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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi  - 6. Sınıf

1. Allah’ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler
Allah’tan (c.c.) vahiy alıp bunu insanlara bildiren kişiye peygamber; vahyi ilet-

me, açıklama görevine de peygamberlik denir. Nübüvvet ve risâlet kavramları 
da genel olarak peygamberlik anlamına gelmektedir. Peygamberlere iman, dini-
mizin inanç esaslarından biridir. Rabbimiz, insanlar arasından elçi olarak görev-
lendirdiği peygamberlerden 25 tanesinin ismini Kur’an-ı Kerim’de bildirmiştir.

2. Peygamberlerin Özelliklerini ve Görevleri
Peygamberlerin ortak nitelikleri; doğru olmak (sıdk), güvenilir olmak (ema-

net), akıllı ve zeki olmak (fetanet), günah işlemekten korunmuş olmak (ismet) 
ve Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmek (tebliğ) olmak 
üzere beş esastan oluşur. Yüce Allah (c.c.), buyruklarını insanlara ulaştırması 
için seçtiği elçilerine birtakım görevler vermiştir. Bu görevler şunlardır: İletme, 
açıklama, uygulama ve davettir. Allah (c.c.) peygamberlerini desteklemek için 
onlara olağanüstü olaylar demek olan mucizeler vermiştir. 

3. Peygamberler İnsanlar İçin En güzel Örnektir
Rabbimiz, elçilerini insanlara örnek olmaları için göndermiştir. Peygamber-

lerin hepsi güzel ahlakın her alanında örnek olmakla beraber bazı özellikleriyle 
ön plana çıkmışlardır. Örneğin; Hz. Eyüp (a.s.) sabırla özdeşleşmiştir. Hz. Yusuf 
(a.s.) iffetle anılır olmuştur. Âlemlere rahmet son peygamber Hz. Muhammed 
(s.a.v.) cesaret ve kararlılığı ile yer etmiştir gönüllerimizde. Peygamberlerin her 
biri güzel davranışlarıyla Rabbimizin övgüsüne mazhar olmuşlardır.  

4. Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
Allah’ın (c.c.) insanlara bildirdiği bu ilahî bilgiye vahiy denir. Vahyin gönderi-

liş amaçları; tevhidi bildirmek, kulluk görevinin hatırlatılması, insanın yalnızca 
akılla ulaşamayacağı konularda insanı bilgilendirmektir.
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5. İlahi Kitaplar
Allah’ın (c.c.) peygamberlerine indirdiği vahyin bütününe de ilahi kitap denil-

mektedir. İlahi kitaplar dört tanedir: Tevrat, Hz. Musa’ya (a.s.); Zebur, Hz. Davud’a 
(a.s.);  İncil, Hz. İsa’ya (a.s.) ve son ilahi kitap olan Kur’an-ı Kerim, Hz. Muham-
med’e (s.a.v.) gönderilmiştir. Kur’an-ı Kerim, hiçbir değişikliğe uğramadan günü-
müze kadar ulaşmıştır. Kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’in apayrı bir yeri vardır.

6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)
Hz. Âdem (a.s.) yeryüzündeki tüm insanların ilk atası ve ilk peygamberdir. 

Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislere göre Allah (c.c.) Hz. Âdem’i (c.c.) topraktan 
yaratmıştır. Allah (c.c.) Hz. Âdem (a.s.) ve eşini cennete yerleştirmiş ve yalnızca 
bir ağaca yaklaşmamaları konusunda uyarılmışlardır. İblis’in vesvesesiyle hataya 
düşüp cennetten çıkarılmışlar ve yeryüzünde yaşam sürmeye başlamışlardır. 

7. Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları
Kunut, vitir namazının son rekâtında rükûdan önce yapılan duanın adıdır. 
Okunuşu: Allâhümme innâ nesteînüke ve nestağfirüke ve nestehdîk. Ve nü’mi-

nü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehû 
neşkürüke ve lâ nekfürük. Ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Anlamı: Allah’ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, 
razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tövbe ederiz. Sana 
güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükre-
deriz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini 
inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.

Okunuşu: Allâhümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüd. Ve ileyke nes’â 
ve nahfid. Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbek. İnne azâbeke bilküffâri mülhık.

Anlamı: Allah’ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kı-
larız, ancak sana secde ederiz. Yalnız senin için çabalarız ve sana yaklaştıracak 
şeyleri kazanmaya çalışırız.  İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamı-
nı ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve 
inançsızlara ulaşır. 
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1. Aradan binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen 
insanlığın hafızasında isimleri, eserleri ve 
güzel davranışlarıyla hep var ola gelmişler-
dir. Kimlerden mi bahsediyorum?  İnsanlı-
ğın ilk atası Hz. Âdem’den (a.s.), insanlığın 
ikinci atası kabul edilen Hz. Nuh’tan (a.s.), 
tevhid mücadelesinin sembol ismi olan Hz. 
İbrahim’den (a.s.), kendisine ilk kutsal ki-
tabın yani Tevrat’ın verildiği Hz. Musa’dan 
(a.s.), son peygamberi müjdeleyen Hz. 
İsa’dan (a.s.) ve nihayet âlemlere rahmet 
son nebi Hz. Muhammed’den (s.a.v.)… Ve 
daha binlercesi! Bu insanların ortak özellik-
leri ...................................olmalarıdır. 

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere 
hangisi geldiğinde metin doğru olarak 
tamamlanmış olur?

A) Âlim B) Müderris

C) Peygamber  D) Sahabe

2. Peygamberler ve peygamberlikle ilgili ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberlere iman, dinimizin inanç 
esaslarından biridir.

B)  Allah’ın (c.c.)  buyruklarını insanlara 
iletmekle görevli seçilmiş kimselere de-
nir.

C)  Nübüvvet ve Risâlet kavramları da genel 
olarak peygamberlik anlamına gelmek-
tedir.

D) Rabbimiz, Kur’an-ı Kerim’de peygam-
berlerin hepsinin ismini bildirmiştir.

3. 1. Sıdk: Doğru ve dürüst olmak ✓

2. Emanet: Güvenilir olmak  X

3. Fetanet: Akıllı ve zeki olmak ✓

4. İsmet: Günahlardan korunmuş olmak ✓

5. Tebliğ: Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları ol-
duğu gibi insanlara bildirmek  X

Ömer’den yukarıdaki eşleştirmenin doğru 
olup olmadığının kontrol edilmesi  isten-
miştir.  Peygamberlerin özellikleri ve bunun 
açıklamaları eşleşiyorsa ‘‘✓’’ işaretini yanlış 
ise “X” işaretini koymuştur. 

Ömer’in yaptığı işaretlemelerin hangileri 
yanlıştır ?

A) 2 ve 5 B) 1, 2 ve 3

C) 3 ve 5 D) 1, 3 ve 4

4. Aşağıdakilerden hangisi vahyin gönderi-
liş amaçlarından biri değildir?

A) Allah’tan başka ilah olmadığını ve yal-
nızca O’na kulluk etmek gerektiğini bil-
dirmek

B) İnsanların dünya ve ahirette huzurlu ve 
mutlu olmalarını sağlamak

C) İnsanların dünya malını terk edip sadece 
ahiret için çalışmalarını öğütlemek

D)  İnsanın yalnızca akılla ulaşamayacağı 
konularda insanı bilgilendirmek

1.ÜNİTE
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
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5. “Ben yaşadıkça Kur’an’ın kölesiyim

Ben, Hz. Muhammed Mustafa’nın yolunun 
tozuyum

Biri benden bundan başkasını naklederse

Ondan da şikâyetçiyim, o sözden de şikâ-
yetçiyim”

Mevlana Celaleddin Rumi

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki me-
tinden çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’in apayrı 
bir yeri vardır.

B) Kültürel öğelerden dil, sanat ve edebi-
yatta Kur’an’ın yeri ve öneminden bah-
seden örnekler vardır. 

C) Mevlana, Müslümanların sadece Kur’an-ı 
Kerim’i dikkate almalarını öğütlemektedir.

D) Mevlana, Kur’an-ı Kerim’e verdiği hür-
met ve önemi dile getirmiştir.

6. Hz. Âdem’e (a.s.) ve onun nesline verilen 
üstünlüğün en önemli nedeni hangi ayet-
te dile getirilmektedir?

A)  Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin… 
(Bakara suresi, 35. ayet.)

B) Allah, Âdem’e bütün varlıkların isimle-
rini öğretti…  (Bakara suresi, 31. ayet.)

C)  Derken, Âdem (vahy yoluyla) Rabbin-
den birtakım kelimeler aldı, (onlarla 
amel edip Rabb’ine yalvardı. O da) bu-
nun üzerine tövbesini kabul etti. (Baka-
ra suresi, 37. ayet.)

D) Şüphesiz Allah katında (yaratılışları ba-
kımından) İsa’nın durumu, Âdem’in 
durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. 
Sonra ona ‘ol’ dedi. O da hemen oluver-
di. (Âl-i İmrân suresi, 59. ayet.)

7. Hz. Âdem (a.s.) ile ilgili verilen bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Dört büyük ilahi kitaptan biri olan Ze-
bur Hz. Âdem’e (a.s.) gönderilmiştir.

B)  Hz. Âdem (a.s.) yeryüzündeki tüm in-
sanların ilk atası ve ilk peygamberdir.

C)  Hz. Âdem (a.s.) ve eşi İblis’in vesvesesiy-
le hataya düşüp cennetten çıkarılmışlar 
ve yeryüzünde yaşam sürmeye başlamış-
lardır. 

D)  Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislere göre 
Allah (c.c.) Hz. Âdem’i (c.c.) topraktan 
yaratmıştır.

8. İlahi kitaplar ve gönderildikleri peygam-
berler hangi şıkta yanlış olarak verilmiş-
tir?

A) Tevrat → Hz. Musa (a.s.)

B) Zebur →Hz. Süleyman (a.s.)

C) İncil → Hz. İsa (a.s.)

D) Kur’an-ı Kerim → Hz. Muhammed (s.a.v.)

9. “Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu 
da elbette biziz!” (Hicr suresi, 9. ayet.) 

Yukarıdaki ayetten çıkarabilecek sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an-ı Kerim’de inanç esaslarından, 
ibadetlerden ve güzel ahlaktan bahsedi-
lir.

B) Kur’an-ı Kerim, ilahi kitapların sonun-
cusudur, son peygamber Hz. Muham-
med’e (s.a.v.) indirilmiştir.

C)  İslam dininin temel kaynağı Kur’an-ı 
Kerim’dir.

D) Kur’an-ı Kerim, hiçbir değişikliğe uğra-
madan günümüze kadar ulaşmıştır.
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1. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

C D A C C B A B D

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

2. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C D B C A B D C A D

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

3. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B D A C D A C D B

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

4. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D D C D C A A B D B

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

5. ÜNİTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C D B C A D C D D C

DOĞRU SAYISI YANLIŞ SAYISI

CEVAP ANAHTARI


