Yeryüzünde yaşayacak olan insanlar yaratılmadan önce yüce Allah, yeryüzünde bir halife yaratacağını bildirdiğinde, melekler şu şekilde karşılık verir: “Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamdederek daima seni tesbih ve takdis ediyoruz.” Allah da bunun üzerine şu şekilde cevap verir: “Ben sizin bilmediğinizi bilirim.” Yüce Allah vadettiği şekilde insanı yaratır ve orada bulunan meleklere ve
cinlere __■__ için secde edilmesini ister. Orada buluna tüm melekler Allah’ın emrini yerine getirmek için secde ederler. Fakat cinlerden bir varlık olan İblis, Allah’a karşı gelerek
secde etmekten uzak durur. Bunun üzerine İblis Allah katından kovulur. İlerleyen süreçte
de bahsi geçen peygamber, şeytan tarafından vesvese verilerek Allah’ın yasakladığı
ağaca yaklaşır ve yaptığı işten büyük bir pişmanlık duyar. Yaptığı bu hata sebebi ile eşi
ile birlikte cennetten çıkartılan peygamber Allah’a ettiği dua ile affedilir. Bu olay ile bizlere
tövbe etmenin ne kadar önemli, bir ibadet olduğunu da göstermiş olur.

1.

Verilen metinden hareketle,
I. Meleklerden bir varlık olan ve Allah’a isyan eden İblis, Allah katından kovulmuştur.
II. “■” ile ifade edilen peygamber, insanlar için seçilen, kendisine kutsal kitap verilmeyen bir peygamberdir.
III. Allah’ın emrine uymak konusunda yanlış yapsak da Allah’a samimi bir şekilde edilen tövbe kabul edilebilir.
ifadelerinden hangileri doğru olarak kabul edilebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
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2. Andolsun, biz Mûsâ’ya Kitab’ı (__?__) vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin
bir sözü geçmemiş olsaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da (müşrikler de) o Kur’an hakkında derin bir
şüphe içindedirler.
(Hûd suresi, 110. ayet)
Bu ayette parantez içerisinde yer alan “?” yerine gelmesi gereken kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tevrat

B) Zebur

C) İncil

D) Kur’an-ı Kerim

3. Peygamberliğini ispat etmek isteyen elçiler gönderildikleri topluma olağanüstü olaylar gösterirler. Gösterdikleri bu
olağanüstü olaylar diğer insanların bunun benzerini getirmekten aciz olduğu hadiselerdir. Bu olaylar yüce Allah’ın
desteği ile meydana gelmektedir. Bir peygamberin bunları tek başına yapması mümkün değildir. Ayrıca bu olayların
başka insanlar tarafından gösterilmesi de imkânsızdır.
Metinde vurgulanan kavram aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile ifade edilir?
A) tevhit

B) vahiy

C) tebliğ
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D) Mucize

4. Peygamberlerin ilettiği mesajlar; Allah’ın emirleri, yasakları ve öğütlerinden oluşur. Bunlara ve bunların peygambere
gönderilmesine vahiy denir. İslam’da inanç esaslarından biri de peygamberlere inanmaktır. Allah’ın sözlerini bizlere
ulaştıran peygamberlere inanmak, Allah’a imanın gereğidir. Allah, insanları hiçbir zaman yalnız ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca birçok peygamber göndererek onlara doğru yolu göstermiştir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
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A) Kur’an’da ismi geçen birçok peygamber bulunmaktadır.
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B) Peygamberlere iman etmek İslam’ın inanç esaslarından biridir.

1. Soru

C) Allah’ın mesajlarının peygamberlere gönderilmesine vahiy denilmektedir.
D) Allah, toplumlara peygamberler göndererek onlara neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğretmiştir.

5. Kur’an-ı Kerim, kutsal kitapların sonuncusudur. Kendisinden önce gönderilen tüm kutsal kitapların hükmünü ortadan
kaldırmıştır. Aynı şekilde gönderildiği Hz. Muhammed (s.a.v.) de son peygamberdir. Bu konuya ilişkin yüce Allah,
Kur’an’da Kerim’de şu şekilde buyurmaktadır: “Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o,
Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 40. ayet).
Bu metinde Kur’an-ı Kerim’le ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Gönderildiği kavmin dili ile indirildiğine
B) Peygamberlerin sonuncusuna gönderildiğine
C) Ondan sonra bir kutsal kitap gönderilmeyeceğine
D) Diğer kutsal kitapların hükümlerini geçersiz saydığına

6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi peygamberlerin tebliğ görevine örnek olarak gösterilemez?
A) (Şu’ayb) onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: “Ey kavmim! Andolsun, ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size
nasihat de ettim. Şimdi ben, inkârcı bir topluluğa nasıl üzülürüm?”
(A’raf suresi, 93. ayet)
B) Şüphesiz inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu, hiçbirisinden asla kabul
edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır…
(Âl-i İmrân suresi, 91. ayet)
C) Hûd da! “Bilgi ancak Allah'ın katındadır. Ben size, bana gönderilen şeyi duyuruyorum. Fakat sizin cahil bir kavim
olduğunuzu görüyorum” dedi.
(Ahkâf suresi, 23. ayet)
D) Eğer siz yalanlarsanız bilin ki, sizden önce geçen birtakım ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen apaçık tebliğden başka bir şey değildir.
(Ankebût suresi, 18. ayet)
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7. Peygamberimiz (s.a.v), söz ve davranışlarında dürüst ve güvenilir bir insandı. Söz verdiğinde sözünde durur, kendisine verilen emanetleri korurdu.
Peygamberimize bu özelliğinden dolayı toplumunda “el-Emin” denilmiştir.

9. Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e kadar gönderilen
bütün peygamberler Allah’ın mesajlarını insanlara
ulaştırmak için çaba göstermişlerdir. Bu mesajları
ulaştırırken ne eksik ne de fazla bir bilgi aktarmışlardır. Bu mesajlar insanlar için hem yol gösterici
hem de şifa niteliğine sahiptir.

Bu metinde peygamberimizin (s.a.v.), aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?

Peygamberlerin bu görevi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) İsmet

B) Fetanet

A) Vahiy

B) Tevhit

C) Emanet

D) Tebliğ

C) Mucize

D) Tebliğ
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8. Resul veya nebi olarak ifade edilen elçiler, Allah’ın
emir ve yasaklarını insanlara ulaştırırlar. Emirlerin
ulaştırılması görevine Farsçada Peygamberlik denir. Bu kavram Kur’an-ı Kerim’de Arapça olarak risalet veya nübüvvet kelimeleriyle ifade edilir.

10. Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler
uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka koparırdık.
(Hâkka suresi, 44-46. ayetler)

Buna göre altı çizili kavramlarla ilgili,

Bu ayetler peygamberlerin,

I. Elçilik görevini ifade etmektedirler.

I. Sıdk

II. Peygamberlik makamı olarak bilinir.

II. Emanet

III. Haber getiren herkes için kullanılırlar.

III. Fetanet

bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

sıfatlarından hangilerinin kanıtı olarak gösterilemez?

C) I ve II

D) II ve III

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) II ve III

Cevap anahtarı için karekodu
okutunuz.
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