BECERİ TEMELLİ
SORULAR

6. Sınıf
Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi

1. Ünite: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
1. Nebinin işi zordur,
Hem de çetin yoldur.
Çözmeye zekâ gerek,
Onda akıl çok boldur.
Bu dörtlükte peygamberlerin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Fetanet
B) Emanet
C) Tebliğ
D) İsmet

2. “Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın...”
(Nisâ suresi 165. ayet)
Bu ayetten peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Allah tarafından görevlendirildiklerine
B) İnsanları iyiliğe yönlendirdiklerine
C) Mucizeler ile desteklendiklerine
D) Bir amaç için gönderildiklerine

3. Son peygamber olan Hz. Muhammed’in (sav.) en büyük mucizesi Kur’an-ı Kerim’dir. Bu mucize insanları hâlâ hayretler
içinde bırakan ve bir benzerinin getirilemeyeceği eşsiz bir kitaptır. Kur’an'ın bir benzerinin yazılamayacağını Yüce Allah,
Bakara suresinin 23. ayetinde şöyle vurgulamıştır: “Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz Kur’an hakkında şüphede
iseniz haydi onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın.”
Bu metinde Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Peygamberliğin delili olduğuna
B) Arapça olarak vahyedildiğine
C) İnsanı muhatap aldığına
D) İlahi bir kitap olduğuna
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4. Peygamberler doğru sözlü ve dürüst insanlardır. Bu özelliklerinden dolayı insanlar onlara güvenmiş ve değerli eşyalarını
emanet etmek için onları tercih etmişlerdir. Allah, bu güzel ahlaklı insanları, mesajlarını bildirmeleri için elçi olarak görevlendirmiştir. Onlar, Allah’tan aldıkları mesajları eksiksiz olarak muhataplarına iletmişlerdir.
Bu parçada peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Sıdk
B) Tebliğ
C) Emanet
D) Fetanet

5. Bu kavram; sözlükte günahsızlık, temizlik anlamlarına gelir. Yüce Allah’ın, peygamberlerini gizli ve açık her türlü günahtan
koruması demektir ve insanlara örnek olma sorumluluğunu taşıyan peygamberlerin ortak özelliklerinden biridir. Onlar,
davranışlarına çok dikkat etmiş ve hatalardan ve günahlardan korunmak için Allah’tan yardım dilemişlerdir.
Bu parçada peygamberlerin hangi özelliğinden söz edilmiştir?
A) Sıdk

B) İsmet

C) Fetanet

D) Emanet

6. Aşağıdaki ayetlerin hangisi peygamberlerin fetanet özelliği ile ilgilidir?
A) “Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.”
(Meryem suresi, 41. ayet)
B) “Size Rabb’imin mesajlarını duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğüt vericiyim.”
(A’râf suresi, 68. ayet)
C) “(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatırla!”
(Sâd suresi, 45. ayet)
D) “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve O’ndan başka kimseden korkmazlar…”
(Ahzâb suresi, 39. ayet)

7. Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?
A) Meleklerden üstün olması
B) İnsanlarla iletişim kurması
C) Vahyin anlaşılmasını kolaylaştırması
D) Dini yaşayarak insanlara örnek olması
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8. Ali, arkadaşı Serhat’a bir sırrını anlatmış ve bunu kimseye söylememesini rica etmiştir. Serhat arkadaşına söz vermiş ve
onun sırrını korumuştur.
Serhat’ın davranışı peygamberlerin özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) İsmet

B) Tebliğ

C) Emanet

D) Fetanet

9. Safa Tepesi’ne çıkan Allah Resulü Mekkelilere şöyle seslendi: “Şu dağın ardında veya şu vadide size saldırmak üzere
olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem bana inanır mısınız?” Onlar da “Evet senden hep doğruluk gördük.” diyerek
cevap verdiler. Böylece onun doğru sözlü olduğunu onayladılar. Bunun üzerine Allah Resulü: “Ben Allah’ın görevlendirdiği
bir peygamberim. Sizi Allah’a ortak koşmamaya davet ediyorum.” diye seslendi.
Bu parçadan Hz. Peygamber ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Mekkeliler tarafından engellenmiştir.
B) Mekkelileri İslam dinine çağırmıştır.
C) Mekke halkının güvenini kazanmıştır.
D) Mekkeliler tarafından tanınan bir kişidir.

10. Yüce Allah'ın emirlerini, yasaklarını, öğütlerini ve hükümlerini doğrudan ya da Cebrail aracılığıyla peygamberlerine ve
onların vasıtasıyla da insanlara bildirmesine - - - - denir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin getirilmesi doğru olur?
A) tevhid

B) mucize

C) vahiy

D) dua

11. “Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. ʻBiz onların okumalarından habersiz idik.’ demeyesiniz, yahut ‘Eğer bize
kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk.’ demeyesiniz diye bu Kur’an’ı indirdik. İşte size Rabb'inizden
açıkça bir delil, bir hidayet ve bir rahmet geldi...”
(En’âm suresi, 156 ve 157. ayetler)
Bu ayetlerde Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Yol gösterici olduğuna
B) Allah tarafından gönderildiğine
C) Diğer ilahi kitapları tasdik ettiğine
D) Değişmeden günümüze ulaştığına
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12. Aşağıdaki hadislerden hangisi Kur’an’ın gönderiliş amacıyla ilgilidir?
A) “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.”
B) “…O (Kur’an), Allah’ın sağlam ipidir. Ona yapışan hidayet yolunu bulur.”
C) “Ezberinde Kur’an’dan hiçbir ayet bulunmayan kimse, harap bir ev gibidir.”
D) “Kur’an’ı okuyan ve hükümleriyle amel eden kişinin anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilir...”

13. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın gönderiliş amacıyla ilgili değildir?
A) “Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü misali verdik.”
(Zümer suresi, 27. ayet)
B) “O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed’e apaçık ayetler indirendir…”
(Hadîd suresi, 9. ayet)
C) “Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.”
(Neml suresi, 6. ayet)
D) “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”
(Sâd suresi, 29. ayet)

14. Aşağıdakilerin hangisi peygamberlerin gönderiliş amaçlarından biri değildir?
A) Yaşadıkları bölgenin dilini geliştirmek
B) Güzel ahlak konusunda örnek olmak
C) İbadetlerin nasıl yapıldığını öğretmek
D) İman esaslarının neler olduğunu bildirmek

15. - - - - halifeliği zamanında tam bir kitap (Mushaf) haline getirilen Kur’an, - - - - zamanında ise çoğaltılmıştır.
Paçadaki boşluklara aşağıdaki isimlerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?
A) Hz. Ali - Hz. Ömer
B) Hz. Ebubekir - Hz. Ömer
C) Hz. Ebubekir - Hz. Osman
D) Hz. Osman - Hz. Ebubekir
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16. Bir kitap ki; Nebi’nin, en büyük emaneti,
Ne bir hükmü değişir, ne harfi, ne ayeti.
Bir kitap ki; vicdanın, adaletin tek sesi,
Ahlak depremlerinin, sarsılmaz güvencesi.
Bu şiirde altı çizili dizenin mesajı aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajıyla örtüşmektedir?
A) “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.”
(Yusuf suresi, 2. ayet)
B) “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!”
(Hicr suresi, 9. ayet)
C) “Onlar, sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”
(Bakara suresi, 4. ayet)
D) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye
insanlara bir bildiridir.”
(İbrahim suresi, 52. ayet)

17. “Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız
da var...”
(Mü’min suresi, 78. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılır?
A) Peygamberler kıssaları açıklamışlardır.
B) Her topluluğa peygamber gönderilmiştir.
C) Son peygamber Hz. Muhammed’(sav.)dir.
D) Kur’an’da bazı peygamberlerin kıssaları anlatılmıştır.

18. “Sonra iyilik edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi açıklamak için, bir hidayet ve rahmet olmak üzere Mûsâ’ya kitabı
indirdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar.”
(En’âm suresi, 154. ayet)
Bu ayetteki altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?
A) Kuran-ı Kerim

B) Zebur

C) İncil

D) Tevrat
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19. “İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır.”
Bu hadisten aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?
A) Hz. Âdem’in peygamber olduğuna
B) İnsanların aynı kökten geldiğine
C) İnsanın topraktan yaratıldığına
D) Hz. Adem'e isimlerin öğretildiğine

20. “Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, senden af dileriz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana hamdederiz. Hiçbir
nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”
Anlamı verilen Kunut duasında aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A) Tebliğ

B) Şükür

C) Tövbe

D) İman

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

