
5. SINIF 4.ÜNİTE: KURAN’DA KISSALAR  

1. Kıssa nedir? 
 
1.  Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir?  
 a) Olay     
b) Haber     
c) Hadis       
d) Kıssa 
 
2. Kıssa nedir? 
a) Mucizedir   
b) Efsanedir   
c) İbretli öykülerdir    
d) Masaldır 
 
3. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da yer alan kıssalarda anlatılan gruplardan biri değildir? 
a) Peygamberler   
b) Hikmetli ve önemli kişiler    
c) Geçmişte yaşayan topluluklar  
d) Cennet-Cehennem hayatı 
 
4. Kuran’da, geçmişte yaşamış peygamberler ve topluluklar hakkında anlatılan ibret verici hikaye 
ve tarihi olaylara ne ad verilir? 
a) Vahiy 
b) Sure 
c) Cüz 
d) Kıssa 
 
5. Kuran’da kaç tane peygamberin ismi geçmektedir? 
a) 66 
b) 114 
c) 15 
d) 25 
 
6. Aşağıdakilerden hangisinin peygamberliğinde şüphe yoktur. 
a) Hz. Lokman   
b)Hz. Üzeyr     
c) Hz. Yakup     
d) Hz. Zülkarneyn 
 
2. Kur’an Kıssalarının Amacı 
 
1. Kuran’daki kıssalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kuran’daki kıssalar konuların daha iyi anlaşılmasını amaçlar.  
b) Kıssalarda sadece örnek alabileceğimiz bölümler anlatılmıştır.  
c) Kıssalardan ders almamız amaçlanmıştır. 
d) Her peygamberin hayatı geniş bir şekilde anlatılmıştır. 
 
2. Aşağıdakilerden hangisi kıssaların amacına uygun değildir 
a) Kıssadan hisse çıkarmak   
b) İyi doğru ve güzeli aktarmak 



c) Çocuklara güzel hikaye anlatmak  
d) Allah’ın varlığını anlatmak 
 
3. Kur’an’da Peygamber Kıssaları 
 
3.1. Allah’ı Arayan Insan: Hz. Ibrahim 
 
1. Düşünerek Allah’ın varlığına ve birliğine inanan peygamber kimdir? 
a) Hz. Musa 
b) Hz. Eyüp  
c) Hz. Yusuf  
d) Hz. İbrahim  
 
2. Hz. İbrahim’le ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Allah’ın varlığı üzerine düşünmüş ve Allah’ın varlığına inanmıştır. 
b) Çevresindeki insanların Allah’ın varlığına inanması için çalışmıştır.  
c) Nemrut ismindeki kral tarafından ateşe atılmış ancak ateş onu yakmamıştır.  
d) Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. 
 
3. Ateşe atılan peygamber hangisidir? 
a) Hz. İsmail     
b) Hz. Musa       
c) Hz. İbrahim    
d) Hz. İsa 
 
4. Nemrut döneminde yaşamış, kendisine 10 sahife verilmiş, Azer’in oğlu olup kendisine Allah 
(c.c.)’ın dostu anlamına gelen  Halilullah lakabı verilen bir peygamberdir. bu peygamber kimdir. 
a) Hz. İsmail     
b) Hz. Musa       
c) Hz. İbrahim    
d) Hz. Yakup 
 
5. İlahlık taslarken bir sivrisinek belasıyla helak olan hükümdar kimdir. 
a) Nemrut   
b) Firavun   
c) Sezar    
d) Büyük İskender 
 
6. Hükümdarlar arasında başına taç takan ve insanları kendisine ibadete çağıran ilk kişi kimdir? 
a) Nemrut   
b) Firavun   
c) Sezar    
d) Büyük İskender 
 
7. Hz. İbrahim (a.s.)’ın yüz yaşlarında iken yaklaşık doksan yaşlarında olan hanımı Sare’den olma 
ve Şam ile Filistin halkına peygamber olarak gönderilen, çocuğu  kimdir? 
a) Hz. İsa   
b) Hz. İsmail   
c) Hz. İshak   
d) Hz Musa  
 
8. Hz. İbrahimin lakabı olan Halilullah ne anlama gelir. 



a) Allah’ın sevgilisi       
b) Allah’ın dostu    
c) Allah’ın peygamberi   
d) Allah’ın elçisi 
 
 
9. Halilullah lakabı hangi peygambere verilmiştir. 
a) Hz. Yunus   
b) Hz. Adem   
c) Hz. İbrahim   
d) Hz Muhammed 
 
10. Yalnız başına yemek yemeyi sevmeyen peygamber kimdir? 
a) Hz. Adem   
b) Hz. Nuh   
c) Hz. İbrahim   
d) Hz Muhammed  
 
11. Aşağıdaki  sonuçlardan hangisini Hz. İbrahim kıssasından çıkartamayız.? 
a) Allah çocukları çok sever   
b) Allah inananlara yardım eder 
c) Allah cömertleri sever    
d) Hz. İbrahim ay,yıldız ve güneşe tapmıştır. 
 
12. “Halil İbrahim sofrası”” Halil İbrahim bereketi”  tabiri niçin kullanılmıştır. 
a) Misafire ikramın önemini belirtmek için   
b) Hz İbrahim’in bir peygamber olduğunu belirtme için 
c) Hz. İbrahimin ateşte yanmayacağını belirtmek için  
d) Hz. İbrahimin kabeyi yapmasından dolayı. 
 
13. Hz. İbrahim Hangi özelliğinden dolayı halk tarafından çok seviliyordu? 
a) Cömertliği   
b) Cesareti   
c) Yakışıklılığı   
d) Zekası 
 
 
14. Hz. İbrahim (a.s.)’ın yüz yaşlarında iken  hanımı Hacer’den  olan ve peygamberimizin atası olan  
çocuğu  kimdir? 
a) Hz. İsa   
b) Hz. İsmail   
c) Hz. İshak   
d) Hz Davud  
 
15. Allah’ın emri ile müminlerin kıblesi olan Kabeyi baba-oğul birlikte inşa eden iki peygamber 
kimdir? 
a)Hz. Adem – Hz. Nuh                                  
b)Hz. Musa – Hz. İsa 
c)Hz. Yakup – Hz. Yusuf                              
d)Hz. İbrahim – Hz. İsmail 
 
16. İsmail peygamber hangi peygamberin oğludur? 



 a) Hz. Yakub       
b) Hz. Nuh   
c) Hz. İbrahim   
d) Hz. Salih  
 
17. Topukları altından zemzem suyu çıkan ve bıçağın kesmediği peygamber kimdir? 
a) Hz. Nuh   
b) Hz. İsmail   
c) Hz. İshak   
d) Hz Davud  
3.2. Sevgi ve Merhamet Örnegi: Hz. Yusuf 
 
1.  Babası, dedesi ve büyük dedesi peygamber olan peygamber kimdir? 
a) Hz. Yusuf    
b) Hz. Harun     
c) Hz. Yusuf     
d) Hz. İsmail 
 
2. Hz. Yusuf (a.s.)’ın babası, lakabı ise “İsrail” olan, oğlu Yusuf’un kaybolduğunu duyduğunda 
onun gömleği bulunup gözlerine sürülünceye kadar gözleri görmeyen peygamber kimdir? 
a) Hz. Eyyüp        
b) Hz. Nuh     
c) Hz. İbrahim     
d) Hz. Yakup 
 
3. Hz. Yakub peygamberin en çok sevdiği evladı hangisidir? 
 a) Yunus   
b) Bünyamin   
c) Yusuf   
d) İbrahim  
 
4. Yusuf (a.s.)’ı kardeşleri niçin kuyuya atmışlardı? 
a) Kıskandıkları için  
b) Korkutmak için   
c) Şaka yapmak için   
d) Mısıra sultan olması için 
 
5. Kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atılan, bir kervan tarafından çıkartılıp Mısır ilinde 
köle olarak satılan, peygamber kimdir?  
a) Hz. Eyyüp        
b) Hz. Davut     
c) Hz. Yusuf     
d) Hz. Yakup 
 
6. Hz. Yusuf hangi peygamberin oğludur? 
a) Hz. Musa 
b) Hz. Davut  
c) Hz. İbrahim  
d) Hz. Yakup 
 
7. Rüyaları yorumlayabilen ve yorumladığı rüyalar doğru çıkan peygamber hangisidir?  
a) Hz. Musa 



b) Hz. İsa  
c) Hz. İbrahim  
d) Hz. Yusuf 
 
8. 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) Hz. Süleyman        
b) Hz. Musa     
c) Hz. Yusuf     
d) Hz. Zekeriyya 
 
 
 
9. Kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamber hangisidir?  
a) Hz. Eyüp 
b) Hz. İsa  
c) Hz. İsmail  
d) Hz. Yusuf 
 
10. Hz. Yusuf’la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. 
b) Rüyaları doğru bir şekilde yorumlayabilmiştir.  
c) Yakup peygamberin oğludur.  
d) Nemrut ismindeki kral tarafından ateşe atılmıştır. 
 
11. Güzellik ve Yakışıklılığıyla Bilinen peygamber kimdir? 
a)Hz. Yunus   
b) Hz. İdris   
c) Hz. Eyyüp   
d) Hz. Yusuf 
 
12. Rüyaları en doğru yorumlama ilmi verilen peygamber kimdir? 
 a) Hz. Musa        
b) Hz. İsa   
c) Hz. İsmail   
d) Hz. Yusuf 
 
13. Uzun yıllar hapiste suçsuz olarak kalan peygamber kimdir? 
a) Hz. Musa             
b) Hz. Yakub   
c) Hz. Yusuf   
d) Hz. İsa  
 
14. Hz. Yusuf  hapse niçin atıldı?  
 a) Adam öldürdü  
 b) İftiraya uğradı       
c) Hırsızlık yaptı  
d) Yalan konuştu  
 
15. Hz. Yusuf (a.s.) kaç sene zindanda kaldı? 
a) 7sene            
b) 3 sene   



c) 15 sene   
d) 2 sene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Sabır Örnegi: Hz. Eyyup 
 
16. Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, 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 kurtulduğu gibi 
gökten yağan altın çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu peygamber kimdir? 
a) Hz. İsa   
b) Hz.Yunus   
c) Hz. Yahya    
d) Hz. Eyyüb 
 
17. Sabır örneği olarak bilinen, yaşadığı sıkıntılar karşısında sabredip Allah’a sığınan peygamber 
hangisidir?  
a) Hz. Yusuf 
b) Hz. İsa  
c) Hz. İsmail  
d) Hz. Eyüp  
 
18. Hz. Eyyüb denilince aklımıza ilk olarak hangi özelliği gelir 
a) Oğulları   
b) Sabrı    
c) Zenginliği    
d) Cesareti 
 
19. Başıma bir dert geldi, sana sığındım. sen merhametlilerin en merhametlisisin diyen peygamber 
kimdir. 
a) Hz. Harun   
b) Hz.Yunus   
c) Hz. Eyyüb    
d) Hz. Salih 
 
20. Sabrıyla ön plana çıkan Hz. Eyyüb (as)’ın ülkemizdeki hangi şehirde yaşadığı varsayılmaktadır. 
a) Konya   
b) İstanbul   
c) Manisa   
d) Şanlıurfa 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Bilge Insan: Hz. Lokman 
 
1. Kuran’da oğluna verdiği öğütlere bilinen kişi kimdir? 
a) Hz. Şid   
b) Hz.İdris   
c) Hz. Lokman    
d) Hz. Salih 
 
2. Hz. Davut (a.s.) zamanında yaşamış olan, ilmi, hikmeti ile ona vezirlik yapmış, kendisine teklif 
edilen nübüvvet,krallık ve hikmetten o, hikmeti tercih etmiş Kur’an’ı Kerim’de oğluna 
nasihatlerinden bahsedilen peygamber olup olmadığı ihtilaflı olan insan kimdir? 
a) Hz. İlyas   
b) Hz.Zülkarneyn   
c) Hz. Lokman    
d) Hz. Yahya 
 
3. Hangisi Hz Davut zamanında yaşamıştır? 
a) Hz. İlyas   
b) Hz.Zülkarneyn   
c) Hz. Lokman    
d) Hz. Yahya 
 
4. Hz. Lokman’la ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Bilge kişiliği ile insanlara sürekli doğru yolu göstermiştir. 
b) Güzel konuşmalarıyla insanlara örnek olmuştur.  
c) Oğluna verdiği öğütler Kuran’da yer almaktadır.  
d) Peygamber olduğu Kur’an’da belirtilmiştir.  
 
5. Hekimliği ve Öğütleriyle ön plana çıkan, hatta ölümün bile ilacını bulduğu anlatılan bilge kişi 
kimdir. 
a) İbni sina   



b) Farabi   
c) Hz. İsa   
d) Hz. Lokman  


