6. SINIF

1.ÜNİTE
PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.1.2. Peygamberlerin özelliklerini ve görevlerini açıklar.
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Allah Resulü, Safa Tepesi’ne çıkarak Mekkelilere şöyle
seslenir: “Şu dağın ardında veya şu vadide size saldırmak üzere olan bir süvari birliğinin olduğunu söylesem
bana inanır mıydınız?” Onlar da “Evet senden hep doğruluk gördük.” diyerek cevap verdiler. Böylece onun
doğru sözlülüğünü onaylamışlardı. Bunun üzerine Allah Resulü: “Ben Allah’ın görevlendirdiği bir peygamberim. Sizi Allah’a ortak koşmamaya davet ediyorum.”
diye seslenir.

II. Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size
yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah’a karşı gelmekten
sakının. Şüphesiz, Allah’ın azabı çetindir.
(Haşr suresi, 7. ayet)
III. “Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenlerde dosdoğru olsunlar. Hak ve
adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o, yaptıklarınızı
hakkıyla görür.”

Metinde peygamberlerin sıfatlarından hangilerine
vurgu yapılmıştır?

(Hud suresi, 112. ayet)
Verilen ayetlerde peygamberlerin aşağıdaki sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?
A) Tebliğ

B) Sıdk

C) Fetanet

D) Emanet

A) İsmet - Sıdk

B) Emanet-İsmet

C) Sıdk -Tebliğ

D) Fetanet - İsmet
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I. O peygamberler ki, Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden
korkmazlar...”
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(Ahzab suresi, 39. ayet)
II. (Resûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana
uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.

Yüce Allah peygamberleri günah işlemekten korumaktadır. Küçük hatalarda dahi Allah, peygamberlerini hemen uyarmıştır. Peygamberler de bizim gibi bir insandır. İnsanlara örnek olma sorumluluğunu taşıyan peygamberler; bu konuda çok dikkatli davranmışlar, hatalardan ve günahlardan korunabilmek için Allah’tan daima yardım istemişlerdir.

(Âl-i İmran suresi, 31. ayet)
Verilen ayetlerde altı çizili yerlerde bütün peygamberlerde bulunması gereken aşağıdaki sıfatların
hangisine işaret edilmektedir?

Metinde, hangi sıfatına vurgu yapılmıştır?
A) Fetanet

B) İsmet

A) Tebliğ

B) İsmet

C) Emanet

D) Tebliğ

C) Fetanet

D) Sıdk
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• Allah’tan aldıkları mesajları insanlara iletirler.
• Güvenilir olan, emanete önem veren demektir.
Verilen kavramların kaç tanesi hakkında açıklama
bulunmamaktadır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

1C 2B 3C 4A 5D 6A

D) Fetanet

FETANET

• İnsanların en doğru, en dürüst olanlarıdır.

Hz. İbrahim’in verdiği bu cevap peygamberlerin
hangi özelliğine örnek gösterilebilir?
C) İsmet

TEBLİĞ

• Günah işlemekten korunmuşlardır

(Bakara suresi, 258. ayet)

B) Tebliğ

SIDK

Peygamberlerin bazı özellikleri:

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, ‘Benim Rabbim diriltir, öldürür.’ demiş; o da, ‘Bende diriltir, öldürürüm.’ demişti.
(Bunun üzerine) İbrahim, ‘Şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sende onu batıdan getir!’ deyince kâfir şaşırıp kaldı…”

A) Emanet

İSMET
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