6. SINIF

1.ÜNİTE
PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.1.1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını tanımlar.
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Allah tarafından insanlar arasından seçilen elçilerin ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler bütün elçiler
için geçerlidir.

Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar geçen sürede,
binden fazla peygamber gönderildiği rivayet edilmektedir. Fakat bu peygamberlerden sadece bazılarının
Kur’an-ı Kerim’de ismi anılmaktadır. Ayrıca Kur’an-ı
Kerim’de ismi anılan fakat peygamber olup olmadığı
konusunda net bilgi bulunmayan üç salih kimse bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisinde bu bilgiyi destekleyen
bir ayet niteliğindedir?
A) “O (Muhammed), Allah’ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”

Kur’an’da adı geçtiği hâlde peygamber olup olmadıkları kesin olarak bilinmeyen isimler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

(Ahzab suresi, 40. ayet)
B) “Her ümmetin (toplumun) bir peygamberi (resulü)
vardır…”

A) Hz. Şit - Hz. İlyas - Hz. Şuayb

(Yunus suresi, 47. ayet)

B) Hz. Lut - Hz. Eyüp - Hz. Elyesa

C) “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörüngede)
akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allah’ın takdiridir.’’

C) Hz. Lokman - Hz. Zülkifl - Hz. Üzery
D) Hz. Üzery - Hz. Lokman - Hz. Zülkarneyn

(Yasin suresi, 38. ayet)
D) “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.”
(Enbiya suresi, 8. ayet)
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• Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara aktaran ve insanlar arasından seçilen elçilere ne denir?
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• Allah’ın elçilikle görevlendirdiği kimselerin görevini
ifade eden iki kavram bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi nedir?

Yüce Allah tarafından gönderilen peygamberler kitap
gönderilip gönderilmemesi bakımından iki kısımda incelenebilir. Kendisine yeni bir kutsal kitap verilen peygamberlere ______, kendisine yeni bir kitap verilmeyen, kendisinden önceki peygamberin dinini insanlara
tebliğ eden peygamberlere ise _____ denilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi verilen sorular için birer
cevap değildir?

Yukarıda verilen boşluklara sırası ile aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Vahiy

B) Emanet

A) resul - nebi

C) Nübüvvet

D) Peygamber

• Allah’ın insanları bilgilendirmek için gönderdiği mesajlara ne denir?

C) risalet - nübüvvet
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B) nebi - resul
D) nübüvvet risalet
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“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a
karşı bir bahaneleri olmasın...”

Peygamberler Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara
aktarmışlar, doğru ve yanlışı bildirmişlerdir. Fakat bunları yaparken asla insanlara baskı ve zorlama yapmamışlardır. Peygamberler sadece insanlara Allah’ın
emirlerini bildirmekle ve açıklamakla görevlidirler.

(Nisa suresi, 165. ayet)
“Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir uyarıcı bulunmuştur.”

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumu kanıtlar
niteliktedir?

(Fatır suresi, 24. ayet)

A) Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri
de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz!

Yukarıdaki ayetler dikkate alındığına göre;
I. Kendisine peygamber (uyarıcı) gönderilmeyen bir
toplum yoktur.

(A’râf Suresi 6. ayet)

II. İnsanları uyarmak ve onlara doğru yolu göstermek
için peygamberler gönderilmiştir.

B) Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din)
ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.

III. İnsanlar, iman etmemek için her çağda bahaneler
üretmişlerdir.

(Âl-i İmrân Suresi, 85. ayet)

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

C) Eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki biz seni onların üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır…
(Şûrâ Suresi, 48. ayet)
D) Rabbin, göklerde ve yerde olan herkesi en iyi bilendir. Gerçekten biz, peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Davud’a da Zebur’u verdik.
(İsrâ Suresi, 55. ayet)
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