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6. SINIF 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  TESTİ - 1

1.

Verilen cevaptan hareketle öğrencinin çevirdiği çark hangi peygamberin ismi üzerinde durmuştur?
A) Hz.Şit (a.s.)    B) Hz.İbrahim (a.s.)

C) Hz.Adem( a.s.)   D) Hz.İdris (a.s.)

2. Aleyna annesine peygamberlerin sıfatları hakkında şu bilgiyi vermiştir;

“Bütün peygamberler gerek konuşmalarında gerekse de davranışlarında tutarlı olmuşlar ve doğru sözlü olmayı ilke 
edinmişlerdir. Yalan söyleyen ve toplum içerisinde güvenilir olmayan bir peygamber düşünülemez.”

Buna göre Aleyna annesine peygamberlerin hangi sıfatı hakkında bilgi vermiştir?
A) Emanet    B) Sıdk

C) Fetanet    D) İsmet

Hz. İdrisHz. Adem

Hz. Şit

Hz. İbrahim

3.

Nazlı’nın toplamış olduğu bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)I  B) II  C) III  D) IV

Nazlı, öğretmeninin vermiş olduğu “ilahi kitaplar hakkında bilgi toplayınız” ödevi ile 
ilgili şu bilgileri toplamıştır;

I. İlahi kitaplara kutsal kitap veya semavi kitap da denilir.

II. İlahi kitaplar sırasıyla Zebur, İncil, Tevrat ve Kura’n-ı Kerim dir.

III. İlahi kitaplar içerisinde yalnızca Kur’an-ı Kerim günümüze kadar aslını koru-
muştur.

IV. İlahi kitapların hepsine indirildiği şekliyle iman etmek, imanın şartlarındandır.

“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlardan sana kıssalarını anlattığımız

kimseler de var, durumlarını sana bildirmediğimiz kimseler de var…”

(Mü’min suresi, 78)

Bu ayetten peygamberler ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hz. Muhammed’den (s.a.v.) önce de peygamberler gelmiştir.

B) Bazı peygamberlerin kıssaları Kur’an’da anlatılmaktadır.

C) Peygamberler Allah (c.c) tarafından gönderilmiştir.

D) Bazı peygamberlere ilahi kitap verilmiştir.

4.
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Sözlükte; gizli konuşma, fısıldama, ilham etme, ima ve işaret etme, ortaya çıkarma anlamlarına gelir. İslami bir 
kavram olarak ise; peygamberler aracılığıyla insanlara, hayatın hangi ilkelere göre yönlendirilmesi ve nelere uyu-
lup nelerden sakınılması gerektiğini bildiren ilahi bilgi ve bu bilginin gönderiliş tarzı demektir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mucize    B) Sünnet

C) Risalet    D) Vahiy

5.

“(Resulüm!) De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...

” (Âl-i İmrân suresi, 31)

Verilen ayete uyup Hazreti Peygamberi örnek alan bir müminin hangi davranışı yapması doğru olmaz?
A) Hoşgörülü olması   B) Yardımsever olması

C) Bencil olması   D) Adaletli olması

6.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde …………………….. konusunu işleyen İlknur öğretmen dersin son 20 daki-
kasında öğrencilerden işledikleri konunun kavramlarını şifre yapmalarını istemiştir. Dersin sonunda öğrenciler 
konuyu FİTES şeklinde şifrelemişlerdir.

Oluşturulan şifreden hareketle İlknur öğretmen derste hangi konuyu işlemiştir?
A) Peygamberlerin nitelikleri  B) Namazın içindeki şartlar

C) Namazın dışındaki şartlar  D) Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberler.

7.

8. İsmail: İlahi kitaplar, Allah’ın peygamber aracılığıyla insanlara gönderdiği, içinde emirlerin, yasakların ve mesajla-
rın yer aldığı kitaplardır.

Yavuz: İlahi kitaplarda  inanç esasları, ibadetler, insanları iyiye, doğruya ve güzele yönlendiren öğüt, buyruk ve 
ilkeler yer almaktadır.

Mecnun: Allah insanlara doğru yolu bulmaları için peygamberleri aracılığıyla dört tane ilahi kitap göndermiştir.

Erdal: İlahi kitapların birincisi Tevrat, ikincisi Zebur, üçüncüsü İncil, son gönderileni ise Kur’an-ı Kerim’dir

İlahi kitaplarla ilgili öğrencilerin verdiği bilgilerden hareketle;
I. Tüm peygamberlere ilahi kitap gönderilmiştir.

II. İlahi kitaplar belli bir sıraya göre gönderilmiştir.

III. Allah insanların doğru yolu bulmaları için ilahi kitaplar göndermiştir.

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A)Yalnız I  B)I ve II   C)II ve III  D)I, II ve III
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9. “Suhuf, sayfa kelimesinin çoğulu olup sayfalar anlamına gelmektedir. Yüce Allah’ın

(c.c.) dört büyük kitaptan ayrı olarak Cebrail (a.s.) aracılığıyla bazı peygamberlerine gönderdiği dinî emirlere ve bu 
emirleri içeren sayfalara suhuf denilmektedir.”

Suhuflarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Suhuflar, ilahi kitaplardan önce gelmiştir.

B) Dört peygambere suhuf gelmiştir.

C) Toplam 100 suhuf gelmiştir.

D) Suhuflar, günümze kadar ulaşmıştır.

10. • “Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.” 

(Şuarâ suresi, 107)

• “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği emirleri duyururlar...”

( Ahzâb suresi, 39)

• “Ey Yusuf! Ey doğru sözlü kişi!..”

( Yusuf suresi, 46 )

Yukarıda verilenler arasında peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisi ile ilgili ayet yoktur?
A) Sıdk     B) Emanet

C) Tebliğ    D) İsmet

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