PEYGAMBERLER TARIHI SORULARI
Soru 1 : Kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat verilerek
insanları hak yola çağırmak için gönderilen peygamberlere
ne ad verilir?
a- Nebi
b- Resul
c- Evliya
d- Salih
Soru 2 : Allah (c.c.)’ın emir ve yasaklarını insanlara haber
veren, kendisine yeni bir kitap ve yeni bir şeriat
gönderilmeyip de kendinden önceki peygamberlerin kitabı
ve şeriatı ile amel eden Peygamberlere ne ad verilir?
a- Nebi
b- Resul
c- Evliya
d- Salih
Soru 3 : Diğer peygamberlere göre bir derece daha üstün
olan peygamberlere Ulul-Azm denir.
asagidakilerden hangisi bu peygamberlerden biridir?
a- Adem(a.s.)
b- Idris (a.s.)
c- Hud (a.s.)
d- Ibrahim (a.s.)
Soru 4 : Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen peygamberler kaç
tanedir?
a-31
b-30
c-29
d-28

Soru 8 : Peygamberlerin unutarak yaptıkları çok küçük
hatalara ne ad verilir?
a- Hata
b- Zelle
c- Yanlislik
d-Cürüm
Soru 9 : Peygamberlerin sıfatlarından biri degildir?
a- Tebliğ
b- Emanet
c- Günahkar olmak
d- Sıdk
Soru 10 : Peygamberlerin sıfatlarıyla ilgili olarak yapilan
eslestirmelerden hangisi yanlistir?
a- Sıdk; Doğruluk
b- Emanet; Güvenilirlik
c- Tebliğ; Allah (c.c.)’dan aldığı emirleri tam olarak
bildirmek,
d- Fetanet; Günahsiz olmak
Soru 11: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in diğer
peygamberlerden ayrılan özelliklerden biri degildir?
a- Sadece kendi kavminin peygamberidir
b- İnsanların ve cinlerin peygamberidir.
c- Getirdiği din kıyamete kadar geçerli olması.
d- Peygamberlerin sonuncusudur.

Soru 5 : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine
dilediği tarzda indirmesine ne denir?

Soru 12: Insanligin babası ve ilk peygamberdir.
Lakabı Safiyullah (tertemiz) olan, kendisine on sahife
şeklinde emirler ve yasaklar verilen, Hz. it (a.s.)’ın da
babası, 930 yıl yaşamış, (annesiz ve babasız olan insan)
kimdir?

a-Ilham
b-Bildiri
c-Vahiy
d-Rüya

a- Idris (a.s.)
b- Adem(a.s.)
c- Hud (a.s.)
d- Ibrahim (a.s.)

Soru 6 :Asagidakilerden hangisi Kur’an ayetlerinin (vahyin)
Peygamberimize gelis sekillerinden biri degildir?

Soru 13: “üphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi,
elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı
olarak kurulan Kabe’dir.”
Kabe’yi ilk olarak hangi peygamber insa etmistir?

a- Rüya şeklinde
b- Melek görülmeksizin peygamberin kalbine bildirilmesi
c- Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesi
d- Peygamberimizin ayetleri heva ve hevesinden
konusmasi
Soru 7 : Peygamberlerde peygamberlik gelmeden önce
görülen ve nübüvvetin temellerini kuvvetlendiren
harikuladelikler görülmesine ne ad verilir? (Mesela;
Peygamberimiz (s.a.v.)’i bir bulutun takip etmesi gibi.)
a- İrhasat
b- Istidrac
c- Keramet
d-illuzyon

a- Hud (a.s.)
b- Idris (a.s.)
c- Adem(a.s.)
d- Ibrahim (a.s.)
Soru 14: Hz. Adem (a.s.)’ın eşi ve beşeriyetin annesi
kimdir?
a-Hz. Meryem
b-Hz. Havva
c-Hz.Asiye
d-Hz.Hatice

Soru 15: İnsanlık tarihinde kıskançlık sebebiyle kardeşini
öldürerek ilk katil olan insan kimdir?

Soru 21: Allahü Teala, Ad kavmine hangi peygamberi
göndermistir?

a-Habil
b-Iklima
c-Kabil
d- Lubut

a- Adem(a.s.)
b- Idris (a.s.)
c- Hud (a.s.)
d- Sit (a.s.)

Soru 16: Babası Hz. Adem (a.s.), annesi Hz. Havva olan ve
kendisine 50 sahife indirilen bir peygamberdir.
Kendisine Hibetullah (Allah (c.c.)’ın hibesi) yani Kabil
kardeşi Habil’i kıskanarak öldürdükten sonra
Hz. Adem (a.s.)’a oğlu Habil’in yerine Allah (c.c.)’ın verdiği
hibe denilen, 912 yıl yaşamış insanlığın ikinci
peygamberinin adı nedir?

Soru 22: Atalarının başına gelen belaları unutmuş bir kavim
vardı ki, soygun, vurgun, yol kesicilik onlarda alışkanlık
haline gelmişti. Putçuluk hat safhaya ulaşmış, kayaları oyup
evler yaparak bir medeniyet kurmuşlardı.
Kendilerine gelen peygamber sarp kayaların içinden Allah
(c.c.)’ın izniyle mucize olarak bir deve çıkartmış, ama onlar
deveyi öldürmüşlerdi. Bu olay üzerine kendilerine üç gün
mühlet verilir ve sonunda bir Sayha (bir çığlık) gelir ve iman
etmeyenlerin hepsi helak olurlar. Bu kavmin adi nedir?

a- Adem(a.s.)
b- Idris (a.s.)
c- Hud (a.s.)
d- Sit (a.s.)
Soru 17: İnsanlığın üçüncü peygamberi, kendisine 30
sahife verilen bir peygamberdir.
İlk defa ok ve yay kullanan, ilk yazı yazan, ilk defa dikiş
diken, kendisine elbise dikerek giyen, peygamber kimdir?
a- Adem(a.s.)
b- Idris (a.s.)
c- Hud (a.s.)
d- Ibrahim (a.s.)
Soru 18: Kur’an’ı Kerim’de 27 defa ismi geçen, 1050 yıllık
ömre sahip Ulul-Azm peygamberlerdendir.
Kendisine inanmayan kavmine ilahi azap geleceği için Allah
(c.c.)’ın emriyle gemi inşa edip,
kendisine inananları, tüm hayvan çiftlerinden de birer çift
olmak üzere yanına alarak Kurtararak
beşeriyetin ikinci babası olarak bilinen ikinci Adem kimdir?
a- Nuh a.s.)
b-Süleyman (a.s.)
c- Hud (a.s.)
d- Ibrahim (a.s.)
Soru 19: İnsanlığın ikinci babası olarak bilinen Hz. Nuh
(a.s.)’ın gemiye binen ve insanlık kendilerinden türemiş
olan üç oğlu vardı. Bu üç evlat üç ırkın babası olmuş,
yeryüzünde bugüne kadar var olan ırklar da bunlardan
türemiştir.
Asagidakilerden hangisi Hz. Nuh (a.s.)’in bu üç oğlundan
biri degildir?
abcd-

Sam
Yafes
Ham
Habil

Soru 20: Nuh Tufanından sonra bir kavim var ki, sapıklık
içersinde yaşıyorlardı. Allah (c.c.) bu kavmi azgınlıklarından
dolayı “Sarsar Rüzgarı” ile helak etti. Bu kavmin İrem adıyla
meşhur bağları ve bahçeleri vardı. Bu kavmin adını nedir?
a- Ad kavmi
b-Semud kavmi
c-Sedom hakli
d-Israil ogullari

a- Ad kavmi
b-Semud kavmi
c-Sedom hakli
d-Israil ogullari
Soru 23: Allahü Teala, Semud kavmine hangi peygamberi
göndermistir?
abcd-

Ishak (a.s.)
Hud (a.s.)
Salih (a.s.)
İbrahim (a.s.)

Soru 24: Ulul-Azm peygamberlerden olup, Nemrut
döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş, üvey
babasi Azer’in oğlu olup kendisine Allah (c.c.)’ın dostu
anlamına gelen Halilullah lakabı verilen bir peygamberdir.
Halkı sapıtan Nemrut’a karşı mücadele etmiş, putları inkar
edip Nemrut tarafından ateşe atılmış fakat, Allah (c.c.)’ın
izni ile ateş bir gülistan olmuştur.
Oğlu İsmail’i Allah (c.c.)’ın emri üzere Rabbin rızası için
kurban etmekten çekinmediği için kendisine Allah (c.c.)
tarafından kurban için koç ikram edilmiş olan peygamber
asagidakilerden hangisidir?
abcd-

Nuh(a.s.)
Hud (a.s.)
Salih (a.s.)
İbrahim (a.s.)

Soru 25: Hz. İbrahim (a.s.)’ın oğlu olan bir peygamberdir.
Çocukluğunda Mekke çölünde annesi onun için Safa ve
Merve tepeleri arasında koşuşarak su ararken Allah (c.c.)
onun ayakları altından bugün hacılarımızın içtiği Zemzem
suyunu çıkartarak ümmete onun sebebi ile hediye edildiği,
babasının adağı üzerine kurban olunması, istendiğinde
tereddüt etmeden Allah (c.c.) ‘in emrine teslim olan ve bu
sadakati sebebi ile de kurban için koç ikram edilen
peygamber kimdir?
abcd-

Hud(a.s.)
Suayb (a.s.)
İbrahim (a.s.)
Hz. İsmail (a.s)

Soru 26: Allah’in emri ile Ibrahim (a.s.) çocuğu İsmail (a.s)
ile esini Mekke çölünde birakmisti. İbrahim (a.s.) in esi
Safa ve Merve tepeleri arasında koşuşarak su ararken
Allah (c.c.) İsmail (a.s) ayakları altından bugün
hacılarımızın içtiği Zemzem suyunu çıkartti.
Yukarida özelliklerini anlattigimiz İbrahim (a.s.)’in esi olan
validemiz kimdir?
a-Hz. Hacer
b-Hz. Havva
c-Hz.Asiye
d-Hz.Hatice
Soru 27: Kur’an’da Beytullah (Kabe)’nin temellerini
yükseltirken “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! üphesiz
sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” “Rabbimiz!
İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara âyetlerini
okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten
arındırsın. üphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve
hikmet sahibisin.” diyerek dua eden peygamberler
kimlerdir?
a-Adem, Sit (a.s)
b-Nuh,Hud (a.s)
c- İbrahim, İsmail (a.s)
d- Salih, Ibrahim (a.s)
Soru 28: Hz. İbrahim (a.s.)’ın ilk olan hanımı Sare’den
olan ve am ile Filistin halkına peygamber olarak
gönderilen, Beni İsrail’e gönderilen tüm peygamberlerin
kendi soyundan geldigi peygamber kimdir?
a-Salih (a.s.)
b- İshak (a.s.)
c-İsmail (a.s)
d- İbrahim (a.s.)
Soru 29: Hz. İbrahim (a.s.)’ın kardeşi Harran’ın oğlu olan bir
peygamber var ki, tek başına bir din getirmemiş ama Hz.
İbrahim (a.s.)’ın şeriatıyla iman etmiştir. Peygamber olarak
gönderildiği halk dünyadaki en pis ameli işliyorlardı. Çünkü
bu amel için Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Lut kavminin
amelini işleyene Allah lanet etsin”
“Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur”
buyurmuştur.
Lut (a.s.) ‘in peygamber olarak gönderildigi halkın ismini
nedir?
a- Ad kavmi
b-Semud kavmi
c-Sedom halki
d-Israil ogullari
Soru 30: Hz. İshak (a.s.)’ın oğlu, Hz. Yusuf (a.s.)’ın babası,
lakabı ise “İsrail” olan ve soyuna da Beni İsrail denilen, oğlu
Yusuf’un kaybolduğunu duyduğunda onun gömleği bulunup
gözlerine sürülünceye kadar gözleri görmeyen peygamber
kimdir?
abcd-

İbrahim (a.s.)
İsmail (a.s)
İshak (a.s.)
Yakup (a.s.)

Soru 31: Kardeşleri tarafından kıskançlığın kurbanı olarak
kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp Mısır ilinde
köle olarak satılan, kölesi olduğu evin hanımı kendisine
ahlaksizca seyler teklif ettiği zaman onu reddettiği için
zindanlara atılmış olan, Allah (c.c.) tarafından rüya tabiri
öğretilmiş ve bu sayede zindandan kurtularak Mısır’a Sultan
olmuş ve Hz. Yakup (a.s.)’ın oğlu olan peygamber kimdir?
abcd-

Yusuf (a.s.)
İshak (a.s.)
Yakup (a.s.)
İsmail (a.s)

Soru 32: Sabır örneği olarak bilinen, yaralarına kurtçukların
düştüğü bu hastalık sonunda Allah (c.c.)’ın “Biz onu sabır
üzere bulduk” diyerek imtihanı kazanan, ayağı yere vur
emri sonucu çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulan bu
peygamber kimdir?
abcd-

İshak (a.s.)
Eyyub (a.s.)
Yusuf (a.s.)
Yakup (a.s.)

Soru 33: Kur'ân'da iki yerde kendisinden bahsedilen,
"İsmâil, İdris ile , hepsi sabredenlerdendi” denilen, lakabi
"nasib ve kısmet sahibi" anlamına gelen peygamber kimdir?
a- Zülkifl (a.s.)
b- Musa (a.s.)
c- Harun (a.s.)
d- Yusuf (a.s.)
Soru 34: Hz. Musa (a.s.)’ın abisi ve en büyük yardımcısı
olan peygamber kimdir?
a- Ishak (a.s.)
b- Davut (a.s.)
c- Harun (a.s.)
d- Yusuf (a.s.)
Soru 35: Kendisine dört büyük kitaptan Tevrat verilen, Beni
İsrail peygamberlerinden olan Tevhit mücadelesinde
Firavun ile mücadele etmis, düşmanı Firavunun sarayında
büyümüş, sihirbazlar ile müsabakaya girip, onlarin iman
etmesine vesile olmus, Tur-u Sina dağında Allah (c.c.) ile
konuştuğu için lakabı Kelimullah olan peygamber kimdir?
a- Musa (a.s.)
b- Davut (a.s.)
c- Harun (a.s.)
d- Yusuf (a.s.)
Soru 36: Günahları Allah (c.c.)’a şirk koşmak, ölçüde,
tartıda eksik yapmak, halkın eşyasını gasbetmek, yol kesip
soygunculuk yapmak, mü’minleri ölümle tehdit etmek
olduğu için sonunda üzerlerine gelen Sam yeli ve
arkasından kuraklık ve sıcaklığın dehşetinden kaçmak için
gördükleri bir bulutun altına sığındıkları sırada yer
sarsıntısı ve Cebrail (a.s.)’ın sayhasıyla helak olan Medyen
halkı ve bunlara tabi olup ateş ve sıcaklıktan kavrulan Eyke
halkına gönderilen peygamber kimdir?
a- Musa (a.s.)
b- Davut (a.s.)
c- Harun (a.s.)
d- uayb (a.s.)

