SINIF

6.

PEYGAMBER ve İLAHİ KİTAP İNANCI
Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri

DİN KÜLTÜRÜ
VE AHLÂK BİLGİSİ

KONU ANLATIMLI TEST
2.

Peygamberler insanlar arasından Yüce Allah tarafından seçilmişlerdir, peygamberlik çalışarak elde edilen
bir makam değildir.
Peygamberler Yüce Allah’tan aldıkları vahyi insanlara olduğu gibi aktarırlar.

TEST - 3

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Beyza HaTEST
- 22peygamnım, 6/A sınıfı öğrencilerine
“Çocuklar
berlerin meleklerden değil de insanlar arasından
seçilmiş olma nedeni nelerdir?” sorusunu sormuş
ve öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir.
Filiz: İnsanlara örnek olabilmek

Peygamberler kendilerine vahyedileni önce kendi hayatlarında uygulayıp insanlara örnek olmuşlardır.

Buse: Vahyin anlaşılmasını kolaylaştırmak
Hümeyra: İnsanlarla daha iyi iletişim kurmak

Peygamberler, peygamberlik görevleri için insanlardan asla bir ücret istememişlerdir.

Hande: Gelen vahiylerin doğrudan Allah'tan alınmasını sağlamak

Peygamberler de bizim gibi birer insandırlar. Ancak
onlara Yüce Allah’tan vahiy gelmesi onların en belirgin özellikleridir.

Buna göre, öğrencilerden hangisinin cevabı yanlıştır?
A) Filiz		
B) Buse
C) Hümeyra		
D) Hande

1.
3.
Zeka Küpü Yayınları

Peygamber, Allah tarafından
insanlar arasından seçilen ve
O’nun mesajlarını insanlara
bildiren elçilerdir.

“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü) vardır…” (Yunus suresi, 47. ayet)
Bu ayette vurgulanmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Peygamberlerin erkek olduğu
B) Peygamberlerin daha önce toplum tarafından
kim olduğunun bilinmediği
C) Her topluma bir peygamber gönderildiği
D) Son peygamberin geldiği ve insanlara artık bir
peygamber gelmeyeceği

Peygamberler Allah’tan vahiy alırlar.

Mete

Peygamberler Allah’ın mesajlarını
insanlara iletirler.

Aslan

Öğretmen tahtaya bir tanım yazmıştır.

4.

I. Peygamberler her zaman soylu ve zengin insanlar arasından seçilmişlerdir.
II Peygamberler insanların sadece bu dünyada
mutlu olmaları için çalışmışlardır.

Buna göre, öğrencilerin bu tanım hakkındaki yorumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

III. Hz. Muhammed (sav.)’den sonra peygamber
gelmeyecektir.

A) Yalnız, Mete’nin yorumu doğrudur.

Peygamberler ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

B) Her ikisinin yorumu da doğrudur
C) Yalnız, Aslan’ın yorumu doğrudur.

A) Yalnız I		

B) Yalnız II

D) Her ikisinin yorumu yanlıştır.

C) Yalnız III		

D) I, II ve III
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5.

7.
Arda

Allah insanlara doğru yolu
göstermek için peygamber
ve kitap göndermiştir.
Melekler arasından da
peygamber gelmiştir.

Onur

Öğretmenim, Yüce Allah
niçin peygamberleri melekler
arasından değil de insanlar
arasından seçmiştir?

Mehmet

Onur ve Mehmet isimli öğrencilerin peygamberlerin özellikleri konusuyla ilgili ifadeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Onur öğretmen

Öğrenci Arda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur Bey’e sınıfta soru sormuştur. Öğretmen
Arda’nın bu sorusuna Kur’an-ı Kerim’den bir ayetle cevap vermiştir.
Buna göre Öğretmen Onur Bey, Arda’nın bu sorusuna aşağıdakilerden hangi ayetle cevap vermiş olabilir?

Onur

Mehmet

A)

Yanlış

Doğru

B)

Doğru

Doğru

C)

Doğru

Yanlış

D)

Yanlış

Yanlış

B) “İman edip salih amel işleyenlere ne mutu! Varılacak güzel yurt da onlar içindir.” (Ra’d Suresi, 29. ayet)
C) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun
ve eğlence olsun diye yaratmadık”. (Duhan suresi, 38. ayet)
D) “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşanlar melekler olsaydı elbette onlara
gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsrâ suresi, 95. ayet)

Zeka Küpü Yayınları

A) “Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş; sizi kulak, göz ve gönüllerle
donatmıştır. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”
(Secde suresi, 9. ayet)

8. (….)	Hz. Muhammed’den sonra da birçok peygamber gelmiştir.
(….)	Yüce Allah insanların yanlış inançlara yönelmesini engellemek için peygamberler göndermiştir.
(….)	Peygamberlerde yorulmak, korkmak, endişelenmek gibi özellikler yoktur.
Yukarıda verilen bilgilerin yanına doğru olanlara D,
yanlış olanlara ise Y yazılacaktır.
Buna göre, doğru işaretleme sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

6.

“Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç
duymayan bir yapıda yaratmadık. Onlar, ölümsüz de değillerdi.” (Enbiyâ suresi, 8. ayet)

A) D - D - Y		

B) D - Y - Y

C) D - Y - D		

D) Y - D - Y

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?
A) Peygamberlerin ölümsüz olduğu
B) Peygamberlerin de insan olduğu
C) Peygamberlerin yemeye içmeye ihtiyacı olmadığı
D) Peygamberlerin olağanüstü yeteneklerinin olduğu

9. Aşağıdakilerden hangisi bütün peygamberlerde
bulunan bir özellik değildir?
A) Doğu sözlü olup asla yalan söylememeleri
B) Günah işlemekten kaçınmaları
C) Hepsinin maddi olarak varlıklı insan olmaları
D) Akıllı ve zeki insan olmaları

