
I. ÜNİTE PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI

1.
Vahiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

İnsanlar için rahmettir.A)

İnananların kılavuzudur.B)

İnsanlar arasında elçidir.C)

Yolunu şaşıranlara rehberdir.D)

2.
Aşağıdakilerin hangisi vahyin gönderiliş amaçlarından biri
değildir?

Peygamberlerle ilgili bilgiler vermekA)

Tüm insanları hak dine davet etmekB)

İyiye, güzele, doğruya yönlendirmekC)

Edebi bir kitabın özelliklerini açıklamakD)

3.
Peygamberler insanları tevhid inancına çağırmışlardır. Kimi kabul
etmiş kimi de kabul etmemiştir. Kabul edenlerden de bazıları
zamanla doğru yoldan sapmışlar, Allah dışında çeşitli varlıklara
tapmışlardır. Batıl inançları benimsemiş ve kötü davranışlara
yönelmişlerdir. Allah, insanları hakka yönlendirmek, eşsiz ve
benzersiz olduğunu hatırlatmak için tekrar tekrar peygamberler
aracılığıyla vahiyler göndermiştir.
Bu parçaya uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

Vahyin AmacıA)

Vahyin AnlamıB)

Vahiy ve ToplumC)

Vahiy ve İnsanD)

4.
“İstisnasız her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki
onlara açık seçik anlatsın. …” (İbrahim suresi, 4. ayet)
Buna göre;
I. Birbirlerini doğru anlamak.
II. Birbirlerine yardımcı olmak.
III. Birbirlerine anlayış göstermek.
amaçlarından hangileri peygamberlerle toplumlarının dillerinin
ortak olmasının nedenidir?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I  ve II.C)

II ve III.D)

5.
Aşağıda peygamberlerle ilahi kitaplar arasında eşleştirme
yapılmıştır.
I. İncil – Davut
II. Tevrat – Musa
III. Zebur – İsa
Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

6.
Kur’an’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

Peygamberler hakkında bilgi vermektedir.A)

Konuları inanç, ibadet ve ahlakla sınırlıdır.B)

Allah’ın gönderdiği kitapların sonuncusudur.C)

Dünyanın pek çok diline çevrilmiş bir kitaptır.D)
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7.
Aşağıdakilerden hangisi suhuf verilen peygamberlerden biri
değildir?

İbrahimA)

AdemB)

DavutC)

İdrisD)

8.
“Onlar, sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar.
Ahirete de kesin olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet)
Ayetin altı çizili bölümünde söz edilen iman esası hangisidir?

Meleklere imanA)

Peygamberlere imanB)

Ahirete imanC)

Kitaplara imanD)

9.
“İsmail’i (I), İdris’i (II) ve Zülkifl’i (III) de hatırla. Bunların hepsi
sabredenlerdendi.” (Enbiya suresi, 85. ayet)
Bu ayette geçen peygamberlerin hangilerine suhuf verilmiştir?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve III.C)

II ve III.D)

10.
Aşağıdaki isimlerin hangisi Kur’an’ı baştan sona ezberleyen
kişi için kullanılır?

Hatip A)

İmamB)

Hafız / HafizeC)

MüezzinD)

11.
“O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak
indirmiştir; daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat
ve İncil’i indirmişti. …” (Âl-i İmrân suresi, 3 ve 4. ayetler)
Bu ayette aşağıdaki peygamberlerin hangisine indirilen kitaba
değinilmemiştir?

Hz. Muhammed (sav)A)

Hz. İsa (as)B)

Hz. Davut (as)C)

Hz. Musa (as)D)

12.
“Size Rabbimin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir
bir öğüt vericiyim.”
 (A’raf suresi, 68.ayet) 
Bu ayette peygamberlerin aşağıda verilen hangi özelliklerinden söz
edilmektedir? 

 İsmet - Sıdk A) Tebliğ - FetanetB)

Emanet - FetanetC) Tebliğ - EmanetD)

13.
“Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere; şüphesiz,
benden başka ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin diye
vahyetmişizdir.”  (Enbiya suresi, 25.ayet)
Bu ayette, peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan hangisi
vurgulanmaktadır? 

Allah’ın varlığına inanmakA)

Yalan söylemekten kaçınmakB)

 Allah’tan başkasına ibadet etmemek C)

Herhangi bir iyiliğe engel olmamak
 

D)

14.
Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderiliş amacını en kapsamlı
şekilde ifade etmektedir? 

İbadetleri öğretmekA)

Allah'ın birliğini öğretmekB)

Peygamberler hakkında bilgi vermekC)

İnsanları dünyada ve ahirette mutlu etmekD)
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15.
 Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu bakımından diğerlerinden
farklıdır? 

 “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!”
 (Hicr suresi, 9. ayet) 

A)

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de
peygamberler gelip geçmiştir....” (Âli İmran suresi, 144. ayet) 

B)

“Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü) vardır…”
(Yûnus suresi, 47. ayet) 

C)

 “…Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek
değiliz..…”  (İsra suresi.15.ayet)
 

D)

16.
I. Olağanüstü iş ve olaylardır.
II. Peygamberlerin isteğiyle gerçekleşmektedir.
III. Kur’an, Hz. Peygambere verilen bir mucizedir.
Mucize ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

Yalnız I.A)

Yalnız II.B)

I ve III.C)

II ve III.D)

17.
“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?

Emanet - FetanetA)

İsmet - SıdkB)

Tebliğ - EmanetC)

Tebliğ - FetanetD)

18.
Aşağıdaki peygamberlerden hangisi resul peygamberlerden 
değildir? 

Hz. İsaA)

Hz. Muhammed B)

Hz. İdris                C)

Hz. MusaD)

19.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden değildir?

SıdkA)

EmanetB)

FetanetC)

ZenginlikD)

20.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Kur’an-ı Kerim — Hz. Muhammed (s.a.v.)A)

İncil — Hz. İsa (a.s.)B)

Zebur — Âdem (a.s.)C)

Tevrat — Hz. Musa (a.s.)D)

21.
      Peygamberin gönlünde,
      Bir öz vardır çok ince.
      İnan ona kalbinle,
      “ Güven bana” deyince
 
Yukarıdaki dörtlükte peygamberin hangi özelliği anlatılmıştır?

FetanetA) TebliğB)

EmanetC) İsmetD)

22.
Kendisine kitap verilmeyen kendisinden önceki peygamberin
kitabına tabi olan peygamberlere ………denir. Boşluğa
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

ResulA)

Evliya B)

ElçiC)

NebiD)
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23.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından biri değildir?

SıdkA)

EmanetB)

KerametC)

FetanetD)

24.
Allah’tan aldıkları mesajları insanlara iletmekle görevli elçilere ne
ad verilir?

HalifeA)

DervişB)

EvliyaC)

PeygamberD)

25.
Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın insanlara gönderdiği elçilere
verilen isimlerden birisi değildir?
            

 Veli A)

Nebi B)

   ResulC)

   Peygamber               D)

26.
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