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6. SINIF 1. ÜNİTE 6.1.2. Peygamberlerin Özelikleri ve Görevleri Çalışma Kâğıdı-1 

2. Aşağıdaki kelimeleri bulmacada 
bulunuz. 

1. Sıdk 
2. Emanet 
3. Fetanet 
4. İsmet 
5. Tebliğ 
6. Davet 
7. Beyan 
8. Mucize 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
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“Daha önce gelip geçen, Allah’ın vahyini insanlara 

ulaştıran, O’ndan çekinen, Allah’tan başka hiçbir 

kimseden çekinmeyen peygamberler hakkında da 

Allah’ın kanunu böyledir. …” (Ahzâb suresi, 39. ayet)  

“Daha önce 

gelip geçen, 

Allah’ın 

vahyini 

insanlara 

ulaştıran, 

O’ndan 

çekinen, 

Allah’tan 

başka hiçbir 

kimseden 

çekinmeyen 

peygamberler 

hakkında da 

Allah’ın 

kanunu 

böyledir. …” 

(Ahzâb suresi, 

39. ayet)  

 

Ayetlerde geçen peygamber sıfatını bulup boş kutlara yazınız 

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. 

Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak 

ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı 

hakkıyla görür.”      Hûd Suresi, 112. ayeti 

“Daha önce 

gelip geçen, 

Allah’ın 

vahyini 

insanlara 

ulaştıran, 

O’ndan 

çekinen, 

Allah’tan 

başka hiçbir 

kimseden 

çekinmeyen 

peygamberler 

hakkında da 

Allah’ın 

kanunu 

böyledir. …” 

(Ahzâb suresi, 

39. ayet)  

 

“Ey Peygamber! Allah'ın kendisine verdiği güç ve 

iktidara güvenerek, İbrahim'le Rabb’i hakkında tartışan 

kişiyi [Nemrud'u] bilir misin? Vaktiyle İbrahim ona, 

"Benim Rabb’im hayat veren ve öldürendir.” bir Rabdir" 

demiş, o kişi de, "Ben de hayat verir, ben de öldürürüm. 

[Mesela, kimi idam mahkumlarını bağışlarım, kimilerini 

de darağacında sallandırdım.]" diye karşılık vermişti. 

Bunun üzerine İbrahim, "İşte Allah güneşi doğudan 

doğduruyor; haydi sen de batıdan doğdur da görelim!" 

deyince, o kafir ne diyeceğini bilemeden afallayıp 

kalmıştı. Allah şirk ve kafirliğe saplananları doğru yola 

ulaştırmaz.” Bakara suresi, 258. ayet 

 

 

“Daha önce 

gelip geçen, 

Allah’ın 

vahyini 

insanlara 

ulaştıran, 

O’ndan 

çekinen, 

Allah’tan 

başka hiçbir 

kimseden 

çekinmeyen 

peygamberler 

hakkında da 

Allah’ın 

kanunu 

böyledir. …” 

(Ahzâb suresi, 

39. ayet)  

 

“(Şu'ayb) onlardan öteye döndü de: "Ey kavmim! Dedi, 

ben size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve 

size öğüt verdim, artık kâfir bir kavme nasıl acırım?" 

A'raf suresi, 93. ayeti 

 

“Daha önce 

gelip geçen, 

Allah’ın 

vahyini 

insanlara 

ulaştıran, 

O’ndan 

çekinen, 

Allah’tan 

başka hiçbir 

kimseden 

çekinmeyen 

peygamberler 

hakkında da 

Allah’ın 

kanunu 

böyledir. …” 

(Ahzâb suresi, 

39. ayet)  
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