I. ÜNİTE PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

1.

4.

Kunut dualarıyla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru
değildir?

“Size rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben size iyi niyetle
öğüt veren güvenilir biriyim.” (A’raf suresi, 68. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki hangi özelliklerinden söz
edilmektedir?

A ) Vitir namazının ikinci rekâtında okunan dualardır.
B ) İnsanın her zaman okuyabileceği dualardır.

A ) Emanet - Fetanet

C ) Hz. Peygamberin öğrettiği dualardan biridir.

B ) İsmet - Sıdk

D ) Allah’tan yardım talep edilen bir duadır.

C ) Tebliğ - Emanet
D ) Tebliğ - Fetanet

5.
Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın elçisi anlamına gelen
kavramlardan biri değildir?

2.
I. Allah isimleri öğretmiştir.
II. Şeytana karşı uyarmıştır.
III. Cennette yasak koymamıştır.
Hz. Âdem’le ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri
doğru değildir?

A ) Rasul
B ) Büyükelçi
C ) Nebi
D ) Peygamber

A ) Yalnız II
B ) Yalnız III

6.

C ) I ve II.

Hz. Âdem’le ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık
yapılmıştır?

D ) II ve III.

A ) Cennette yalnız yaşamıştır.
B ) Hata ettiğinde tövbe etmiştir.
C ) Peygamberlerin ilki ve atasıdır.

3.

D ) Aldığı vahyi insanlara bildirmiştir.

“Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz,
razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana
tövbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek

7.

seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez
ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana
karşı geleni bırakırız.”

“Peygamberlerin haberlerinden, senin kalbini kuvvetlendireceğimiz
bilgilerin her birini sana anlatıyoruz. Bunlarda sana gerçeğin bilgisi,
müminlere de bir öğüt ve bir uyarı ulaşıyor.” (Hûd suresi, 120. ayet)

Kunut duasındaki altı çizili
aşağıdakilerden hangisidir?

Bu ayetteki altı çizili ifadeyle ilgili kavram aşağıdakilerin
hangisidir?

ifadeyle

ilgili

kavram

A ) Tevhid

A ) Tevhid

B ) Tesbih

B ) Kıssa

C ) Tekbir

C ) Hanif

D ) Tevekkül

D ) İhlas
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8.

11.

“And olsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan

I. Olağanüstü iş ve olaylardır.

sana kıssalarını (durumlarını) anlattığımız kimseler de var,
kıssalarını (durumlarını) sana bildirmediğimiz kimseler de var...”
(Mü’min suresi, 78. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

II. Peygamberlerin isteğiyle gerçekleşmektedir.
III. Kur’an, Hz. Peygambere verilen bir mucizedir.
Mucize ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

A ) Yalnız I
A ) Pek çok peygamber gönderilmiştir.

B ) Yalnız II

B ) Peygamberlerin tamamı bildirilmemiştir.

C ) I ve III.

C ) Bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır.

D ) II ve III.

D ) Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur.

12.
Aşağıdaki yargıların hangisi peygamberlerin özellikleriyle ilgili
değildir?

9.

A ) Emaneti korurlar.

“Hz. Muhammed’in (s.a.v.) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir.
Kur’an insanları hâlâ hayretler içinde bırakan ve bir benzerinin
getirilemeyeceği eşsiz bir kitaptır. İnsanın onun bir benzerini ortaya
koyamayacağını Yüce Allah şöyle vurgulamıştır: “.....”
Boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki ayetlerin

B ) Akıllı ve zekidirler.
C ) Doğru sözlüdürler.
D ) Arkadaşlık ederler.

hangisi getirilmelidir?

13.

A ) “Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde iseniz

“And olsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe
kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek
vardır.” (Ahzâb suresi, 21. ayet)
Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

onun benzeri bir sûre de siz getirin…” (Bakara suresi, 23. ayet)

B ) “O,

sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu
Muhammed’e apaçık ayetler indirendir…” (Hadid suresi, 9.
ayet)

C ) “Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri kilitli mi?”

A ) Allah’ın adı sık sık anılmalıdır.

(Muhammmed suresi, 24. ayet)

B ) Ahiret gününe iman edilmelidir.

D ) “Gerçekten bu Kur’an en doğru olan yola götürür…” (İsra
suresi, 9. ayet)

C ) Allah’ın elçisi örnek alınmalıdır.
D ) Allah’ın adına yemin edilmelidir.

14.
10.
“Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara ulaştıran,
O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir kimseden çekinmeyen
peygamberler hakkında da Allah’ın kanunu böyledir. …” (Ahzâb
suresi, 39. ayet)

Kur’an’da, Hz. Davut’un (a.s.) zırh yapma sanatını bildiği ifade
edilir. Peygamberimiz (s.a.v.) de Davut Peygamber’in, kendi
geçimini kendisinin sağladığına dikkat çekmiştir. “Kesinlikle hiç
kimse, elinin emeğinden daha hayırlı bir yemek yememiştir. Allah’ın
Peygamberi Davut da kendi elinin emeğini yerdi.”

Bu ayetteki altı çizili ifade peygamberlerin özelliklerinden
hangisiyle ilişkilidir?

Hz. Davut’la ilgili
vurgulanmaktadır?

A ) Tebliğ

A ) Zırh yapan bir ustadır.

B ) İsmet

B ) Allah’ın Peygamberidir.

C ) Sıdk

C ) Övgüye değer bir insandır.

D ) Emanet

D ) Geçimini kendisi sağlamaktadır.
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15.

18.

Peygamberlerle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

“Yahut ‘Eğer bize kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru
yolda olurduk.’ demeyesiniz, diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size
Rabb’inizden apaçık bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi. …”
(En’âm suresi, 157. ayet)
Bu ayete göre Kur’an’ın indiriliş amacı aşağıdakilerden
hangisidir?

A ) Güzel ahlaklıdırlar.
B ) Yardımlarla geçinirler.
C ) İbadete düşkündürler.
D ) Güçlüklerden yılmazlar.

A ) Doğru yolda olanlara teşekkür etmek
B ) Bize kitap indirilseydi diyenleri denemek
C ) Bilmiyorduk bahanesini ortadan kaldırmak
D ) Hidayet ve rahmet kavramlarını açıklamak

16.

19.

I. Peygamberlere bildirilen mesajların adıdır.
II. Allah’ın peygamberleriyle haberleşme yoludur.
III. Peygamberlerin hayatlarıyla ilgili bilgilere denir.
Vahiyle ilgi numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

“Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu
bilsinler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.”
(İbrahim suresi, 52. ayet.)
Bu ayete göre Kur’an’la ilgili,
I. Tüm insanları uyarmaktadır.

A ) Yalnız I

II. Tevhit inancını açıklamaktadır.
III. Aklın kullanılmasını istemektedir.

B ) I ve II.

yargılarının hangileri doğrudur?

C ) I ve III.
A ) Yalnız I

D ) II ve III.

B ) Yalnız II
C ) Yalnız III
D ) I, II ve III.

17.
“İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla.
sabredenlerdendi.” (Enbiyâ suresi, 85. ayet)

Bunların

20.

hepsi

Aşağıdaki ayetlerin hangisi ilahi kitapların gönderiliş amacıyla
ilgili değildir?

“İbrahim cidden ağır başlı, hassas ruhlu, kendini Allah’a vermiş
biriydi.” (Hûd suresi, 75. ayet)

A ) Biz Kur’an’ı, insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet

“Dâvûd’a Süleyman’ı bağışladık. O ne güzel kuldu! Şüphesiz o,

ayırdık ve onu peyderpey indirdik.(İsrâ suresi, 106. ayet)

Allah’a çok yönelen bir kimse idi.” (Sad suresi, 30. ayet)
Bu ayetlere göre peygamberlerle ilgili aşağıdakilerin hangisi

B ) “Şüphesiz ki bu Kur’an en doğruya iletir; iyi davranışlarda

söylenemez?

bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu
müjdeler.” (İsrâ suresi, 9. ayet)

A ) Zor işleri yapmazlar.

C ) İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm

B ) Yaradan’a bağlıdırlar.

vermeleri için onlarla beraber hak yolu gösteren kitaplar da
gönderdi...” (Bakara suresi, 213. ayet)

C ) Yumuşak huyludurlar.

D ) “Biz bu Kitab’ı sana, sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi
insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve

D ) İyilik yapmayı severler.

rahmet olsun diye indirdik.” (Nahl suresi, 64. ayet)
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