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ُبِسْمِ اهللِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ َوبِهِ نَسْتَ ِعني
PEYGAMBERLER TARİHİ BİLGİ YARIŞMASI – Şubat/2015
1) Aşağıdaki şıklardan hangisinde Peygamberlerin sıralaması doğru olarak
verilmiştir?
a) Hz. Âdem, Hz. İdrîs, Hz. Hûd, Hz. Nûh, Hz. Sâlih, Hz. İbrâhîm, Hz. İsmâîl,
Hz. Lût, Hz. İshâk, Hz. Ya’kûb, Hz. Yûsuf, Hz. Şuayb, Hz. Mûsâ, Hz. Hârûn, Hz.
Süleyman, Hz. Dâvûd, Hz. Eyyüb, Hz. Zülkifl, Hz. Yûnus, Hz. İlyâs, Hz. Elyesa’, Hz.
Zekeriyya, Hz. Yahyâ, Hz. Îsâ, Hz. Muhammed (Salavâtullâhi ve selâmuhu aleyhim
ecmeîn)
b) Hz. Âdem, Hz. İdrîs, Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Sâlih, Hz. İbrâhîm, Hz. İsmâîl,
Hz. Lût, Hz. İshâk, Hz. Ya’kûb, Hz. Yûsuf, Hz. Şuayb, Hz. Mûsâ, Hz. Hârûn, Hz. Dâvûd,
Hz. Süleyman, Hz. Yahyâ, Hz. Eyyüb, Hz. Zülkifl, Hz. Yûnus, Hz. İlyâs, Hz. Elyesa’, Hz.
Zekeriyya, Hz. Îsâ, Hz. Muhammed (Salavâtullâhi ve selâmuhu aleyhim ecmeîn)
c) Hz. Âdem, Hz. İdrîs, Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Sâlih, Hz. İbrâhîm, Hz. Lût, Hz.
İsmâîl, Hz. İshâk, Hz. Ya’kûb, Hz. Yûsuf, Hz. Şuayb, Hz. Mûsâ, Hz. Hârûn, Hz. Dâvûd,
Hz. Süleyman, Hz. Zülkifl, Hz. Eyyüb, Hz. Yûnus, Hz. İlyâs, Hz. Elyesa’, Hz. Zekeriyya,
Hz. Yahyâ, Hz. Îsâ, Hz. Muhammed (Salavâtullâhi ve selâmuhu aleyhim ecmeîn)
d) Hz. Âdem, Hz. İdrîs, Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Sâlih, Hz. İbrâhîm, Hz. Lût, Hz.
İsmâîl, Hz. İshâk, Hz. Ya’kûb, Hz. Yûsuf, Hz. Şuayb, Hz. Mûsâ, Hz. Hârûn, Hz. Dâvûd,
Hz. Süleyman, Hz. Eyyüb, Hz. Zülkifl, Hz. Yûnus, Hz. İlyâs, Hz. Elyesa’, Hz. Zekeriyya,
Hz. Yahyâ, Hz. Îsâ, Hz. Muhammed (Salavâtullâhi ve selâmuhu aleyhim ecmeîn)
2) Allah Teâlâ gökleri ve yeri yarattıktan sonra neyi yarattı?
a) Cinler

b) Melekler

c) İnsanlar

d) Hayvanlar

3) Hayvanlar neden yaratılmışlardır?
a) Nûr

b) Ateş

c) Su

d) Toprak

4) İnsanın yaratılış aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
a) Nutfe-Alaka-Mudğa-Izâm-Lahm-Rûh
b) Rûh-Lahm-Izâm-Mudğa-Alaka-Nutfe
c) Nutfe- Alaka-Mudğa-Lahm-Izâm-Rûh
d) Rûh-Alaka-Izâm-Mudğa-Nutfe-Lahm
5) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin vazifelerden biri değildir?
a) Tezkiye (arındırma)

c) Hidâyet (doğru yol)a erdirme
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b) Ta’lîm (öğretme)

d) Tebyîn (açıklama)

6) Allah’ın rahmetinden kovulan şeytan, Yüce Rabbimizden ne istedi?
a) Kıyâmet gününe kadar yaşatılmayı
b) İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar yaşatılmayı
c) Belli bir süre yaşatılmayı
d) Uzun ömürlü olmayı
7) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Âdem’in özelliklerinden biri değildir?
a) İlk kılıç kullanandı

c) İlk tevbe edendi

b) İlk örtünendi

d) İlk selâmlaşandı

8) Kur’an’da, putperest, zâlim, fâsık, kötü, kalp gözleri ve vicdanları kör
(vicdansız) gibi nitelikleri sayılan kavim hangisidir?
a) Âd kavmi

c) Lût kavmi

b) Semûd kavmi

d) Nûh kavmi

9) Yemen ile Umman arasındaki bölge neresidir?
a) Hicaz

c) Hıcr

b) Filistin

d) Ahkâf

10) Vedd, Suvâ, Yeğûs, Yeûk ve Nesr isimli putlara tapınan kavim hangisidir?
a) Hz. İbrâhîm’in kavmi

c) Hz. Nûh’un kavmi

b) Hz. Hûd’un kavmi

d) Hz. Lût’un kavmi

11) ‘İrem’ diye ün salan kavim hangisidir?
a) Âd kavmi

c) Bâbil Medeniyeti

b) Semûd kavmi

d) İsrâiloğulları

12) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Nûh kavmi tûfân ile helâk oldu
b) Medyen halkı suda boğularak helâk oldu
c) Âd kavmi kavurucu bir rüzgâr ile helâk oldu
d) Semûd kavmi korkunç bir çığlık ve sarsıntı ile helâk oldu
13) Şam ile Hicaz arasındaki yurt neresidir?
a) Hıcr

b) Ahkâf

c) Filistin

d) Tâif

14) Ashâbu’l Hıcr diye nam salmış olan kavim hangisidir?
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a) Bâbil

b) Medyen

c) Âd d) Semûd

15) Medyen ve Eyke halkına (iki ülkeye) uyarıcı olarak gönderilen peygamber
kimdir?
a) Hz. Hûd

b) Hz. Sâlih

c) Hz. Şuayb

d) Hz. İbrâhîm

16) “İnsanlar arasında haccı ilân et! Hem yayan hem de her uzak yoldan gelecek
yorgun argın develer üstünde sana gelsinler.” (Hacc: 27) Ayetiyle, haccın ilânı görevi
kendisine verilen peygamber kimdir?
a) Hz. Âdem

b) Hz. İbrâhîm

c) Hz. İsmâîl

d) Hz. Muhammed

17) “Rabbim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster!” (Bakara: 260) diyen
peygamber kimdir?
a) Hz. Mûsâ

b) Hz. Îsâ

c) Hz. İbrâhîm

d) Hz. İsmâîl

18) Oğlu ve eşi küfür üzere helâk olan peygamber hangisidir?
a) Hz. Nûh b) Hz. Hûd

c) Hz. Eyyûb d) Hz. Lût

19) Mekke’ye ilk yerleşenler kimlerdi?
a) Sakifliler b) Huzaalılar c) Hâşimoğulları

d) Cürhümlüler

20) Ölçü ve tartıyı tam yapmayarak ticârette hilekârlık yapmak, putlara
tapınmak, peygamberlerini yalanlayıp tehdit etmek hangi kavmin helâkine neden
olmuştur?
a) Semûd

b) Medyen ve Eyke

c) Sedum

d) İrem

21) ‘İsrâîl’ lakabıyla bilinen peygamber kimdir?
a) Hz. İsmâîl

b) Hz. İshâk c) Hz. Ya’kûb d) Hz. Yahyâ

22) “Rabbim, benim için katında cennette bir ev yap. Firavun’dan ve onun
amelinden beni koru ve beni zâlimler topluluğundan kurtar.” (Tahrîm: 11)
Ayette geçen bu ifadelerle Rabbimize yalvarıp dua eden kişi kimdir?
a) Hz. Mûsâ

c) Hz. Âsiye

b) Hz. Hârûn

d) Firavun’un sarayında imanını gizleyen mü’min kişi

23) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Mûsâ’ya verilen mu’cizelerinden biri değildir?
a) Sivrisinek

b) Çekirge

c) Kurbağa

d) Haşerât
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24) Kur’an’da, helâk edildikleri günden ‘Yevmu’z Zulle’ (Bulut Gölgesi Günü:
Aşırı sıcakta gölge yapan bir bulut altında toplanan putperest kavmin, buluttan inen
bir ateş ile helâk edildikleri gün) diye bahsedilen kavim hangisidir?
a) Ashâbu Medyen

c) Ashâbu’r Ress

b) Ashâbu’l Eyke

d) Ashâbu’l Hıcr

25) Allah Teâlâ, Hz. Mûsâ’ya, İsrâiloğullarını alıp Mısır’dan Sina Yarımadasına
(Filistin’e) hicret etmesini emrettiğinde hangi vakitte yola çıkmasını emretmiştir?
a) Gün doğmadan

c) Kuşluk vakti

b) Gün doğarken

d) Gece vakti

26) “Rabbim, bana kendini göster de Sana bakayım.” (A’râf: 143) diyerek Allah’ı
görmek isteyen peygamber kimdir?
a) Hz. İsmâîl

b) Hz. İbrâhîm

c) Hz. Îsâ

d) Hz. Mûsâ

27) Hz. Mûsâ Rabbiyle kırk günlüğüne sözleşip, İsrâiloğullarının arasından
ayrılınca, ziynet eşyalarını eriterek böğüren bir buzağı heykeli yapan ve kendi
taraftarlarıyla birlikte: “İşte sizin de Mûsâ’nın da ilâhı budur! Fakat (Mûsâ) unuttu”
(Tâ-Hâ: 88) diyen kıptî adam kimdir?
a) Sâmirî

b) Bahîra

c) Hâmân

d) Kârûn

28) İsrâiloğulları Filistin’e doğru ilerlerken, putlara tapan bir kavmin yanından
geçmişler ve Hz. Mûsâ’dan kendileri için put yapmasını istemişlerdi. Hz. Mûsâ, on
kabileyi temsîlen aralarından 70 kişi seçmiş; kendileri ve geride kalanlar için tevbe
etmek ve af dilemek için Tûr’a gitmişlerdi. İhtimaldir ki Rabbimiz Hz. Mûsâ ile
konuşurken, Yüce Rabbimizin sesini onlar da duymuşlardı. Haklarında: “Siz bakıp
dururken yıldırım sizi çarpmıştı” (Bakara: 55) buyrulan, daha sonra Hz. Mûsâ’nın
duası sebebiyle şükretmeleri için tekrar diriltilen (Bakara: 56) bu kimseleri yıldırım
neden çarpmıştı?
a) Hz. Mûsâ’ya sihirbaz dedikleri için

c) Tevbe etmedikleri için

b) Allah’ı görmedikçe iman etmek istemedikleri için

d) Şükretmedikleri için

29)

Aşağıdakilerden

hangisi,

İsrâiloğulları

çölde

yaşarlarken

Allah’ın

kendilerine verdiği nimetlerden biri değildir?
a) Su

b) Bal

c) Bıldırcın

d) Gölge

30) Kur’an’ın bildirdiğine göre, kendisiyle birlikte dağların ve kuşların tesbîh
ettiği peygamber kimdir?
a) Hz. Muhammed

b) Hz. Dâvûd

c) Hz. Süleyman

d) Hz. Yûnus
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31) Kur’an’da haber verildiğine göre, askerlerine: “Allah sizi bir nehirle
deneyecektir. Ondan içen benden değildir. Onu tatmayansa, o, bendendir. Ancak
eliyle bir avuç alanlar müstesnâ.” (Bakara: 249) diyen kişi kimdir?
a) Hz. Mûsâ

b) Hz. Dâvûd

c) Câlût

d) Tâlût

32) Hüdhüd (çavuş kuşu)nun, Hz. Süleymân’ı varlıklarından haberdar ettiği
Sebe ülkesinin halkı neye tapınmaktaydı?
a) Güneş

b) Ateş

c) Putlar

d) Melekler

33) Adları, Kur’an’da Sûrelere isim olarak verilmiş olan peygamberin sayısı kaç
tanedir?
a) 5

b) 6

c) 7

d) 8

34) Aşağıdaki Ayet hangi peygamberin duasıdır?
“Senden

başka

ilâh

yoktur.

Seni

tenzîh

ederim.

Gerçekten

ben

zulmedenlerden oldum.” (Enbiyâ: 87)
a) Hz. Âdem

b) Hz. Lût

c) Hz. Eyyûb

d) Hz. Yûnus

35) Görünüşte çok ihtişamlı olmalarına ve taş oymacılığı alanında ileri düzeyde
sanat eserleri vücuda getirmelerine rağmen, maneviyat binaları delik deşik olan;
imansızlık, azgınlık, ahlâksızlık yönüyle çok kötü durumda bulunan kavim
hangisidir?
a) Âd

b) Ninova

c) Semûd

d) Medyen

36) ”Keşke size yetecek bir gücüm olsaydı yahut güçlü bir yere sığınabilseydim”
(Hûd: 80) diyen peygamber kimdir?
a) Hz. Lût

b) Hz. İbrâhîm

c) Hz. Nûh

d) Hz. Hûd

37) Sâlih aleyhisselâm’ın inkârcı kavmine mu’cize olarak kayadan çıkartarak
gösterdiği dişi deveyi ayaklarından keserek öldüren azgınlar kaç kişiydiler?
a) 3

b) 5

c) 7

d) 9

38) Kavmini otuz üç yıl imana davet ettiği halde kendisine sadece iki kişi iman
eden, bu nedenle kavmine kızarak, Rabbinden izinsiz olarak görev mahallini terk
eden, sonra hatasını anlayan, tevbe eden ve tevbesi kabul edilen peygamber kimdir?
a) Hz. Yûnus

b) Hz. Âdem

c) Hz. Lût

d) Hz. Nûh
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39) ”Bunun üzerine orada mü’minlerden kim varsa çıkardık. Ama orada
Müslümanlardan bir ev halkından başkasını bulamadık.” (Zâriyât: 35, 36) Ayeti
kimlerden bahsetmektedir?
a) Hz. Nûh ve bağlıları

c) Hz. Mûsâ ve bağlıları

b) Hz. Lût ve bağlıları

d) Hz. Sâlih ve bağlıları

40) Rabbimiz, Kur’an’da: “(Azâbımız gelip çattığı zaman) iman edip de, bu
imanı kendine fayda sağlamış olan bir memleket (halkı) olsaydı ya!..” buyurduktan
sonra

bir

peygamberin

kavmini

bundan

istisnâ

etmiştir.

“Allah’ın

azâbı

gerçekleştiğinde bir kavmin iman etmesi kendisine hiçbir yarar sağlamaz” kuralı,
ümitsizlik halindeki tevbe ve imanın Allah katında makbûl olmaması anlamına
gelmekteydi. Fakat bu kavim, helâkın belirtilerini gördükleri anda, tevbe edip
peygamberlerine iman ettikleri için Allah onların imanlarını kabul buyurmuştur.
Yüce Allah’ın, bu umûmî kâidenin tek istisnâsı yaptığı bu kavmi affetmiş olmasının
husûsî hikmetleri bulunmaktadır. Kimdir bu kavim?
a) Hz. Eyyûb’un kavmi

c) Hz. İlyâs’ın kavmi

b) Hz. Yûnus’un kavmi

d) Hz. İshâk’ın kavmi

41) İmrân’ın karısının: “Rabbim, karnımdakini hür olarak sana adadım. Benden
kabul buyur! Muhakkak Sen işitensin ve bilensin.” (Âl-i İmrân: 35) diye dua etmek
sûretiyle, daha doğmadan Beyt-i Makdîs’e adadığı çocuğu kimdir?
a) Hz. Îsâ

b) Hz. Yahyâ

c) Hz. Hanne

d) Hz. Meryem

42) Aşağıdakilerden hangisi, Allah’ın izniyle, Hz. Îsâ’ya verilmiş olan
mu’cizelerden biri değildir?
a) İnsanların evlerinde yediklerini ve biriktirdiklerini haber vermek
b) İnsanların kalplerinden geçenleri bilmek
c) Anadan doğma körleri iyileştirmek
d) Ölüleri diriltmek
43) Ba’l putuna tapınanlar hangi peygamberin kavmiydi?
a) Hz. Îlyâs b) Hz. İdrîs

c) Hz. Zülkifl

d) Hz. Elyesa’

44) Rabbimizin, her insanın başına gelecek olan üç yalnızlık ve korku anıyla
alâkalı olarak, kendisi hakkında: ”Doğduğu günde, öleceği günde ve diri olarak
kaldırılacağı (diriltileceği) günde ona selâm (esenlik) olsun.” (Meryem: 15)
buyurduğu peygamber kimdir?
a) Hz. Zekeriyya

b) Hz. Muhammed c) Hz. Yahyâ d) Hz. Îsâ
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45) Beyt-i Makdîs’de Hz. Meryem’in bakımını Rabbimiz kime vermiştir?
a) Hz. Hanne

b) Hz. Zekeriyya

c) Hz. Yahyâ d) Hz. İshâk

46) Kur’an’ın bildirdiğine göre, Hz. Mûsâ, ailesiyle birlikte Medyen’den Mısır’a
gitmek üzere yola çıkınca, Sînâ çölünde gecenin şiddetli soğuğu ve zifiri karanlığı
altında Tûr’un yan tarafında bir ateş görmüştü. O esnada Hz. Mûsâ, ailesine
aşağıdakilerden hangisini dememiştir?
a) Belki size bir haber getiririm
b) Belki ısınmanız için ateşten bir parça getiririm
c) Belki o ateşin yanında bir yol gösteren bulurum
d) Belki orada sığınacak bir ev bulurum
47) Hz. Yûsuf, Azîz’in karısının fenâ teklifinden kaçmak isterken, kadın
Yûsuf’un gömleğini arkadan çekip yırtmış ve o esnada kapının yanında kadının
kocasıyla karşılaşmışlardı. Kadın, Hz. Yûsuf’a iftirâ ederek onu suçlamış, Hz. Yûsuf
da, kendisinden murâd almak isteyenin asıl o kadın olduğunu söyleyerek kendisini
savunmuştu. Bunun üzerine birisi: “Eğer gömleği önden yırtıldıysa kadın doğru
söylemiştir, bu (Yûsuf) ise yalancılardandır. Yok, eğer gömleği arkadan yırtıldıysa,
kadın yalan söylemiştir. Bu (Yûsuf) ise doğru söyleyenlerdendir.” (Yûsuf: 26, 27)
şeklinde şâhitlik yapmıştır. Bu şâhit kimdi?
a) Hz. Yûsuf’un zindan arkadaşlarından biri
b) Mısır hükümdarı
c) Kadının yakınlarından biri
d) Azîz (vezir)in yakınlarından biri
48) Firavun, Hz. Mûsâ’nın İsrâiloğullarını Mısır’dan çıkartmak için yola çıktığını
öğrenince, ordusuyla birlikte hangi vakitte onları takibe başlamıştır?
a) Kuşluk vakti

c) Gün doğmadan

b) Gece vakti

d) Gün doğarken

49) Kur’an’da bildirildiğine göre, hangi peygambere kavmi: “Bize babalarımızın
tapındıklarından yahut kendi mallarımızda dilediğimiz gibi tasarruf etmekten
vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor?” (Hûd: 87) demiştir?
a) Hz. Sâlih

b) Hz. Şuayb

c) Hz. Eyyûb

d) Hz. Nûh

50) Hz. Yahyâ, Hz. Zekeriyya’nın nesidir?
a) Oğlu

b) Yeğeni

BAŞARILAR...

c) Kardeşi

d) Babası

