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Aşağıda verilen peygamberlerin isimlerini bulmacada işaretleyiniz

UYGULAMA-1

ETKİNLİK

Peygamberlerin sayısı 
tam olarak bilinmese de 
Kur’an-ı Kerim’de 25 pey-
gamber adı geçmektedir.

BUNLARI

BİLİYOR MUSUN ?
M İ L Y A S U M E D A B Y B F

M B B Y A U Ş H Z V S U C İ Ö

İ Y U F P A L L H P N S A S M

H İ J K P S F C E U D A Y M U

A S M İ A İ Z Y S U S A A A H

R H G E K Y Y R H U F S Y İ A

B A Y L H Û İ S M A İ L İ L M

İ K Ü C B Z S F U S U Y R Ö M

B Z N P J T U Ü L C J B E Y E

İ İ H U N T Ö B L M L K K C D

D K İ T U A P M Y E U P E İ B

R G L V T S A L İ H Y İ Z C A

İ C A N U R A H S A M M H Ö S

S D S L E E L Y E S A M A Ö İ

L L A Y H A Y A Y L U T K N S

ADEM İBRAHİM YUSUF DAVUT YUNUS 

İDRİS İSMAİL EYYÛB SÜLEYMAN ZEKERİYA 

NUH LUT ŞUAYB ZÜLKİFL YAHYA 

HUD İSHAK MUSA İLYAS İSA 

SALİH YAKUB HARUN ELYESA HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

1.BÖLÜM
ETKİNLİKLER
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SORULAR

1. Peygamberlerin üstün bir akla ve mantığa, keskin bir zekâya, kuvvetli bir hafızaya sahip olma özelliği.

2. Allah’ın (c.c.) bir olduğunu; O’nun eşi, benzeri ve ortağı olmadığını ifade eden inanç.

3. Peygamberlerin Allah’ın (c.c.) kendilerine bildirdiği vahiyleri insanlara eksiksiz bildirme sıfatı.

4. Peygamberlerin kendilerine inanmayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek amacıyla Allah’ın (c.c.) izniyle gösterdikleri olağanüstü  
    olaylar.

5. Geçmişte yaşamış peygamberler, peygamber olmayan önemli kişiler ve kavimlerle ilgili anlatılan yaşanmış, ders verici olaylar.

6. Peygamberlerin günahsız olma, gizli ve açık her türlü günahı işlemekten özenle kaçınma sıfatı.

7. Yüce Allah’ın (c.c.) bazı peygamberlere gönderdiği, ilahi kitap niteliğinde olmayan, az sayıda sayfadan oluşan kutsal metinler.

8. Yüce Allah’ın (c.c.)  peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği, içinde mesajlarının, emir ve yasaklarının yazılı olduğu kitap.

9. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle des- 
    teklenmiş kişiler. 

10. Peygamberlerin söz ve davranışlarıyla her zaman güvenilir kişiler olduklarını ifade eden sıfatı.

11. Allah (c.c.) tarafından kendisine yeni bir kitap verilen, insanları hak dine çağırmakla, dinî ve toplumsal hayatı Allah’ın (c.c.) emirlerine göre  
     düzenlemekle görevli olan peygamberlere verilen ad.

12. Peygamberlerin hem görevlerinde hem de özel yaşantılarında dosdoğru olması, yalandan uzak olması özelliği.

13. Peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren  
      ilahî bilgi, bu bilginin gönderiliş tarzı.

14. Allah’ın (c.c.) yeni bir kutsal kitap göndermediği, kendisine vahyettiği şeyleri öğrenip olduğu gibi insanlara aktaran, onları vahye inanmaya  
      ve itaat etmeye çağıran peygamberlere verilen ad.

15. İslam’a göre en büyük günah olan Allah’a ortak koşma, Allah’ın yanında başka varlıkları da ilah kabul etme.

Aşağıdaki çengel bulmacayı çözünüz.

UYGULAMA-2

ETKİNLİK

Peygamberler ve ilahi  
kitaplar insanın dünya  
hayatında bir yol rehberidir.

BUNLARI

BİLİYOR MUSUN ?
11 12

3 4

8 9

10

5

7
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13
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15
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Aşağıdaki bilgileri değerlendirerek doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

UYGULAMA-3

ETKİNLİK

Yüce Allah, kendisine sonsuz bir 
itaat ve sevgiyle bağlı olan İbrahim 
Peygamberi (a.s.), “Halilullah” yani 
“Allah’ın dostu” olarak nitelendirmiştir.

BUNLARI

BİLİYOR MUSUN ?

Yüce Allah her toplumu doğru yola davet eden en az bir peygamber görevlendirmiştir.

Peygamberlerin büyük çoğunluğu insan, az bir kısmı ise melektir.

Kutsal kitaplar hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır.

İmanın şartlarından biri de ayrım yapmaksızın bütün peygamberlere iman etmektir.

Peygamberleri insanlardan ayıran en önemli fark, istedikleri zaman mucizeler göste-
rebilmeleridir.
Peygamberler görevleri karşılığında herhangi bir ücret almamış, geçimlerini çalışarak 
sağlamışlardır. 
Peygamberler, vahiylerde yer alan emirleri önce kendileri uygulamış ve insanlara 
örnek olmuşlardır. 
Peygamberler, bu önemli göreve seçilebilmek için birçok zorlu sınavlardan geçmiştir.

Müslümanların yalnızca kendi dinlerinin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’e iman 
etmeleri yeterlidir. 
Peygamberler, gelen vahiylere herhangi bir ekleme ve çıkarma yapmadan olduğu gibi 
insanlara iletmiştir.
Peygamberlerin sayısı tam olarak bilinmese de Kur’an’da toplam 27 peygamber ismi  
geçmektedir.
Son ilahî kitap hiçbir değişikliğe uğramadığı için günümüzde yeni bir ilahî kitaba 
ihtiyaç yoktur. 
Tarih boyunca bütün peygamberler insanları tevhid inancına davet etmişlerdir.
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Yukarıda peygamberlerin özellikleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangi özellikle ilgili oldu-
ğunu bulup yanındaki kutucuğa numarasını yazınız. 

UYGULAMA-4

ETKİNLİK

Peygamberlerin 
hem görevlerin-
de hem de özel 
yaşantılarında 
dürüst olmaları, 
yalandan uzak 
durmaları

Peygamberlerin 
söz ve davra-
nışlarıyla güve-
nilir olmaları

1

2

3

4

5

SIDK TEBLİĞ

EMANET

FETANET

İSMET

FETANET

Peygamberlerin 
Allah’ın kendi-
lerine bildirdiği 
vahiyleri insan-
lara eksiksiz 
bildirmeleri

Peygamberlerin 
gizli ve açık her 
türlü günahı iş-
lemekten özenle 
kaçınmalarıPeygamberlerin 

keskin bir zekâ-
ya, üstün bir 
akla, kuvvetli bir 
hafızaya ve derin 
bir idrake sahip 
olmaları

PEYGAMBERLERİN 
ÖZELLİKLERİ
(SIFATLARI)

“(Hepsi de) güçlü bir iradeye ve keskin bir kavrayış yeteneğine sahip olan İbrahim, İshak ve Yakup’u hatır-
la!” (Sâd, 38:45)

“…Aslında onlar seni yalanlamıyorlar; fakat o zalimler açıkça Allah’ın âyetlerini inkâr ediyorlar.”  
(En’âm, 6:33)

“O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve ondan başka kimseden 
korkmazlar...” (Ahzâb, 33:39)

“Allah’ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti; halbuki onlar 
ancak kendilerini saptırırlar, sana hiçbir zarar veremezler.” (Nisâ, 4:113)

“Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et! Eğer bunu yapmazsan O’nun mesajını iletmemiş olur-
sun…” (Mâide, 5:67) 

“Kitapta (Kur’an’da) İbrahim’i de an. Şüphesiz ki o, özü sözü doğru bir peygamberdi.” (Meryem, 19:41)

“Bakınız ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.” (Şuarâ, 26:107)  
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Aşağıdaki din, ilahi kitap ve peygamber eşleştirmesini örnekteki gibi yapınız.

Aşağıda ipuçları verilen ilahi kitapları bularak üzerindeki boşluğa yazınız. 

UYGULAMA-5

ETKİNLİK

UYGULAMA-6

ETKİNLİK

Günümüzde Hristiyanların resmen
kabul ettiği dört İncil bulunmak-
tadır. Bunlar, yazarlarının adıyla 
anılan Matta, Markos, Luka ve 
Yuhanna İncilleridir. 

BUNLARI

BİLİYOR MUSUN ?

Hristiyanlık Tevrat Hz. İsa

Zebur Hz. Musa

İncil Hz. Muhammed

Hz. DavudKur’an-ı Kerim

İslamiyet

Yahudilik

Yahudilik
Tora

Ahd-i Atik
Tahrif edilmiş

Ahd-ı Cedid
4 Tane
Hz İsa

Hristiyanlık

Mezmurlar
İlahiler
Öğütler

İsrailoğulları

Evrensel
Orijinal

Son
Arapça

........................ ........................ ........................ ........................
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Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanlarıyla doldurunuz. 

UYGULAMA-7

ETKİNLİK

UYGULAMA-8

ETKİNLİK

23 Alâk Hz. Muhammed Vahiy hafızları Hz. Osman
Fatiha 610 Evrensel 114 Kadir

Vahiy katipleri Hz. Ebu Bekir 6666 Nas Arapça
Bakara Kevser

1- Kur’an-ı Kerim’in hükümleri ve ilkeleri tüm insanlar ve tüm zamanlar için geçerli olduğu için  - - - -  bir    
    kutsal kitaptır.
2- Kur’an-ı Kerim  - - - - yılının Ramazan ayının  - - - -  gecesinde indirilmeye başlanmıştır.  
3- Kur’an’ın dili  - - - -  ’dır.
4- Kur’an-ı Kerim tek seferde değil, yaklaşık  - - - -   yıl boyunca yavaş yavaş indirilerek tamamlanmıştır.
5- Kur’an-ı Kerim vahiyleri - - - -   - - - -  tarafından yazılmış, - - - -   - - - -  tarafından ise ezberlenmiştir. 
6- Kur’an-ı Kerim - - - -  - - - - döneminde kitap haline getirilmiş,  - - - -  - - - -  döneminde ise çoğaltılmıştır.
7- Kur’an- ı Kerim’de  - - - -  tane sure ve yaklaşık  - - - -  tane de ayet bulunmaktadır.
8- Kur’an’ın ilk indirilen  - - - -   suresinin ilk beş ayetidir. 
9- Kur’an’ın ilk suresi  - - - - , son suresi ise  - - - -  suresidir.
10- Kur’an’ın en uzun suresi, 286 ayetten oluşan  - - - - ; en kısa suresi ise 3 ayetten oluşan  - - - -  suresi

      dir. 

Aşağıda ismi yazılı olan peygamberlere kaç sayfa suhuf geldiğini boşluklara yazınız. 

Hz. Âdem

..........

Hz. Şit

..........

Hz. İdris

..........

Hz. İbrahim

..........

Yüce Allah’ın (c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygam-
berlerine gönderdiği dinî emirleri içeren suhufların toplamı 100 sayfadır.?

BİLGİ
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Yukarıda Hz. Âdem kıssasına dair bazı ayetler verilmiştir. Bu kıssadan çıkarılabilecek dersleri örnekteki 
gibi uygun kutucukları işaretleyerek belirtiniz. 

• “O (Allah) ki yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır.” (Secde, 32:7)

• “Hani biz meleklere: Âdem’e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, yüz çevirdi ve büyüklük 
tasladı, böylece kâfirlerden oldu.” (Bakara, 2:34)

• “...(şeytan) Ben ondan daha üstünüm; çünkü beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, dedi...”  
(A’râf, 7:12)

• “...Ey Âdem! Sen ve eşin cennette yerleşip dilediğiniz yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın! Sonra 
zalimlerden olursunuz.” (A’râf, 7:19)

• “Şeytan oradan onların ayağını kaydırdı da bulundukları yerden onları çıkardı. Biz de  ‘...Birbirinize düşman 
olmak üzere inin! Bir zamana kadar sizin için yeryüzünde kalacak bir yer ve ihtiyaç maddeleri vardır.’ dedik.” 
(Bakara, 2:36)

• “Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık! Andolsun ki onlardan kim sana uyarsa sizin hepinizi cehen-
neme dolduracağım!” (A’râf, 7:18)

•  “Bunun üzerine Âdem rabbinden bazı kelimeler aldı (bunlarla tövbe etti); rabbi de onun tövbesini kabul bu-
yurdu. Şüphesiz O, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır.” (Bakara, 2:37)

•“Onlara Âdem’in iki oğlunun haberini gerçeğe uygun olarak anlat: Hani ikisi de birer kurban sunmuşlar, biri-
ninki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, diğerine, “Andolsun seni öldüre-
ceğim!” dedi. O da dedi ki: “Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder.” (Mâide, 5:27)

UYGULAMA-9

ETKİNLİK

✓ Kıskançlık duygusu, kalpte yanan bir ateş gibidir. Söndürülmediği takdirde insana en büyük kötülükleri 
dahi yaptırabilecek güçte bir duygudur.
Özünde iyi yaratılmış olan insan, bütün kötülükleri ona yaptırmaya yemin etmiş olan şeytanın oyunla-
rına ve yalanlarına karşı dikkatli olmalıdır.

İlk insanın çamurdan yaratılması, yaratılış yönüyle onu, diğer varlıklardan aşağı hale getirmiştir.

Hayat sınavı, insanlıkla başlamış ve kıyamete kadar da devam edecektir.

Kibir yani kişinin kendini başkalarından üstün görmesi; insanı hatalara yönlendiren, Allah’ın rahmetin-
den uzaklaştıran şeytanî bir duygudur.

İnsan hata yapmaktan korkmamalıdır. Çünkü Allah kullarının günahlarını affedecektir. 

Allah insanların kalplerindeki niyetlerine göre yaptıklarının karşılığını onlara verir.

Allah’ın bütün emirlerine uymak, bütün yasaklarından kaçınmak insan için neredeyse imkânsızdır.

İnsan pişman olacağı bir hata yaptığında veya günah işlediğinde ümitsizliğe kapılmamalı, yürekten bir 
tövbeyle bunlardan arınma yoluna gitmelidir.

Allah; günahında ısrar etmeyen, günahını kabul edip vazgeçen kullarına karşı çok bağışlayıcıdır.  
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1. 

2. 

3. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) gençken Mekke’deki kabileler el birliğiyle 
Kâbe’nin yıpranmış duvarlarını tamirattan geçirmişlerdi. Sıra Hace-
rü’l-esved taşının yerine konmasına gelmişti ve taşı hangi kabilenin 
yerine koyacağı konusunda bir türlü anlaşamıyorlardı. Her kabile, bu 
şerefli görevin kendilerine ait olduğunu düşünüyor ve bir başkasının 
taşı yerine koymasına asla müsaade etmiyordu. Bu tartışma esnasında 
içlerinden birinin ortaya attığı fikirle Kâbe’ye ilk gelen kişiyi hakem kabul 
etmeye karar verdiler. O, hangi kararı verirse ona uyacaklardı. Derken 
Muhammedü’l-Emin göründü uzaktan. Onu gören herkes çok sevindi. 
Çünkü O, asla adaletsizlik yapmazdı. Durumu öğrenen Hz. Muhammed (s.a.v.) çok akıllıca bir çözüm buldu, hırkasını 
yere serdi ve Hacerü’l-esved’i üzerine koydu. Her kabileden bir kişi gelip hırkanın bir ucundan tuttu ve taşı birlikte 
taşıdılar. Son olarak da Hz. Muhammed (s.a.v.) taşı alarak yerine yerleştirdi. Bu adaletli çözümle kabileler arası an-
laşmazlık da son buldu.

Buna göre peygamberlerin;
  I. Sıdk
 II. İsmet
III. Fetânet
özelliklerinden hangilerine vurgu yapılmaktadır? 
A) Yalnız I             B) Yalnız II            C) I ve II               D) I ve III

Öğrencilerine “Allah niçin vahiy göndermiştir?” sorusunu yönelten Meryem Öğretmen’in öğrencilerinden  
aldığı aşağıdaki yanıtlardan hangisi yanlıştır?

A) Mehmethan: Dünya hayatının amacı ve yaratılışın sebebi hakkında bilgi vermek için.

B) Mavera: İnsanlara görev ve sorumluluklarını öğretmek, onları doğruya yönlendirmek amacıyla.

C) Erva: İnsanlara, başlarına gelen sıkıntı ve hastalıkların tedavi yollarını öğretmek üzere. 

D) Yusuf Eren: Ölüm ve sonrasında yaşanacak ahiret hayatı hakkında bilgilendirmek için.

I. “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana 
    ibadet edin.’ diye vahyetmişizdir.” (Enbiya, 21:25)
II. “Onlara kendi içlerinden: ‘Allah’a ibadet edin, sizin için O’ndan başka (ibadeti hak eden) hiçbir ilah yoktur. 
    (Allah’tan) korkmaz mısınız?’ (diye çağrıda bulunan) bir resul yolladık.” (Mü’minûn, 23:21)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu ayetlerden çıkarılabilecek ortak bir mesajdır?

A) Bütün peygamberler toplumlarını bir olan Allah’a inanmaya ve O’na ibadet etmeye davet etmişlerdir.

B) Peygamberlerden bir kısmı, putlara tapan toplumları doğruya yönlendirmekle görevlendirilmiştir. 

C) Allah, her topluma mutlaka kendilerini iyiye ve güzele yönlendiren bir peygamber göndermiştir.

D) Peygamberler; Allah’ın gönderdiği vahiyleri olduğu gibi, hiç değiştirmeden toplumlarına iletmişlerdir.

2.BÖLÜM
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR
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4. 

5. 

6. “Allah’ın elçisi ve müminler, rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygam-
berlerine inandılar. ‘O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız’ ve ‘İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz rabbimiz, dönüş 
sanadır.’ dediler.” (Bakara, 2:285)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Bir Müslümanın iman etmesi gereken bazı temel ilkeler vardır.

B) Müslümanın yalnızca kendi dininin peygamberine iman etmesi yeterli değildir.

C) İmanın şartları bir bütündür, her birine ayrı ayrı iman etmek gerekir.

D) Allah Kur’an-ı Kerim’de inanç, ibadet ve ahlak kurallarını bildirmiştir. 

Sema öğretmen, öğrencisinin sorduğu bir soruyu şöyle yanıtlamıştır: Peygamberler de bizim gibi bir insandır. Onların 
da duyguları, sevinçleri, üzüntüleri, heyecanları, endişeleri, kırgınlıkları ve kızgınlıkları vardır. Fakat yaşadıkları hiçbir 
duygu, onları Allah’a isyana sürüklememiş, her şeye rağmen doğru yoldan sapmamışlardır. Onlar bu yönüyle, yaşa-
dığımız iyi ve kötü bütün durumlarda bizlere yol gösteren birer kutup yıldızı gibidir. Hata yaptığımızda Hz. Âdem’in 
tövbesini, hastalandığımızda Hz. Eyüp’ün sabrını, bizi üzdüklerinde Hz. Yusuf’un affediciliğini ve daha nicesini örnek 
alıp yolumuzu buluyoruz. Ve biliyoruz ki onları izleyen asla yanılmaz. 

Sema Öğretmen’in bu cevabı hangi öğrencisinin sorusuna bir cevaptır?

A) Zeynep: Peygamberler hayatlarında ne gibi sıkıntılar yaşamıştır?

B) Emre: Peygamberler yaşadıkları zorluklarla nasıl mücadele etmiştir?

C) Ömer: Peygamberlerin insan olmasının bizim için önemi ve yararı nedir?

D) Ilgın: Peygamberler melek olsaydı daha çok insan onlara inanmaz mıydı?

Peygamberler de tıpkı insanlar gibi bir hayat yaşamışlardır. Onlar da bir anne-babadan dünyaya gelmiş, çocukluk ve 
gençlik dönemi yaşamışlardır. Evlenmiş, çocuk sahibi olmuş, ailesinin geçimini sağlamak için çalışmışlardır. Peygam-
berlerin de sevindiği, üzüldüğü durumlar olmuştur. Gün gelmiş her insan gibi bu dünyadan göçüp gitmişlerdir. Tüm 
bunlarla beraber peygamberler ile diğer insanlar arasında bazı farkların olduğunu da unutmamak gerekir. 

Buna göre her insan gibi bir hayat yaşamış olan peygamberleri diğer insanlardan ayıran en önemli fark  
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah tarafından bu göreve seçilmeleri

B) Cebrail aracılığıyla Allah’tan vahiy almaları

C) Yaşantılarıyla insanlara rehberlik etmeleri

D) İstedikleri zaman mucizeler gösterebilmeleri
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7. 

8. 

9. 

10. 

Peygamberlerin peygamber olduklarını ispatlamak için, Allah’ın izniyle gerçekleştirdiği olağanüstü  
olaylara mucize denir.

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi mucize kapsamında değerlendirilemez?

A) Hz. İsa’nın (a.s.) körleri ve alaca hastaları iyileştirmesi

B) Hz. Musa’nın (a.s.) asasını yere attığında ejderhaya dönüşmesi

C) Nemrut tarafından ateşe atılan Hz. İbrahim’i (a.s.) ateşin yakmaması

D) Hz. Âdem’in (a.s.) yasak meyveyi yedikten sonra dünyaya gönderilmesi

Kunut Duaları

I. “ Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, senden bize hidayet etmeni isteriz. Sana inanı-
rız, sana tövbe ederiz. Sana güveniriz, bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz, sana şükreder, asla 
nankörlük etmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

II. “Allah’ım! Yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız senin rızan 
için çalışır ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya gayret ederiz. Rahmetini dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz 
senin azabın kâfirlere ulaşır.”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kunut dualarından çıkarılabilecek bir mesaj değildir?

A) Bütün ibadetler, dualar, şükürler, tövbeler yalnızca Allah’a yapılır.

B) Allah’ı dost edinip O’nun yolundan gidenlerle dost olmak gerekir.

C) Bir Müslümanlık görevi olarak bu duaları her gün düzenli olarak okumak gerekir. 

D) Müslüman, Allah’a inanmalı, iyiliklerin O’ndan geldiğini bilmeli ve O’na güvenmelidir. 

Günümüzde peygamber olmamasının sebebinini ifade eden en doğru seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın son vahyi (mesajı) olan Kur’an’ın kıyamete kadar değişmeyecek olması

B) Allah’ın peygamberleri genellikle milattan önce göndermiş olması

C) Günümüzdeki insanların genellikle doğru yolda ilerliyor olması

D) Bütün ilahi kitapların değişmeden günümüze kadar gelmiş olması

 İlahi kitaplar, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile insanlara gönderilen, emir ve yasaklarıyla insanları hatalar 
konusunda uyarıp iyiye ve güzele yönlendiren mesajların yazılı olduğu kitaplardır. 

Bu paragraftan aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

A) İçerisindeki sözlerin tamamı Allah’a ait olan kitaplardır.

B) Verilmek istenen mesajlar genellikle kıssalar yoluyla aktarılmıştır. 

C) İnsanın, kendine, ailesine ve topluma karşı sorumlukları bildirilir.

D) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yolları gösterilir.
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CEVAP ANAHTARI

ETKİNLİKLER

1.ETKİNLİK
2.ETKİNLİK 3.ETKİNLİK 4.ETKİNLİK

5.ETKİNLİK

6.ETKİNLİK

1. Fetanet
2. Tevhid
3. Tebliğ
4. Mucize
5. Kıssa 
6. İsmet 
7. Suhuf
8. İlahi kitap
9. Peygamber 
10. Emanet
11. Resul
12. Sıdk
13. Vahiy
14. Nebi
15. Şirk

D
Y
Y
D
Y
D
D
Y
Y
D
Y
D
D

3-1-5-4-5-1-2

1-TEVRAT
2- İNCİL

3- ZEBUR
4- KUR’AN-I 

KERİM

Hristiyanlık Tevrat Hz. İsa

Zebur Hz. Musa

İncil Hz. Muhammed

Hz. DavudKur’an-ı Kerim

İslamiyet

Yahudilik
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CEVAP ANAHTARI

7.ETKİNLİK

1- Evrensel
2- 610- Kadir
3- Arapça
4- 23
5- Vahiy katipleri- vahiy 
hafızları
6- Hz. Ebu Bekir- Hz. 
Osman
7- 114- 6666
8- Alâk
9- Fatiha- Nâs
10- Bakara- Kevser

8.ETKİNLİK

Hz. Âdem: 10 sayfa
Hz. Şit: 50 sayfa
Hz. İdris: 30 sayfa
Hz. İbrahim: 10 sayfa

✓ Kıskançlık duygusu, kalpte yanan bir ateş gibidir. Söndürülmediği takdirde insana en büyük kötülükleri 
dahi yaptırabilecek güçte bir duygudur.

✓ Özünde iyi yaratılmış olan insan, bütün kötülükleri ona yaptırmaya yemin etmiş olan şeytanın oyunla-
rına ve yalanlarına karşı dikkatli olmalıdır.

İlk insanın çamurdan yaratılması, yaratılış yönüyle onu, diğer varlıklardan aşağı hale getirmiştir.

✓ Hayat sınavı insanlıkla birlikte var olmuş ve ölünceye kadar da devam edecektir.

✓ Kibir yani kişinin kendini başkalarından üstün görmesi; insanı hatalara yönlendiren, Allah’ın rahmetin-
den uzaklaştıran şeytanî bir duygudur.

İnsan hata yapmaktan korkmamalıdır. Çünkü Allah kullarının günahlarını affedecektir. 

✓ Allah insanların kalplerindeki niyetlerine göre yaptıklarının karşılığını onlara verir.

Allah’ın bütün emirlerine uymak, bütün yasaklarından kaçınmak insan için neredeyse imkânsızdır.

✓ İnsan pişman olacağı bir hata yaptığında veya günah işlediğinde ümitsizliğe kapılmamalı, yürekten bir 
tövbeyle bunlardan arınma yoluna gitmelidir.

✓ Allah; günahında ısrar etmeyen, günahını kabul edip vazgeçen kullarına karşı çok bağışlayıcıdır.  

9.ETKİNLİK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
D C A C B D D C A B

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR


