
 
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 5 : Yüce Allah (c.c.)’ın dilediğini peygamberlere yine 
dilediği tarzda indirmesine  ne denir? 
 
a-Ilham 
b-Bildiri 
c-Vahiy 
d-Rüya 
 

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

 
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 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- Idris (a.s.) 
b- Adem(a.s.) 
c- Hud (a.s.) 
d- Ibrahim (a.s.) 
 
 
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- 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? 
  
a-Habil 
b-Iklima 
c-Kabil 
d- Lubut 
 
 
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?  
 
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? 
 
a- Sam 
b- Yafes 
c- Ham 
d- 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 

 
Soru 21: Allahü Teala,  Ad kavmine hangi peygamberi  
göndermistir? 
 
a- Adem(a.s.) 
b- Idris (a.s.) 
c- Hud (a.s.) 
d- Sit (a.s.) 
 
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- Ad kavmi  
b-Semud kavmi 
c-Sedom hakli 
d-Israil ogullari 
  
 
Soru 23: Allahü Teala, Semud kavmine hangi peygamberi  
göndermistir? 
 

a-  Ishak (a.s.) 
b-  Hud (a.s.) 
c-  Salih (a.s.) 
d-  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? 
 
a-  Nuh(a.s.) 
b-  Hud (a.s.) 
c-  Salih (a.s.) 
d-  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?  
 
a-  Hud(a.s.) 
b-  Suayb  (a.s.)   
c-  İbrahim (a.s.)  
d-  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?  
 
a-  İbrahim (a.s.) 
b-  İsmail (a.s) 
c-  İshak (a.s.)    
d-  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? 
  
a-  Yusuf (a.s.)  
b-  İshak (a.s.)    
c-  Yakup (a.s.) 
d-  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? 
  
a-   İshak (a.s.)     
b-  Eyyub (a.s.) 
c-  Yusuf (a.s.) 
d-  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.) 
 



  
 
Soru 37: Asagidakilerden hangisi Hz. Musa (a.s.)’a 
inanmayan halka, Allah (c.c.)’ın verdiği belalar degildir? 
  
a- Tufan belası (sağanak halinde sürekli yağmur),  
b- Çekirge belası (ekinleri ve her şeyi yiyen çekirgeler),  
c- Kurbağa belası (şehri istila eden ve evlere giren 
kurbağalar),  
d- Mal ve servetin çogalması   
 
Soru 38: Hz. Musa (a.s.)’ın zamaninda yasayan ancak   
ona inanmayan,   tarihin en zengin insanı  olarak bilinen,  
Halkimizin arasinda kullanilan bir deyimde ismi geçen 
……………..kadar zengin  Allah’in kendine verdigi bu 
serveti ile simaran kisi kimdir? 
 
a-Firavun 
b-Karun 
c-Kabil 
d-Kenan 
  
Soru 39: Hz. Musa (a.s.)’ın  , kendini halkına ilah olarak 
tanıtan: “Ben sizin en büyük rabbinizim”  diyen,  kahinlerin 
bildirmesi üzerine o yıl doğan tüm çoculari öldürten ama 
Musa (a.s.)’i  sarayında besleyen, sonunda Kızıl denizin 
sularında boğulurken “Musa’nın rabbine iman ettim” diyen     
Allahü Teala’nin “senin bedenini kiyamete kadar ibret olsun 
diye saklayacagiz” dedigi  zalim kimdir? 
   
a-Firavun 
b-Karun 
c-Kabil 
d-Nemrut  
 
Soru 40: Hz. İbrahim (a.s.)’ in tevhid mücadelesine giristigi, 
İbrahim (a.s.)’ i ateşe atma teşebbüsünde bulunan ve bela 
olarak burnuna giren bir sivrisineğin beynine ulaşıp  
oradaki hareketine dayanamayıp kafasını duvara vurarak 
kendini öldüren, insanları kendine ibadet etmeğe çağıran ilk 
kişi olarak bilinen zalim kimdir?  
  
a-Firavun 
b-Karun 
c- Nemrut 
d- Kabil 
 
 
Soru 41: İsrail oğulları, Hz. Musa (a.s.)’ın şeriatını terk edip 
altından yaptıkları,  “Bal” isimli puta tapmaya başlamışlardı. 
Bu zamanda kendilerine gönderilen peygambere 
inanmayınca da kuraklık ve sıcaklıktan kavrulunca duası ile 
yağmurlar yağdırdığı halde halkın azı  iman etmişti. 
Balbebek halkına gönderilen bu peygamberin adı nedir?  
 
a- Musa (a.s.)    
b- Davut (a.s.) 
c- Harun (a.s.) 
d- İlyas (a.s.)   
 
 
Soru 42: Hz. İlyas (a.s.)’ın devamlı yanında olmuş ve ondan 
sonra yerine İsrail oğullarına peygamber olmuş olan  
peygamber kimdir? 
  
a- Elyasa (a.s.)      
b- Harun (a.s.) 
c- Suayb (a.s.) 
d- Davut (a.s.)   
 

Soru 43: Ninova halkına peygamber olarak gönderilmiş, 33 
yılda kendisine ancak iki kişi iman etmiş, yaptığı bir hatadan 
dolayı denizde gemiden atılarak balığın karnında  kaldığı 
bilinen peygamber kimdir? 
  
a- Davut (a.s.)      
b- Harun (a.s.) 
c- Yunus (a.s.) 
d- Elyasa (a.s.)   
  
 
Soru 44: Hz. Davut (a.s.)’ın oğlu olup babasının krallık ve 
peygamberliğine varis olan,  Kudüs’te bulunan Mescidi 
Aksa’yı yaptıran,   cinlerin kendisine  emrine verildigi, 
 gibi tüm mahlukatın dilinden anlayan, rüzgarın dahi emrine 
verildiği peygamber kimdir?  
 
a-İlyas (a.s.)      
b-Elyasa  (a.s.) 
c-Yunus (a.s.) 
d-Süleyman (a.s.)   
 
 
Soru 45: Talut ile Calut ordularının yaptığı savaşta Calut’u 
öldürüp,  Beni İsrail’in önce hükümdarı sonra peygamberi 
olmuş olan, kendisine  dört büyük kitaptan Zebur verilmiş 
olan,  demire şekil vermesinden bahsedilen, demirden 
yaptığı zırhları satarak geçimini temin eden peygamber 
kimdir? 
  
a-Elyasa  (a.s.)       
b- Davut (a.s.)   
c-Süleyman (a.s.)    
d- Yunus (a.s.)    
 
 
Soru 46: Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, 
kendisine hikmetin verildigi, Kur’an’ı Kerim’de oğluna 
nasihatlerinden bahsedilen peygamber olup olmadığı 
ihtilaflı olan insan kimdir?  
 
a- Lokman (a.s.)       
b- Yunus (a.s.) 
c- Süleyman (a.s.)    
d- Hz. Davut (a.s.)   
 
 
Soru 47:   Kur’an’da  Yahudilerin , “O Allah’ın oğludur” 
dedikleri,  peygamber olup olmadığı ihtilaflı olan kisi kimdir? 
  
a- Lokman (a.s.)       
b- Yunus (a.s.) 
c- Üzeyr (a.s.)   
d- Hz. Davut (a.s.)   
 
 
Soru 48: Teyzesinin kocası olan Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın 
himayesinde büyüyen,  Hz. İsa (a.s.)’ı kocasız olarak 
dünyaya getiren ve Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in  diliyle 
cennet kadınlarının üstünlerinden olarak bildirilen adına 
Kur’an’ı Kerim’de sure bulunan kadın kimdir? 
  
a-Hz. Meryem 
b-Hz. Havva 
c-Hz.Asiye 
d-Hz.Hatice 
  
 
 
 



 
 
 
Soru 49: Hz. Zekeriyya (a.s.)’ın oğlu olup Hz. İsa (a.s.)’dan 
önce gelen ve onunla aynı zamanda yaşayıp onun varlığını  
Ben-i İsrail’e bildirmiş, oda babası gibi kendi halkı 
tarafından şehit edilmiş olan peygamber kimdir?  
 
a- Davut (a.s.)      
b- Yahya (a.s ) 
c- Süleyman (a.s.) 
d- Elyasa (a.s.) 
   
  
Soru 50: Kendisine dört büyük kitaptan İncil verilmiş olan 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’den bir önce  gelen 
peygamber olup annesi İmran’ın kızı Meryem’e erkek eli 
değmeden ve evlenmeden dünyaya getirdiği evladı olan  
kendisine tip ilmi ile ilgili mucizelerin verildigi peygamber 
kimdir? 
  
a- Lokman (a.s.)       
b- Yunus (a.s.) 
c- İsa (a.s.)  
d- Davut (a.s.) 
 
    
Soru 51: Lokman ve Üzeyr (a.s.) disinda 
peygamber olup olmadığı bilinmeyen Kur’an’ı Kerim’de ismi 
geçen  üçüncü kisi  kimdir?  
 
a-Zülkarneyn (a.s.)        
b-Yunus (a.s.) 
c-Süleyman (a.s.)    
d-Hz. Davut (a.s ) 
 
 
Soru 52: Asagidakilerden hangisi Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in  hadislerinde “Cennet kadınlarının üstünleri olarak 
bildirilen”  dört kadından  biri degildir?  
 
a) Hz. Hatice  
b) Hz. Asiye (Firavunun karısı) 
c) Hz. Meryem  
d) Lut(a.s)’in karisi    
 
Soru 53:  Kur’an’ı Kerim’de adlari ile alakali bir sure 
bulunan, “Onlar imanli gençlerdi. Bizde onlarin imanlarini 
attrirdik” diye bildirilen yedi genç bir de refakatçi köpekleri, 
Rum hükümdarınin  zulmünden kurtulmak için   bir dağın 
mağarasına saklanmışlar, hükümdarın ölmeleri için 
mağaranın girişini kapattırması üzerine Allah (c.c.)’ın 
yardımı ile 309 yıl uyuyan ve yine sonunda o kadar yıldan 
sonra uyanıp halkın içine karışarak yaşayan bu insanlara 
ne ad  verilir?  
  
a- Ashab-i Uhdud 
b- Ashab-i Cennet 
c- Ashab-i Kehf 
d- Ashab-i Bedir 
  
 
Soru 54: Hayvanların dilinden anlayıp onlarla konuşan 
peygamber kimdir? 
  
a-Zülkarneyn (a.s.)        
b-Yunus (a.s.) 
c-Süleyman (a.s.)    
d-Hz. Davut (a.s ) 

 
 
Soru 55:  Yemen melikesine Süleyman (a.s.)ın mektubunu 
onun emri ile götüren kuşun adı nedir? 
  
a- Hüdhüd kuşu  
b- Anka kusu 
c-Güvercin 
d-Tavus kusu 
 
Soru 56: Ömrü boyunca bir oruç tutup bir gün iftar eden 
peygamber kimdir? 
  
a- Musa (a.s.)         
b-Yunus (a.s.) 
c-Süleyman (a.s.)    
d-Davut (a.s ) 
 
 
Soru 57:   Firavunun mü’min hanımının adı nedir? 
 
 a) Hz. Hatice  
b) Lut(a.s)’in karisi    
c) Hz. Meryem  
d) Hz. Asiye 
   
 
Soru 58: Hangi peygamber Hızır (a.s.) ile yolculuk 
yapmıştır?  
 
a- Musa (a.s.)         
b-Yunus (a.s.) 
c-Süleyman (a.s.)    
d-Davut (a.s ) 
 
Soru 59: Hangi peygamberi balık yutmuştur? 
  
a-Ilyas (a.s.)         
b-Yunus (a.s.) 
c-Süleyman (a.s.)    
d- Yusuf (a.s ) 
 
 
Soru 60: Hangi peygamber halkını 950 sene Hakka davet 
etti?  
 
a- Süleyman (a.s.)    
b-Yunus (a.s.) 
c- Nuh (a.s.)            
d-Zekeriya (a.s ) 
 
 
Soru 61: Hangi peygamberlerin hanımları iman etmeyerek 
helak oldular? 
  
a-Adem, Sit (a.s)’in hanımları   
b-Nuh,Hud (a.s) ’in hanımları 
c-Salih, Ibrahim (a.s) ’in hanımları 
d-İbrahim, İsmail (a.s) ’in hanımları 
 
 
Soru 62: Doğduğunda besikte konuşan peygamber hangi 
peygamberdir?  
 
a- Lokman (a.s.)       
b- Idris (a.s.) 
c- İsa (a.s.)  
d- Davut (a.s.) 
 



 
 
 
 
Soru 63: Firavunun sarayında büyüyen peygamber kimdir? 
  
a- Musa (a.s.)         
b-Yunus (a.s.) 
c-Süleyman (a.s.)    
d-Eyyüp (a.s ) 
 
 
Soru 64:  Ismi Kur’an’ı Kerim’de geçen peygamberlerden 
olup Yahya (a.s.)’ın  babasıdır. Rabbine: “Ey Rabbim! Bana 
senin katından temiz bir nesil ihsan et” diye dua etti. Bunun 
üzerine  melekler ona Yahya (a.s.)’ı müjdelediler.  Sehit 
edilerek öldürülen  
Bu peygamber kimdir?  
 
 
a-Zekeriyya (a.s.)        
b-Yunus (a.s.) 
c-Sit (a.s.)    
d-Yakup (a.s.) 
     
 
Soru 65: Hz. Adem (a.s.) ve Hz. Havva annemiz cennetten 
çikarildiktan sonra dünyada Allah (c.c.)’ın izniyle nerede 
bulustular?  
 
a-Mekke’de 
b-Arafat, Rahmet dağında  
c-Medine’de 
d-Kudüs’te 
 
 
Soru 66: Hz. Nuh (a.s.)’a iman etmeyip  gemiye binmeyen  
oğlunun  adi  nedir? 
  
a-Sam  
b-Ham  
c-Yafes  
d-Kenan 
 
 
Soru 67:  Kur’an’ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. 
Davut (a.s.)’ın oğludur. Ona da babası gibi hem krallık hem 
de peygamberlik verildi. Sebe Melikesi Belkıs’la aralarında 
geçen olaylar meşhurdur. İçinde Mescidi Aksa’nın da 
bulunduğu çok sayıda yapı yaptırmıştır  kimdir bu 
peygamber? 
  
a-Zekeriyya (a.s.)        
b-Yunus (a.s.) 
c-Süleyman (a.s.)    
d-Zü-l Kifl (a.s.)    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


