6. SINIF

1.ÜNİTE
PEYGAMBER VE İLAHİ KİTAP İNANCI
6.1.5. İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştirir.
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Müslümanların son indirilen kutsal kitap olan Kur’an-ı
Kerim’e inandıkları gibi, Kur’an’dan önce gönderilen
kutsal kitaplara da inanmaları gerekir. Fakat içerisinde
yer alan günümüzdeki bilgileri birçok tahrifata uğradığı
için uyulması gereken bir kutsal kitap olarak kabul edilmezler.

İlahi kitaplar, Allah’ın peygamberlere vahyettiği kitaplardır. İlahi kitaplarda; doğru, iyi, yararlı ve güzel davranışların neler olduğu yazılıdır. Onların içinde ilahî
buyruklar, öğütler ve haramlar bildirilmiştir. Bu kitaplar
kişinin kendine, ailesine ve topluma karşı sorumluluklarını içermektedir. Bütün peygamberler Allah’tan vahiy
almışlardır. Bu vahiy; bazen “suhuf” hâlinde, bazen de
tam bir kitap olarak gönderilmiştir. Dört ilahi kitap vardır.

Bu metne aşağıdaki ayetlerden hangisi kanıt olarak
gösterilebilir?
A) “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek
için ölümü ve hayatı yarattı.”

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin gönderildiği
peygamberlerden biri değildir?
A) Hz. Davud (a.s.)

B) Hz. İsa (a.s.)

C) Hz. Yusuf (a.s.)

D) Hz. Musa (a.s.)

(Mülk suresi, 2. ayet)
B) “O; size yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler
verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”
(Mülk suresi, 23. ayet)
C) “Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl
bina ettik ve onun asıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı
yok.”
(Kaf suresi, 6. ayet)
D) “Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere
de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”
(Bakara suresi, 4. ayet)
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Hz. Davut’a (a.s.) indirilen kutsal kutsal kitap ilahi ve
şiirlerden oluşmaktadır. Sesi çok güzel olan Hz. Davut
tarafından okunan bu kutsal kitap tüm canlılar tarafından dinlenmiştir. Bu durum Kur’an’da şu şekilde bildirilmiştir:
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• Gönderilen ilk kutsal kitaptır.
• İsrailoğulları kavmine gönderilmiştir.

“Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve
toplanıp gelen kuşları Dâvûd’un emrine verdik. Onların
her biri Allah’a yönelmişlerdi.”

• Son kutsal kitapta ismi Ahd-i Atik olarak belirtilir.
• Zaman içerisinde insanlar tarafından tahrif edilmiştir.

(Sa’d Suresi, 18 ve 19. ayetler)

Hakkında bilgiler verilen kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

Metinde bahsedilen kutsal kitap aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Tevrat

B) Zebur

A) Tevrat

B) Zebur

C) İncil

D) Kur’an-ı Kerim

C) İncil

D) Kur’an-ı Kerim
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“Kitap, yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi. Biz
onların okumalarından habersizdik, 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…”

Yüce Allah, kutsal kitaplardan önce insanların bilgi
edinmesi için bazı sayfalar göndermiştir. Bu sayfalara
“suhuf” denilmektedir. Gönderilen bu metinler günümüze kadar ulaşmamıştır.
Aşağıda verilen eşleştirmenin hangisi hatalıdır?
A) Hz. Şit (a.s.) - 50 Suhuf

(En’am suresi, 156-157. ayetler)

B) Hz. İdris (a.s.) - 40 Suhuf
C) Hz. Âdem (a.s.) - 10 Suhuf

Bu ayete göre Kur’an ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

D) Hz. İbrahim (a.s.) - 10 Suhuf

A) İnananlar için yol gösterici niteliğe sahiptir.
B) Ondan önce de kutsal kitaplar gönderilmiştir.
C) Müslümanlar için rahmet özelliği bulunmaktadır.
D) Diğer kitaplarda yer alan bilgilerin doğru olmadığına
değinir.
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