçlü olmak   c) İbadet etmek  D) Güvenilir olmak     
 
4- Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde 
akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin 
ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, 
oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi. Bu olay peygamberimiz ve 
peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisine örnektir? 
A) akıllı ve zeki olmak B) günah işlemekten sakınmak  
C) Allah’tan aldığı mesajları insanlara iletmek D) Doğru olmak 
 
5- Peygamberler Allah'tan aldıkları dinî hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik 
olmadan insanlara bildirmişlerdir. Allah’tan aldıkları emirlerde ne bir eksiltme 
ne de bir artırma yapmışlardır. 
Peygamberlerin bu özelliğine ne ad verilir? 
a)  Güvenilir olmak  b)  Akıllı olmak c)  Doğru olmak d) Tebliğ 
 
6- Hangisi Peygamberlerin sıfatlarından (ortak özelliklerinden) birisi değildir?  
A) Peygamberler doğru sözlüdürler   
B) Peygamberler son derece güvenilirdirler 
C) Peygamberler her şeyi görürler      
D) Peygamberler asla günah işlemezler  
 
7- “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan 
peygamberlik görevini yapmamış olursun....”  
Yukarıda ki ayette peygamberlerin hangi nitelikleri vurgulanmaktadır?  
a)Geçimleri için çalışmaları  
b)Allah’tan aldıkları mesajları insanlara anlatmaları  
c)Günah işletmekten kaçınırlar  
d)Peygamberlik görevini yapmaları 
 
8-  “Yusuf: Rabbim, bana zindan, bunların benden isteklerinden daha iyidir ”  
ayeti aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir. 
A)Akıllı ve zeki olmak    B)Doğru olmak 
C)Günah işlemekten kaçınmak  D)Güvenilir olmak 
 
9- “Peygamberler, insanların düşünmeleri, doğruyu kavramaları ve iyiliğe 
yönelmeleri için çalışıyorlar. Peki, sağlıklı bir zihin ve zekâya sahip olmayan 
biri, peygamberlik görevini yapabilir mi?   Verilen cümleler peygamberlerin 
hangi özelliğine ilişkin bir ipucu vermiş olabilir?  
A) Güvenilir olmak    B) Günahsız olmak  
C) Akıllı ve zeki olmak              D) Merhametli olmak                 
 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da adı geçen peygamberlerden biri 
değildir?  
A)Harun  B)İlyas  C)Hızır  D)Şuayp 
 
11- Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olup olmadığı kesin belli değildir? 
a) Adem  b) Elyesa             c) Zülkifl             d) Lokman  
 
12- Aşağıdaki hangi seçenekte ilk ve son gönderilen peygamberler birlikte 
verilmiştir? 
A) Hz. İsa - Hz. Musa   B) Hz. Adem - Hz. Muhammed(sav)         
C) Hz. Adem – Hz. İbrahim   D) Hz. Nuh - Hz. Muhammed(sav) 
 
 

 
 
 
 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi bir peygamber değildir? 
a-) Hz Ali   b-) Hz İbrahim c-) Hz Musa d-) Hz Davut 
 
 
14- "Biz, Allah'a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve 
torunlarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlerle Rableri tarafından diğer 
peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin 
inandık ve biz sadece Allah'a teslim olduk" deyin” (Bakara Suresi,136.ayet) 
Yukarıdaki meali verilen ayete göre çıkarılabilecek en genel sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Bazı peygamberlerin torunları da peygamberdir 
B) İnananlar, peygamberler arasında ayırım yapmaz 
C) Hz. Musa’ya İsa’dan önce kitap verilmiştir 
D) Peygamberlere kutsal kitaplar verilmiştir 
 
 
15- Peygamberlere gelen mesajlar aynı amaca yöneliktir. Aşağıdakilerden 
hangisi bu mesajların ortak amaçlarından biri olamaz?  
a) Allah’ın bir olduğunu, eşi ve benzeri olmadığını anlatmak 
b)  Yalnız Allah’a kulluk edilmesi gerektiğini kavratmak  
c)  İnsanları Allah’ın emirlerine uymaya çağırmak  
d) İnsanlara zararlı işleri öğütlemek 
 


