
  

 1- Peygamberler niçin gönderilmiştir?  

    Yanılış yola sapan insanları doğru yola yöneltmek,  

    Tek Allah inancını insanlara anlatmak, 

    İnsanlara güzel davranışlar kazandırıp mutlu ve huzurlu yapmak için gönderilmiştir. 

2- Peygamber kelimesi Kur’an’da hangi kelimelerle ifade edilir? 

   Resul ve Nebi kelimeleri ile ifade edilir. Risalet ve Nübüvvet kelimeleri peygamberlik anlamına gelir. 

3- Kur’an’da adı geçen kaç peygamber vardır? İsimleri nelerdir.  
    25 peygamber. Hz. Âdem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. Lut,  
                            Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, 
                            Hz. Şuayip , Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Davut, Hz. Süleyman, 
                            Hz. Eyüp, Hz. Zülkifl, Hz. Yunus, Hz. İlyas, Hz. Elyasa, 
                            Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa, Hz. Muhammed. 
 

4-  Peygamberlerin özellikleri nelerdir? 

Peygamberler, doğru sözlü (Sıdk), güvenilir (Emanet), akıllı anlayış sahibi (Fetanet), günahlardan 

korunmuş (İsmet) kimselerdir.  Allah’tan aldığı bilgileri eksiksiz olarak insanlara bildirirler. (Tebliğ) 

5-  Peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylar mucize denir. Peygamberler insanlar için  

   en güzel örnektir.  

6-  Vahiy nedir? Dört büyük kitabı ve gönderildiği peygamberleri yazınız? 

Vahiy: Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine iletmesidir. Vahiy meleği Cebrail’dir. 

Tevrat: Hz. Musa   Zebur: Hz. Davut         İncil : Hz. İsa    Kur’an’ı Kerim: Hz. Muhammed 

7- Allah tarafından gönderilen küçük kitaplara ne ad verilir?  Toplam kaç sayfa hangi 

peygamberlere gönderilmiştir? 

Allah tarafından gönderilen küçük kitaplara sayfalar anlamına gelen suhuf denir.  

Toplam 100 sayfa gönderilmiştir. 

Suhuf gönderilen peygamberler: Hz.Adem, Hz. Şit, Hz. İdris, Hz. İbrahim 

8- Kur’an’ı kerime karşı görevlerimiz nelerdir? 

    Halkımız Kur’an’a büyük saygı gösterir. Kur’an’a saygı gösterdiğimizi göstermek için. 

    Kur’an’ı öğrenmeli, okumalı, anlamalı ve yaşamalıyız. 

9-  Hz. Adem Hakkında bilgi veriniz. 

      Hz. Adem ilk insan ilk peygamberdir. Su ve toprağın karışımından yaratılmıştır. Yüce Allah 

Hz. Adem’e eşyanın isimlerini öğretmiş. Meleklere Hz. Adem’in önünde eğilmelerini istemiş. Bütün 

melekler ona saygı göstererek önünde eğilmişler. İblis ise ben ateşten yaratıldım Adem ise topraktan 

deyip büyüklenerek Allah’ın emrine uymamıştır Allah da İblis’i huzurundan kovmuş, kıyamete kadar 

yaşaması için müddet vermiştir. Yüce Allah Hz. Adem’e eş olarak Hz. Havva’yı yaratıp ikisini de 

cennete koymuştur. Şeytan her ikisine de vesvese vermiş yasak ağaçtan yerlerse melek olacaklarını, 

ölümsüz olacaklarını söylemiştir. Hz. Adem ve Hz. Havva da yasak ağaçtan yemişler ve cennetten 

kovulmuşlardır. Yaptıklarından pişman olup tövbe etmişler. Allah da dua örneği gönderip onunla dua 

etmelerini istemiş, onlar da dua etmişler, tövbeleri kabul edilmiştir. 

10- Kunut dualarını ve anlamlarını yazınız.  Vitir namazının üçüncü rekatında ayakta okunur. 

 

 

 

 

Allah’u Ekber 
Allâhümme innâ nesteînüke 
ve nestağfiruke ve nestehdîk. 
Ve nü’minü bike ve netûbü ileyke 
ve netevekkelü aleyk. 
Ve nüsnî aleykel-hayra küllehû  
neşküruke ve lâ nekfüruk. 
Ve nahleu ve netrukü men yefcüruk. 

Allah En Büyüktür 
Allah’ım! Biz senden yardım isteriz. 
Günahlarımızı bağışlamanı ve  
bizi doğru yola iletmeni dileriz. 
Sana inanır, sana tövbe eder ve sana güveniriz. 
Bütün iyiliklerin senden olduğunu belirterek seni över, 
sana şükrederiz, nankörlük etmeyiz.  
Sana karşı gelenleri bırakır ve onlarla ilgimizi keseriz. 

Allah’u Ekber 
Allâhümme iyyâke na’büdü 
Veleke nüsallî ve nescüdü 
Ve ileyke nes’a ve nahfidü, 
Nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke, 
İnne azâbeke bilküffâri mülhig. 

Allah En Büyüktür 
Allah’ım! Biz ancak sana kulluk eder, 
senin için namaz kılar, sana secde ederiz. 
Sana koşar ve ibadetimizi severek yaparız. 
Rahmetini umar, azabından korkarız. 
Şüphesiz senin azabın inkâr edenlere ulaşacaktır. 
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