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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu Pekiştirme Testleri

.
SINIF

ÜNİTE:

Adı: .....................................
Soyadı: ................................
Sınıf: ......... No: ..................
Doğru: ....... Yanlış: ...........

Kendisine yeni bir din ve kitap verilen
peygamberlere Resul, kendisinden
önceki peygamberin din ve kitabını
insanlara tebliğ eden peygamberlere
ise Nebi denir.

1.

TEST - 2

Kaza
Peygamberlere
ve Kader ve Kutsal Kitaplara İnanç

■■ Allah tarafından insanlar arasından seçilirler.
■■ Allah’tan aldıkları vahiyleri olduğu gibi insanlara
aktarma görevleri vardır.

■■ Sosyal ve dini yaşantısı ile insanlara örnek olurlar.

Aşağıda verilen peygamberlerden hangisi yukarıda verilen bilgiye göre diğerlerinden farklıdır?
A) Hz. İshak

B) Hz. Musa

C) Hz. İsa

D) Hz. Davut

4.

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi yukarıda
verilen özelliklere uygun düşmemektedir?
A)

Hz. Muhammed

B)

Hz. Yunus

C)

Hz. Ömer

D)

Hz. İbrahim

Bütün peygamberler insanların ve toplumların refah ve
mutluluğu için Allah’ın emir ve yasakları doğrultusunda
çeşitli öğütlerde bulunurlar.
Aşağıda verilen davranış biçimlerinden hangisi
peygamberlerin gönderilmiş oldukları toplumlara
verdiği öğütlerden biri olamaz?
A)

Anne ve babaya iyi davranmak

B)

Yalnızca Allah’a ibadet etmek

C) Kul hakkı yemekten kaçınmak
D) Kendini diğer insanlardan üstün görmek

İlahi Kitaplar insanların ahlâkının güzelleşmesine katkı sağlamıştır.
Rıza
İlahi Kitapların sonuncusu Kur’an-ı
Kerim’dir.
Nisa
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2.

İnsan aklı sayesinde çevresini gözlemleyerek Allah’ın
varlığı fikrine ulaşabilir. Ancak yaratıcısı ile nasıl iletişim
kuracağı, onun hoşnutluğunu ve rızasını kazanmak
için neler yapması gerektiğini bilemez. Ahiret inancı,
ibadetlerin yapılışı, insan hayatının anlamı vb. birçok
konuda insan bir rehbere ihtiyaç duyar.

5.

Kutsal kitapların

B)

Peygamberlerin

D) Evliyaların

۞۞ “O halde seninle beraber tövbe edenlerle birlikte
emrolunduğun gibi dosdoğru ol...” (Hud Suresi 112)

۞۞ “Hiç bir peygamberin emanete ihanet etmesi düşünülemez..” (Âli İmran Suresi 161)

Nuri

3.

A)

C) Vahyin

İlahi Kitapların hepsi de bozulmadan
günümüze kadar ulaşmıştır.

Emre

Yukarıda verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisinin gerekliliğine dikkat çekildiği söylenemez?

۞۞ “Ey Peygamber! Rabb’inden sana indirileni tebliğ
Bütün İlahi Kitaplar Allah inancını ön
plana çıkarırlar.

Yukarıda verilen öğrencilerden hangisinin söylediği doğru olarak kabul edilemez?
A) Rıza

B) Nisa

C) Nuri

D) Emre

et.” (Maide Suresi 67)

6.

Verilen ayetlerle aşağıda verilen peygamberlerin
nitelikleri eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?
A)

Günah işlemekten kaçınma

B)

Güvenilir olma

C) Allah’tan aldığı vahyi insanlara bildirme
D) Akıllı ve zeki olma

Hazırlayan: Mevlüt KESMAN

Hz. Yusuf, Mısır kralının gördüğü rüyayı yorumlayarak yedi yıl bereket ve bolluk olacağını, ardından da yedi yıl kıtlık yaşanacağını söylemiştir. Bunun üzerine maliye bakanı olarak görevlendirilmiştir.
Hz. Yusuf bereket yıllarında yiyecek ve tarım ürünlerini depolamış, kıtlık
zamanında insanların
yoksulluk içinde yaşamasını engellemiştir.

Peygamberlerin Sıfatları

Emanet

7.

İsmet
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Sıdk

Fetanet

.....?.....

Yukarıda boş bırakılan seçeneğe aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) İrşad

B) Tebliğ

C) Kemal

D) Rahman

11. Yukarıda anlatılan olay peygamberlerin hangi özelliğini kanıtlar niteliktedir?

■■ Hz. İbrahim insanları Allah’a inanmaya davet ettiğinde ateşe atılmıştır.

A)

Rüya yorumlamadaki becerisini

B)

Yoksulları görüp gözettiğini

C) Akıllı ve zeki olduğunu

■■ Hz. Yusuf bir iftira sonucu zindana atılarak yıllarca

D) Devlet yönetiminde söz sahibi olduğunu

orada kalmıştır.

■■ Hz. Muhammed (s.a.v.) müşriklerin baskıları sonucu hicret etmiştir.

A)

Allah tarafından seçilmiş oldukları

B)

Peygamberliğin belli bir yaştan sonra kendilerine
verildiği

C) Görevlerini yerine getirirken büyük sıkıntılara
maruz kaldıkları
D) Kendilerine Kutsal Kitap verilmesinin işlerini kolaylaştırdığı

9.

Cahiliye döneminde içki, kumar ve kan davaları
yaygın geleneklerden bazılarını oluşturuyordu.
Güçlü olanın haklı olduğu bir adalet anlayışı hakimdi. İnsanlar kendi elleri ile yaptıkları putlara
ibadet ediyorlardı. Bununla birlikte kadınların ve
zayıf insanların da toplum nazarında bir değeri
yoktu. İslâm’la birlikte bütün bu olumsuzluklar
ortadan kaldırılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre peygamberler için
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Mucize ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru olarak kabul edilemez?
A)

İnsanları hayrete düşüren olağanüstü olaylardır.

B)

Peygamberlere, peygamberliklerini ispat etmek
için verilmiş bir imkândır.
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8.

12.Yukarıda verilen olayları dikkate aldığımızda aşa-

ğıdakilerden hangisi Peygamberimizin gönderiliş
amaçlarından birini ortaya koymaz?
A)

Şirk inancını ortadan kaldırma

B)

İnsanlar arası eşitliği sağlama

C) İnsana ve topluma zarar veren olayları engelleme
D) Kabe ve çevresini onarıp güzelleştirme

C) Her peygambere farklı bir mucize verilmiştir.

‘’Hani onlara kendilerinden önce de kendilerinden sonra da peygamberler gelmişti de, Allah’tan
başkasına kulluk etmeyin demişlerdi.’’ (Fussilet

D) Peygamberler diledikleri zaman insanlara mucize
gösterebilecek özelliğe sahiptir.

Suresi 41)

Bazı peygamberlere gönderilen, Allah’ın emir ve yasaklarını içeren sayfalara “Suhuf” denir.

10.Aşağıda verilenlerden hangisi Suhufların bir özelli-

13.Yukarıda verilen ayet meali peygamberlerin hangi
yönünü anlatmaktadır?
A)

Güzel ahlâkı hâkim kılmak için çaba sarf ettiklerini

B)

Allah inancını hâkim kılmak için mücadele verdiklerini

ği olarak kabul edilemez?
A)

Allah tarafından gönderilmiş olması

B)

Allah’ın emir ve yasaklarını içermesi

C) Allah ile iletişim kurduklarını

C) Bazı peygamberlere gönderilmesi

D) İnsanları Allah’a inanmaya zorladıklarını

D) Geçerliliğinin günümüze kadar devam etmesi

1. A
2. A

B C D
B C D

3. A
4. A

B C D
B C D

5. A
6. A

B C D
B C D

7. A
8. A

B C D
B C D

9. A
10. A

B C D
B C D

11. A
12. A

B C D
B C D

13. A
14. A

B C D
B C D
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