
KAYNAK: Bu sorular MEB’in yayımladığı örnek ve çalışma sorularından alınmıştır. 

Hz. Musa(a.s) D Y 
Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen 
peygamberlerden biridir 

 ✓ 

Kendisine Tevrat isimli kutsal kitap 
gönderilmiştir. 

 ✓ 

Soyu, Hz. İbrahim (a.s) soyuna 
dayanır ✓  

Firavun ’un sihirbazlarını Allah (c.c)’ın 
izniyle mağlup etmiştir. ✓  

İsrailoğulları’na peygamber olarak 
gönderilmiştir. 

 ✓ 

1. Hz. Musa (a.s.) ile ilgili hazırlanan yukarıdaki 

tablonun Doğru/Yanlış bölümünde kaç tane 

hata yapılmıştır?  

A) 1              B) 2                   C) 3                 D) 4 

Hz. Musa ve Hz. Harun, Firavun ’un iman 
etmesi için çok çaba sarf ettiler. Ancak Firavun 
küfürde ısrar ederek insanlara karşı zulmünü 
artırdı. Bunun üzerine Hz. Musa kavmini 
toplayarak Filistin’e doğru yola çıktı. Firavun bu 
durumu fark edince ordusuyla beraber Hz. 
Musa ve İsrailoğullarını takip etmeye başladı. 
İsrailoğulları Firavun ve ordusunu görünce 
korkmaya başladılar. Çünkü önlerinde deniz 
arkalarında ise gaddar bir kral ile ordusu vardı. 
İsrailoğulları: “Yakalandık ey Musa!” diye 
sızlanmaya başladılar. Bu olayın devamı ayette 
şöyle geçmektedir: “Musa: “Asla! dedi. Rabbim 
şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir.” 
dedi. Bunun üzerine Musa’ya, “Asan ile denize 
vur!” diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı, her 
parça koca bir dağ gibi oldu. Ötekilerini de 
oraya getirdik. Mûsâ’yı ve beraberindekilerin 
hepsini kurtardık... Firavun ise ordusuyla 
birlikte onların peşine düştü ve hepsi denizde 
boğulup gitti.” (Şuara suresi, 61-65. ayetler)  
 

2. Verilen metine göre aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz?  

A) Sabretmenin sonucunda muhakkak ki 
mükâfat vardır. 

B) Doğru yoldan ayrılmayanlar Yaratıcının 
desteğini alır.  

C) Her koşulda ve her zaman Allah’a 
güvenmek gerekir. 

D) Ölüm korkusuyla da olsa iman etmekle 
kişi kurtuluşa erişir. 

 
 
 

 

3. Aşağıda verilen mucizelerden hangisi Hz. 

Musa ile ilgili değildir?  

A) Asanın büyük bir yılana dönüşmesi 
B) Kızıldeniz’in ikiye yarılması  
C) Elinin beyazlaması  

D) Yüce Allah ile aracısız konuşması 

“…Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle 
bir güç vereceğiz ki, bu sayede size 
erişemeyecekler, mûcizelerimizle siz ve size tâbi 
olanlar üstün geleceksiniz.” (Kasas suresi, 35. 
ayet)  

4. Hangisi Allah’ın Hz. Musa’yı desteklediği 

mucizeler arasında yer almaz?  

A) Asasının yılana dönüşmesi 
B) Elinin, gözleri kamaştıracak şekilde 

parlaması 
C) Kızıldeniz’in ikiye ayrılması 

D) Altından buzağı heykeli yapması 

Öğretmen aşağıdaki ayetlerin meallerini tahtaya 
yazar ve öğrencilerden bu ayetleri Hz. Musa’nın 
hayatını göz önünde bulundurarak kronolojik 
olarak sıralamalarını ister.  

I. (Tûr’a giden) Mûsâ’nın arkasından kavmi, 

ziynet takımlarından, böğürebilen bir buzağı 

heykelini (tanrı) edindiler….  

II. Mûsâ bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte 

yolda giderken Tûr tarafında bir ateş gördü; 

ailesine, “Siz bekleyin; ben bir ateş gördüm, 

belki oradan size bir haber yahut ısınmanız 

için bir parça ateş getiririm” dedi. 

III. Firavun’un karısı, ‘o, senin ve benim göz 

aydınlığımız, muradımız olsun! Onu 

öldürmeyin, belki bize faydası dokunur veya 

onu evlât ediniriz.’ demişti. Onlar işin 

farkında değillerdi. 

IV. … Derken, kendilerine ait putlara tapan bir 

kavme rastladılar. İsrailoğulları, “Ey Mûsâ! 

Onların kendilerine ait ilahları (putları) 

olduğu gibi sen de bize ait bir ilah yapsana” 

dediler…  

V. Biz de Musa’ya, «Asanı at!» diye vahyettik. 

Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını 

yakalayıp yutuyor.  

5. Buna göre öğrenciler aşağıdaki 

sıralamalardan hangisini yaparsa doğru 

yapmış olurlar?  

A) III-II-IV-I-V                                     B) III-IV-II-I-V 
C) III-II-V-IV-I                                       D) III-IV-II-V-I 
  

8. SINIF TEST 5         4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (as) 



KAYNAK: Bu sorular MEB’in yayımladığı örnek ve çalışma sorularından alınmıştır. 

Hz. Musa hayatının her döneminde Allah’ın korumasıyla birçok mucize yaşamıştır. Bunlar arasında en 
bilinenlerinden birisi hiç şüphesiz asasıyla denizi yarmasıdır. Allah tarafından peygamberlik vazifesinin 
verilmesinden sonra Hz. Musa İsrailoğulları ile birlikte Mısır’dan çıkmış ve Kızıldeniz’i mucizevi bir şekilde 
yarmıştır. Kur’an’da bildirildiği üzere, Allah, Hz. Musa’ya asasını kullanmasını emretmiş. Hz. Musa da bu emre 
uymuş ve bu vesile ile deniz Hz. Musa ve beraberindeki İsrailoğulları’nın geçeceği şekilde yarılmıştır. Hz. Musa 
ve beraberindekiler geçince Kızıldeniz tekrar birleşmiş ve firavunun zulmü sona ermiştir.  

6. Nurten öğretmen, öğrencileri arasında yaptığı peygamberler ve kıssaları adlı söyleşi programında Hz. 

Musa ile ilgili hangi öğrencisinin sorduğu soru için bu cevabı vermiştir?  

A) Hz. Musa için Kelimetullah denmesinin nedeni nedir?  
B) İsrailoğullarına birçok peygamber gönderilmesinin sebebi sizce ne olabilir? 
C) Firavunun İsrailoğullarına karşı zulümleri nelerdir ve bu zulümlerden nasıl kurtulmuşlardır? 
D) Hz. Musa vahyi anlatma sürecindeyken Allah’ın korumasıyla ilgili en çok bilinen olay hangisidir?            

“(Musa) Medyen suyuna vardığında orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz 
ötesinde de (hayvanlarının suya gelmesini) engelleyen iki kadın gördü. Onlara, ‘Meseleniz nedir?’ diye sordu. 
‘Çobanlar sulayıp çekilmeden biz (hayvanlarımızı) sulayamayız; babamız da çok yaşlıdır.’ dediler. Musa onlara 
yardım etti ve hayvanlarına su içirdi. Sonra gölgeye çekildi: ‘Rabb’im! Doğrusu bana indireceğin hayra 
muhtacım.’ dedi” (Kasas suresi, 23-24. ayetler)  

Ayetlerde anlatılanlara göre Hz. Musa ile ilgili olarak;  
I. yardımsever,  II. merhametli,  III. cömert  

7. Yargılarından hangileri söylenebilir?  

A) Yalnız I.                                           B) I ve II.                     C) II ve III.                                                 D) I, II ve 

“…Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki, bu sayede size erişemeyecekler, 
mûcizelerimizle siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.” (Kasas suresi, 35. ayet)  

8. Verilen ayette bahsi geçen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Hz Yusuf                          B) Hz İsa            C) Hz Şuayb                         D) Hz Musa 
 

 Hz. Musa Mısır’da doğmuştur. 

 Kendisine Tevrat isimli kutsal kitap gönderilmiştir. 

 En büyük mücadelesini Nemrut ile yapmıştır. 

 Soyu, Hz. İbrahim soyuna dayanır. 

 Rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir. 

 Âsası ile mucizeler göstermiştir. 

 Kendisine yardımcı olarak kardeşi İdris verilmiştir. 

 Eyke ve Medyen kabilelerine gönderilmiştir.  

 Hz. Şuayb’ in kızıyla evlenmiştir.  

9. Hz. Musa ile ilgili bilgilerden kaç tanesi doğrudur?  

A) 3       B) 4    C) 5    D) 6 

10. Hz. Musa’nın hayatı dikkate alındığında aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?  

A) Firavun’un sarayında yaşayan Hz. Musa, annesinin yanında güven içinde büyüdü. 
B) Allah, Hz. Musa’yı asa mucizesi ile destekledi. 
C) Hz. Musa’nın peşine düşen Firavun, ordusuyla birlikte denizi geçerek onları kuşatmaya aldı. 
D) Hz. Musa ve kardeşi Hz. Harun, Firavun’a karşı hak mücadelesi verdi. 
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