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 TEST – 1KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

1. “Hz. Muhammed’in açıklamaları ve eylemleri 
olmasaydı bizler ne namazı doğru bir şekilde kıla-
bilirdik, ne orucu gerçek anlamda tutabilirdik, ne 
zekât ibadetini gereği gibi yerine getirebilirdik ne 
de haccı güzel bir şekilde yapabilirdik.” 

Halil öğretmenin yapmış olduğu açıklamalar 
sonucunda çıkarılması gereken temel sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sünnet, İslam dininin temel kaynaklarından birisidir. 

B) Hz. Muhammed’in görevlerinden birisi de tebşirdir. 

C) Allah’ın insanlığa göndermiş olduğu son elçi Hz. 
Muhammed’dir. 

D) İbadetlerin farz oluşunu Hz. Peygamber’den öğreni-
yoruz. 

2. “Bir kişinin camide cemaat ile beraber kıldığı 
namaz, işyerinde ya da evinde kılmış olduğu 
namazdan yirmi küsur derece daha sevaptır. Şöy-
le ki bir kişi güzelce abdestini alır, sonra sadece 
namaz kılmak için camiye gelirse, camiye girince-
ye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yük-
seltilir ve bir günahı affedilir. Camiye girdiğinde 
de, namaz kılmak için orada durduğu müddetçe, 
tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır….” 

(Buhârî, Salât 87, Ezân 30

Yukarıdaki hadiste aşağıdaki kavramlardan 
hangisi daha çok vurgulanmaktadır?

A) İnanç B) İbadet 

C) Ahlak  D) Kıssa

3. 

(...) Kur’an-ı Kerim’in dili Arapça’dır.

(...) Kur’an-ı Kerim en son indirilen ilahi 
kitaptır.

(...) Kur’an-ı Kerim Fatiha suresi ile baş-
lar Nasr suresi ile devam eder.

(...) Kur’an-ı Kerim 23 yılda indirilmiştir.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
hangi şıkta hatasız olarak verilmiştir?

A) D - D - D - D B) D - D - Y - D 

C) D - Y - D - D D) D - Y - Y - D

4. “Dini yalan sayanı gördün mü? O, yetimi iter-
kakar ve asla fakir-fukaranın doyurulmasını teşvik 
etmez” 

(Mâun sûresi, 3.ayet)

Yukarıdaki ayetlerden;

 I. Altı çizili yer ile inanç esaslarından bir konuya 
değinilmiştir.

 II. Kırmızı ifadeli yerde ahlaki ilkeye aykırı davra-
nan bir kimsenin eylemlerinden bahsedilmiştir.

 III. Mavi ifadeli yerde Kuran’ın temel konularından 
birisi olan kıssa kavramına değinilmiştir.

yargılarından hangisi çıkarılamaz?

A) Yalnız I B) I ve III 

C) Yalnız III D) II ve III 

5. Vahiy meleği Cebrail bir gün insan suretinde Hz. 
Muhammed’e gelerek oradaki insanlara dinin bazı 
konularını öğretmek için Allah tarafından gönde-
rilmiştir. Cebrail, Hz. Muhammed’e bazı sorular 
sormuştur. Sorduğu sorulardan iki tanesi ise şudur:

– Ey Muhammed, bana İslâm’ı anlat, İslam nedir? 

Buna mukabil Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyur-
dular: 

– “İslâm, Allah’tan başka ilah olmadığına ve 
Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şahadet   
etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı (tasta-
mam) vermen, ramazan orucunu (eksiksiz) tut-
man, yoluna güç yetirebilirsen Kâbe’yi ziyaret 
(hac) etmendir” Cebrail (a.s.) tekrar: 

-İman nedir? diye sorunca Hz. Muhammed (s.a.v.):

– “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberleri-
ne, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrı-
na ve şerrine iman etmendir” buyurdu.” 

(Müslim, Îmân 1, 5)

Yukarıdaki hadiste Kuran’ı Kerim’in ana konu-
larından hangileri ön plana çıkmaktadır?

A) İnanç - Kıssa  B) İbadet - Ahlak 

C) Muamelat - Ahlak  D) İnanç - İbadet 
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6. Hz. Aişe (r.anha)  Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Rama-
zan ayında yaptığı bazı şeyleri anlatmak üzere 
şöyle dedi: “Ramazan ayının son on günü gelince, 
Hz. Peyagamber (s.a.v.) geceleri ibadetle ihyâ eder, 
ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvar-
dı.”     (Buhârî, Leyletü’l-kadr 5)

Yukarıdaki hadiste Kur’an-ı Kerim’in temel 
konularından hangisi ön plana çıkmaktadır?

A) İnanç B) Kıssa

C) İbadet D) Sosyal İlişkiler

7. (I) Kur’an-ı Kerim pek çok konuyu kendisinde 
barındıran ilahi bir kitaptır. (II) Bu konuların başın-
da inanç, ibadet, ahlak ve kıssa gibi bölümler gelir.  
(III) Kuran’ı Kerim sadece bu konular ile sınırlan-
dırılmış olup muamelat konuları hakkında her-
hangi bir hüküm barındırmaz. (IV) Kuran’ı Kerim 
aynı zamanda geçmiş peygamberlerin hayat 
hikâyelerini de anlatır.

Yukarıdaki paragrafın numaralandırılmış cüm-
lelerinin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

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

8. Kur’an-ı Kerimn yanında diğer bir önemli kaynak 
da Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünnetidir. Dini konu-
larda cevap arayan bir kimsenin O’nun sözlerine, 
fiillerine başvurması gerekir. Zira O (s.a.v.) dini 
konularda kendi istek ve arzusuna göre değil vahiy 
merkezli konuşur. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki 
paragrafın ana düşüncesini desteklemektedir?

A) “Sen onların söylediklerine karşı sabret ve bizim güç 
sahibi kulumuz Davud’u hatırla; çünkü o, (her tutum 
ve davranışında Allah’a) yönelen biriydi.”

(Sad Suresi, 17. ayet) 

B) “O peygamber kendi arzu ve hevesine göre konuş-
maz. Onun size aktardığı sözler kendisine indirilen 
ilahi haberden başkası değildir. “ 

(Necm suresi, 3-4.ayetler) 

C) “Dedi ki: “Hamd Allah’ındır ve selam O’nun seçti-
ği kullarının üzerinedir. Allah mı daha hayırlı yoksa 
onların ortak koştukları mı?”                     (Neml Suresi, 59. 
ayet) 

D) “Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşün-
mesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer 
açıkladık.”

(En’am Suresi, 126. ayet)

9. “Şüphesiz O, âlemlerin Rabbı tarafından indirilmiş-
tir. Onu Ruhu’l-emin (Cebrail), uyarıcılardan olasın 
diye, senin kalbine apaçık Arap diliyle indirdi.”

(Şuara suresi, 192-195.ayetler)

Yukarıdaki ayetlerden;

 I. Kuran’ı Kerim, Allah tarafından indirilmiştir.

 II. Kuran’ı indirmekle görevli olan melek 
Cebrail’dir.

 III. Kuran’ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir.

 IV. Kuran’ı Kerim’den sonra herhangi bir ilahi kitap 
gelmeyecektir.

verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?

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

10. 

“İnkâr edenler: ‘Kuran ona bir defada indirilmeli 
değil miydi?’ dediler. Biz onunla senin kalbini sağ-
lamlaştırmak için onu böyle (parça parça indirdik) 
ve onu ağır ağır okuduk.” 

(Furkan suresi, 32.ayet)

Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi çıkarılır?

A) Kur’an-ı Kerim indirilen son ilahi kitaptır ve ondan 
başka ilahi kitap gelmeyecektir. 

B) Kur’an-ı Kerim Arapça olarak Mekke ve Medine 
dönemlerinde indirilmiştir. 

C) Kur’an-ı Kerim bir defada indirilmemiştir, o parça par-
ça indirilmiştir. 

D) Kur’an-ı Kerim ibadet ve kıssa gibi konuları barındı-
ran, Cebrail adlı melek tarafından indirilen ilahi bir 
kitaptır.
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 TEST – 2KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

1. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan 
da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve 
kadınlar yaratıp yayan Rabbinizden sakının. Adı-
nı kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz 
Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten 
de sakının. Hiç şüphesiz ki, Allah sizin üzerinizde 
gözetleyicidir. 

(Nisa suresi, 1.ayet)

Yukarıdaki ayetten öğrencilerin hangisinin 
çıkardığı sonuç doğrudur?

A) Ayet “toplumsal ilişkiler” konusunda düzenleyici 
hükümler beyan etmiştir.

B) Kuran, ticaret ahlakına dair hükümler getirmiştir.

C) Sünnet, Kuran’dan sonra başvurulması gereken ikinci 
önemli kaynaktır.

D) Kıssalar, Kuran’ı Kerim’in temel konuları arasına yer 
alır. 

2. 

I

İbadet Ahlak

II

III

IV

Yukarıda Kuran’ı Kerim’in iki konusu verilmiştir. 

Aşağıdaki şıkların hangisinde konular ile ilgili 
doğru örnekler verilmiştir?

I II III IV

A)
Namaz 
kılmak

Yalan 
söyleme-

mek

Oruç 
tutmak

Gıybet 
etmemek

B)
Oruç 

tutmak
Zekat 

vermek
Haset 

etmemek

Su-i zanda 
bulunma-

mak

C)
Hacca 
gitmek

Namaz 
kılmak

Zekat 
ermek

Doğru 
sözlü 
olmak

D)
Zekat 

vermek
Allah’a 

inanmak
İftira 

atmamak

Hüsn-ü 
zanda 

bulunmak

3. Hz. Muhammed’in diğer bir önemli görevi ise 
İslam’ın ahlaki ilkelerini anlatıp onları manevi kir-
lerden uzaklaştırmaktır. İslam ahlakını hem kendi-
si yaşamış hem de başkalarına örnek olmuş ve bu 
sebeple bireyleri manevi kirlerden uzaklaştırmıştır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki 
paragrafın ana düşüncesini desteklemektedir? 

A) “De ki: “Eğer doğruysanız, bu durumda Allah katın-
dan bu ikisinden (Musa’ya indirilen Tevrat ve bana 
indirilen Kur’an’dan) daha doğru olan bir kitap geti-
rin de, ona uymuş olayım.” 

(Kasas Suresi, 49. ayet) 

B) “Kendi aranızdan, size ayetlerimizi okuyan, sizi her 
kötülükten arındıran, size Kitab’ı, hikmeti ve bilme-
diklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik.” 

(Bakara suresi, 151. ayet) 

C) “Sadakalar, -Allah’tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, 
düşkünler, (zekat) işinde görevli olanlar, kalpleri ısın-
dırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) 
ve yolda kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve 
hikmet sahibidir.”

(Tevbe Suresi, 60. ayet)

D) “Ve onları, Kendi emrimizle hidayete yönelten önder-
ler kıldık ve onlara hayrı kapsayan-fiilleri, namaz kıl-
mayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar Bize ibadet 
edenlerdi.” 

(Enbiya Suresi, 73. ayet)

4. Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dos-
doğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve 
kötülükten alıkoyar.                     (Ankebût suresi, 45. ayet.)

Ayete göre;

 I. Namaz ibadetinin gelişigüzel değil dosdoğru 
bir şekilde yerine getirilmesi gerekir.

 II. İbadet ile ahlak arasında sıkı bir bağ vardır.

 III. Kur’an-ı Kerim okumak Allah’ın emridir.

 IV. Ahlaklı olmak ibadet etmekten önce gelir.

yukarıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) I B) II  C) IV D) III 
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5. Tevhit:   Yüce Allah’ın zatında ve sıfatlarına tek 
olmasını ifade eder. Allah’ın herhan-
gi bir eş ve ortağının bulunmadığını 
belirtir.

Nübüvvet:   Peygamber inancını ifade eder. 
Allah’ın insanlara doğru yolu göster-
mek amacıyla kullarının arasından 
seçmiş olduğu her bir elçisine iman 
edilmesinin gerekli olduğunu belirtir.

Ahiret:   Öldükten sonra dirilmenin, kıyamet 
koptuktan sonra yeniden mahşer 
meydanına gidilmesinin hak olduğu-
nu belirtir.

İslam’ın üzerinde durduğu bu kavramların aşa-
ğıdaki başlıklardan hangisinin altında değer-
lendirilmesi gerekir?

A) İbadet B) İnanç

 C) Muamelat D) Kıssa

6.  

İslam’ın İki 
Temel Kaynağı

I. ? II. ?

I ve II numaralı yerlere getirilmesi gereken kav-
ramlar hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

I           II

A) Kur’an-ı Kerim Sünnet

B) Sünnet Sahabe

C) Kur’an-ı Kerim Ehl-i Beyt

D) Hadis Peygamber

7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra İsla-
miyet Arabistan yarım adasının sınırları dışına 
yayılmıştır. Burada pek çok farklı kültür ile temasa 
geçen İslamiyet pek çok problem ile karşı karşıya 
kalmıştır. İslam alimleri karşılaştıkları problem-
lere gerekli cevapları vermek amacıyla pek çok 
eserler telif etmiştir. Bunlardan biri de İmam Ebu 
Hanife’dir. O telif etmiş olduğu Fıkhu’l Ekber adlı 
eseri ile başta İslam itikadının temel esasları olan 
melek inancı, ilahi kitap inancı, risalet inancına dair 
gayr-i Müslimlerin, mecusilerin, yıldıza tapanların 
sorularına cevap vermiştir. Böylelikle  İmam Ebu 
Hanife İslam’ın ………… ilkesinin korunmasında 
büyük rol oynamıştır.

Yukarıdaki metnin noktalı yerine getirilmesi 
gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahlak B) Kıssa 

C) İnanç D) Ahiret

8. “Andolsun Allah’ın Resulünde sizin için Allah’ı ve 
ahireti arzu eden ve Allah’ı çok anan kimseler için- 
(uyulacak) en güzel bir örnek vardır.”

(Ahzâb suresi 21.ayet).

Bu ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisi 
doğru olmaz?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ı zikreden kimseler için 
örnek bir şahsiyettir.

B) Yüce Allah, müminleri Hz. Muhammed’i örnek alma-
ya yönlendirmiştir. 

C) Allah’ın elçisi, inanan kimseler için bir rehberdir.

D) Hz. Muhammed Allah’ın insanlara gönderdiği son 
elçidir.

9. “... İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve 
onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu 
Kur’an’ı indirdik.”                                 (Nahl suresi, 44. ayet)

Yukarıdaki ayete göre aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılır?

A) Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur’an-ı Kerim’i açıklamakla 
görevlidir. 

B) Hz. Muhammed (s.a.v.) evrensel bir elçidir. 

C) Hz. Muhammed’e Kur’an-ı Kerim’i adlı ilahi kitap indi-
rilmiştir. 

D) Kur’an-ı Kerim, Cebrail adlı vahiy meleği ile indirilmiş-
tir.
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 TEST – 3KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

1. Nitekim, kendi içinizden size ayetlerimi okuyan, 
sizi (kötü inanç, fikir, söz ve fiillerden) arındıran, 
size Kitap ve hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten 
bir peygamber ( Hz. Muhammed’i) gönderdik.

(Bakara, 2/151).

Öğrencilerden hangisinin yapmış olduğu yoru-
ma ayetten ulaşılamaz?

A) Ahmet:  Yüce Allah insanlara Hz. Muhammed’i elçi 
olarak göndermiştir. 

B) Sâdık:   Hz. Muhammed (s.a.v.) din konusunda 
insanlara bilmedikleri hususları öğretmiştir. 

C) Halil:   Hz. Muhammed (s.a.v.) insanlara gaipten 
haberler söylemiştir. 

D) Remzi:  Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları manevi 
zararlardan uzak tutmuştur. 

2. 
Kur’an-ı Kerim, dini konularda herhangi bir 
anlaşmazlığa düşüldüğü zaman kendisine 
müracaat edilmesi gereken ilahi bir kitap-
tır. O, müslüman bir toplumda ortaya çıkan 
problemlere çözümleri gösteren hidayet ve 
rahmet kaynağıdır. Birleştirici ve bütünleşti-
rici özelliği ile İslam toplumunun ayrışmalara 
düşmesini önlemiştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin yukarıdaki 
metin ile ilişkilendirilmesi doğru olur?

A) Eğer Allah’a güzel bir borç verecek olursanız, onu 
sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr’dur 
(şükrü kabul edip çok ihsan eden), Halim’dir (cezayı 
vermekte acele etmeyendir). 

(Tegabün Suresi, 17. ayet) 

B) Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mal-
lardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan 
edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. 

(Bakara Suresi, 155. ayet) 

C) Gündüzün iki tarafında ve gecenin (gündüze) yakın 
saatlerinde namazı kıl. Şüphesiz iyilikler, kötülükleri 
giderir. Bu, öğüt alanlara bir öğüttür.

(Hud Suresi, 114. ayet)

D) Biz bu Kitab’ı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri 
şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma 
da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.

(Nahl suresi, 64.ayet) 

3. (I) Yüce kitabımız Kuran’ı Kerim, hem lafız hem de 
anlam bakımından Allah’a aittir. (II) Bu ilahi kitaba 
ne Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözü ne de bir baş-
kasının kelamı karışmamıştır. (III) Kuran’ı Kerim, 
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indiği şekliyle herhangi 
bir tahrife uğramadan günümüze kadar gelmiş 
ve kıyamete kadar da baki kalacaktır. (IV) Kuran’ı 
Kerim, Yüce Allah’ın mucize olan bir kelamıdır.

Yukarıdaki metinde numaralandırılmış cüm-
lelerin hangilerinde Kur’an-ı Kerim muhafaza 
edilmiş olmasından bahsedilmiştir?

A) II - IV B) II - III

C) I - III D) I - IV

4.  
Lafzı güzel onun mânası güzel
Eşsiz vasıfları kendine özel
Güzelleşmek için gel Kur’an’a gel
Bu nûr ırmağına gir, çıkma kardeş
          Hayrettin KARAMAN
           (Dert Söyletir, s. 101.)

Kutuda Kur’an-ı Kerim hakkında bir dörtlük 
vardır. Aşağıdaki yargılardan hangisi yukarı-
daki dörtlükten çıkarılamaz?

A) Allah’ın (c.c.) indirmiş olduğu Kuran’ı Kerim’in anlamı 
güzeldir.

B) Kuran’ı Kerim, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Allah (c.c.) 
tarafından indirilmiştir. 

C) Bir kimsenin kendisini güzel sıfatlar ile donatması 
için Kuran’ı okuyup muhtevasını bilmesi gerekir. 

D) Kuran’ın birbirinden güzel pek çok sıfatları bulun-
maktadır.
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5. Bir kimsenin Allah katında müslüman sayılabil-
mesi için İslamiyet’in temel inanç ilkelerine uyma-
sı gerekir. Bu ilkelerin başında ise Allah’ın (c.c.) 
tek olması, eşi ve benzerinin bulunmaması gelir. 
Bütün peygamberler ümmetlerine sadece Allah’a 
kulluk edip başka bir varlığı ilah olarak kabul 
etmemelerini tebliğ etmiştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metnin 
ana düşüncesini desteklemektedir?

A) “Biz, her insanın kuşunu (işlediklerini, yaptıklarını) 
kendi boynuna doladık, kıyamet gününde onun için 
açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. “

(İsra Suresi, 13. ayet) 

B) “Sizin ilahınız bir tek İlah’tır.”

(Bakara suresi, 163. ayet.) 

C) “Gözleri cehennem halkından yana çevrilince: “Rabbi-
miz, bizi zalimler topluluğuyla birlikte kılma” derler.“

(Araf Suresi, 47. ayet) 

D) “Allah’ın rızasına uyan kişi, Allah’tan bir gazaba uğra-
yan ve barınma yeri cehennem olan kişi gibi midir? 
Ne kötü barınaktır o. “

(Al-i İmran Suresi, 162. ayet)

6. Birsen öğretmen: Yüce Allah, biz insanlara aklet-
me ve düşünebilme yeteneği vermiştir. Bizler bu 
yetenek ile hür irademizle seçimlerde bulunu-
ruz. Allah (c.c.) insanlara doğru yolu göstermek 
ve doğru yoldan ayrılmamak için ilk insan ve ilk 
peygamber olan Hz. Adem’den itibaren pek çok 
peygamber göndermiştir. Son ilahi kitap olarak 
da Kuran’ı Kerim’i, son peygamber olarak da Hz. 
Muhammed’i göndermiştir. İslam dininin tam ola-
rak anlaşılması ve öğrenilmesi için bu iki kaynağa 
müracaat edilmesi gerekir.

Birsen öğretmenin söylemlerinde aşağıdaki 
soruların hangisinin cevabı yoktur?

A) Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin sebebi 
nedir? 

B) Son ilahi kitap hangisidir?

C) Allah (c.c.) insanlara neden peygamber göndermiştir?

D) İslami dini hakkında herhangi bir konuda doğru 
bilgi edinmek için başvurulması gereken kaynaklar 
nelerdir?  

7. İslam, bireysel ve toplumsal alanda adalet ilke-
sinin titizlikle uygulanmasını emretmiştir. Hiçbir 
fert zulme uğramayı ve başkasının da haksızlığa 
uğramasını istemez. Adalet ve hak anlayışı Müs-
lümanların vicdanlarında ahiret inancı ile beraber 
yer alan bir değerdir. Ahiret hayatının var olacağı-
na kesin bir şekilde inanan birey her ne kadar dün-
yada adaletin tam olarak gerçekleşmeyeceğini 
bilse de ahirette hakkının tam olarak ödeneceğini 
bilir. Bu bilgi ve inanç bireyi hayata bağlar, yaşama 
sevincini arttırır. 

Metinde Kur’an-ı Kerim’in temel konularından 
hangileri öne çıkmaktadır?

A) İnanç-Kıssa  B) İbadet-Nübüvvet  

C) İnanç-Ahlak  D) Ahlak-Muamelat

8. 

KURAN'IN 
KONULARI

İNANÇ

I. ?

III. ?

II. ?

IV. ?

AHLAK

Kutulardaki rakamlara konularına göre örnek-
ler yerleştirildiği zaman tablo nasıl oluşur?

A)   B) C) D)

I.
Kaza ve 
Kadere 
İman

Meleklere 
İman

Allah’a 
İman

Peygam-
berlere 

iman

II.
Hacca 

Gitmek
Kitaplara 

İman
Namaz 
Kılmak

Ahiret 
Gününe 

İman

III.
İsraftan 

Uzak 
Durmak

Kelime-i 
Şehadeti 
Söylemek

Yalandan 
Uzak 

Durmak

Dediko-
dudan 

Sakınmak

IV.
Cimrilik-

ten Sakın-
mak

Adaletli 
Olmak

İftiradan 
Sakınmak

Haksız 
Kazancın 

Önüne 
Geçmek
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1. Çünkü onlara peygamberleri açık kanıtlarla gel-
mişlerdi de onlar, “Bir beşer mi bizi doğru yola çıka-
racak?” deyip inkâr etmişler ve ona sırt çevirmişler-
di. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Allah’ın 
hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, O her türlü övgüye 
lâyıktır.

İnkârcılar asla diriltilmeyeceklerini iddia ediyorlar. 
De ki: “Hayır, öyle değil! Rabbime yemin ederim ki 
mutlaka diriltileceksiniz, ardından yapıp ettikleri-
niz size bildirilecek.” Bu da Allah’a göre kolaydır.

Şu halde Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz o 
ışığa iman edin. Yapıp ettiklerinizden Allah tama-
men haberdardır.

Toplanma günü için sizi bir araya getireceği 
zaman; işte o, kayıp ve kazancın (kime ait olduğu-
nun) ortaya çıkacağı zamandır. Kim Allah’a iman 
eder, dünya ve ahirete yararlı işler yaparsa Allah 
onun kötülüklerini örter ve içinde ebedî olarak 
kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere 
koyar. İşte büyük kurtuluş budur.

(Tegabün suresi, 6.7.8.9.ayetler) 

Verilen ayetlerden;

 I. Kuran’ın temel konularından birisi olan ahirete  
iman ilkesi vurgulanmıştır.

 II. İnsan, dünyada iken yapmış olduğu her bir 
davranışını görecektir.

 III. Büyük kurtuluşa giden yol Allah’a iman ve fay-
dalı işleri yapmaktan geçer.

 IV. Kişinin kıssalardan ibret alması ve ona göre 
hayatını düzenlemesi Allah’ın (c.c.) bir emridir.

hangi yargıya ulaşılamaz?

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

2. “... Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygam-
berlerini ve ………………. inkâr ederse derin bir 
sapıklığa düşmüş olur. “

(Nisâ suresi, 136. ayet)

Kur’an-ı Kerim’in temel ilkelerinden birisi olan 
inanç maddesi dikkate alındığı zaman ayette 
boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin 
yazılması gerekir?

A) ahiret gününü  B) namaz kılmayı 

C) hacca gitmeyi D) oruç tutmayı 

3. İslamiyet; inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini tam 
anlamıyla içselleştirip hayatında uygulayan birey-
ler yetiştirmeyi hedefler. Bu bağlamda Kuran’ı 
Kerim’de pek çok ayet geçmektedir. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisin-
de ibadet ve ahlakın kişideki etkisinden söz 
etmektedir?

A) “Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğ-
ru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülük-
ten alıkor.”       (Ankebût suresi, 45. ayet.)

B) “Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve 
ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mah-
sustur. “                                          (Fatiha suresi 1.2.3.4.ayetler) 

C) “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da 
yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka 
günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yok-
sul doyumu fidye verir…”         (Bakara suresi, 184.ayet) 

D) “Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ınin-
sanlar üzerinde bir hakkıdır.”    (Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.)

4. “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutunuz; 
Şahitlik ederken kendiniz, anne babanız ve akra-
banız aleyhinde de olsa, Allah için şahitlik eden 
kimseler olunuz. Haklarında şahitlik ettiğiniz kim-
seler zengin ya da fakir olsalar da (adaletten ayrıl-
mayınız), Allah zengine de fakire de sizden daha 
yakındır. Arzularınıza uyup adaletten sapmayınız. 
Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız ya da 
şahitlikten kaçınırsanız muhakkak ki Allah yaptık-
larınızı bilir.”     (Nisâ suresi, 135. ayet.)

Ayete göre;

 I. Allah (c.c.) hak ve adaletten ayrılarak gerçekleri 
söylemekten kaçınan kimselerin yapmış oldu-
ğu yanlış davranışları elbette bilir.

 II. İslamiyet bizden adalet konusunda çok hassas 
olmamızı istemiştir.

 III. Haksız olan taraf akrabalarımızdan olsa bile 
yine Allah için adaleti söylemekten kaçınma-
malıyız.

 IV. Adaleti dikkatli bir şekilde yerine getirmeyen-
ler ahirette azap görecektir.

yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) I  B) II  C) III  D) IV
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5. 

Kur’an-ı Kerim’in esas amaçlarından birisi de 
Allah’ın (c.c.) vermiş olduğu her türlü nimetin 
zamanında ve miktarınca harcanmasıdır. Gündelik 
hayatta hiç dikkat edilmeyen savurganlık sebebiy-
le pek çok doğal kaynak tükenme noktasına gel-
miştir. Aynı şekilde israf yüzünden birey harcama-
larında dengeli olma yetisini kaybederek elindeki 
tüm imkânları saçıp savurarak hem kendisini hem 
de ailesini yoksulluk içinde bırakmış olmaktadır. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisinin verilen met-
nin mesajları ile ilişkilendirilmesi mümkündür? 

A) “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve 
insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hük-
metmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size 
ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işi-
tendir, hakkıyla görendir.”                 (Nisa suresi, 58.ayet)

B) “Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kına-
nır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker durursun.”

(İsra suresi, 29.ayet) 

C) “Bundan sonra (siz) yine yüz çevirdiniz. Allah’ın bol 
nimeti ve rahmeti olmasaydı elbette ziyana uğrayan-
lardan olurdunuz.”                            (Bakara suresi, 64.ayet) 

D) “Küçümseyerek  surat asıp insanlardan yüz çevirme 
ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü Allah 
hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez.” 

(Lokman suresi, 18.ayet)

6. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarılırsanız, 
yolunuzu şaşırmazsınız: Allah’ın Kitabı ve ................

(İmam Mâlik, Kader, 3.)

İslam’ın iki önemli kaynağı dikkate alındığı 
zaman yukarıdaki hadisin aşağıdaki şıklarda 
geçen bilgilerden hangisi ile bitirilmesi uygun 
olur?

A) Sahabenin sözleri B) Alimlerin beyanları

C) Peygamberin sünneti D) Cebrail’in vahyi 

7. ?

İyi ile 
kötü olanı 

birbirinden 
ayıran

Doğru ile 
yanlışı ayırt 

eden

İman ile küf-
rü gösterip 
birbirinden 

ayıran

Soru işareti olan kutuya kazanımlara göre 
Kur’an-ı Kerim’in hangi isminin yazılması gere-
kir?

A) el-Furkan B) el-Hâdî 

C) eş-Şâfî  D) ez-Zikir

8. 

Apaçık Kitab’a (Kuran’a) andolsun ki, iyi-
ce anlayasınız diye biz, onu  Arapça  bir 
Kur’an yaptık.                      (Zuhruf suresi, 2.ayet

Bu, bilen bir toplum için Arapça bir Kur’an 
olarak âyetleri genişçe açıklanmış bir 
kitaptır.              (Fussilet suresi, 3.ayet

Yukarıdaki ayetler aşağıdaki sorulardan han-
ginse cevap olarak tahtaya yazılmış olabilir?

A) Kuran, hangi bölgede indirilmeye başlanmıştır?

B) Kuran’ın temel konuları nelerdir? 

C) Kuran, hangi dilde indirilmiştir?

D) Kuran, hangi melek ile Hz. Muhammed’e indirilmiştir?
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 Kuran’ı Kerim, Hz. Muhammed’e vahiy 
meleği olan Cebrail vasıtasıyla indirilmiştir. 

1-3.  soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. 

A) B) C) D) 

2. 

A) 

(En’am suresi, 73.ayet)

B) 

(Bakara suresi, 41.ayet) 

C) 

 (Bakara suresi, 193.ayet)

D) 

(Zümer suresi, 28.ayet)

3. Kırmızı kabartmalı yerdeki yargıyı destekleyen 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) 
senin Hz. Muhammed’in) kalbine apaçık Arapça bir 
dil ile indirmiştir.”

(Şuara suresi, 193.ayet) 

B) “Cebrail, “Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok 
kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir 
rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezel-
de) hükme bağlanmış bir iştir” dedi.”

(Meryesm suresi, 21.ayet) 

C) “Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, 
Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da 
inkar edenlerin düşmanıdır.”

(Bakara suresi, 98.ayet) 

D) “Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) 
hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri 
bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, 
Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat 
edin). “

(Bakara suresi, 23.ayet)

4. Kur’an-ı Kerim’in ayetleri, içerdiği konular açısın-
dan pek çok başlık altında incelenebilir. Bu konu-
lar arasında aile ve toplum ilişkilerini düzenleyen 
ayetler de bulunmaktadır. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi metindeki konu-
ya örnek olarak gösterilebilir?

A) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınma-
nız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size 
de farz kılındı.”       (Bakara suresi, 183.ayet)

B) “Bu böyle. Her kim de Allah’ın nişanelerini (kurbanlık-
larını) yüceltirse şüphesiz ki bu kalplerin takvasından 
(Allah’a karşı gelmekten sakınmasından)dır.”

(Hac suresi, 32. ayet) 

C) “Biz resulleri, sadece müjdeleyiciler ve uyarıcılar ola-
rak göndeririz. Kâfir olanlar ise, hakkı bâtıla dayana-
rak ortadan kaldırmak için bâtıl yolla mücadele verir-
ler. Onlar âyetlerimizi ve uyarıldıkları şeyleri alaya 
almışlardır.”

(Kehf suresi, 56.ayet) 

D) “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşma-
yın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, 
yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, 
yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, 
Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.” 

(Nisa suresi, 36.ayet)
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Konu: Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

 I. Kur’an-ı Kerim, Allah (c.c.) tarafından indirilmiş 
vahyin son halkasıdır.

 II. Diğer kutsal kitaplar zamanla insanlar tarafın-
dan kendi heva (tutku) ve istekleri doğrultu-
sunda tahrif edilmiştir.

 III. Kur’an-ı Kerim ise hiçbir harfi dahi değiştiril-
meden günümüze kadar nakledilmiş, kıyame-
te kadar da aslı değiştirilmeden kalacak tek ve 
son ilahi kitaptır.

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.), kendisine gelen vahyi 
vahiy kâtipleri denilen bir gruba hemen yazdı-
rırdı. 

 V. Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’den bu yana 
insanlar tarafından ezberlenmiş böylece unu-
tulmaktan ve değiştirilmekten korunmuştur.

5 - 6. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi II numaralı cüm-
lede geçen yargıya örnek olabilir?

A) “O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğ-
rulayıcı olarak indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i 
insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan’ı 
da indirdi. Şüphesiz, Allah’ın ayetlerini inkâr edenler 
için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibi-
dir, intikam sahibidir.”

(Al-i İmran suresi, 3.ayet) 

B) “Onlardan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasınız 
diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Hâlbuki 
okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katın-
dan olmadığı halde ‘Bu Allah katındandır.’ derler. 
Onlar bile bile Allah’a iftira ediyorlar.” 

(Al-i İmran suresi, 78.ayet) 

C) “Hem Rabb’ın göklerde ve yerde kim varsa daha iyi 
bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmı-
na üstün kıldık. Dâvûd’a da Zebur’u verdik.”

(İsra suresi, 55.ayet) 

D) “Andolsun bunlar daha önce de fitne çıkarmak 
istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişler-
di. Nihayet hak geldi ve onlar istemedikleri halde 
Allah’ın dini galip geldi.”

(Tevbe suresi, 48.ayet)

6. Numaralandırılmış cümlelerden hangileri “İlahi 
Kitap Kuran’ı Kerim Tahriften Nasıl Korunmuştur?” 
başlığı altında değerlendirilebilir?

A) I - II B) I - V 

C) IV - V  D) II - III

7. İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliklerin başında 
akıl gelir. Kuran’ı Kerim pek çok ayetinde “Ey akıl 
sahipleri” diye insanoğluna seslenmesinin arka 
planında da bu ilke vardır. İnsan akıl sayesinde iyi 
ile kötüyü, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt ede-
bilmektedir. Aynı zamanda akıl ile kainatı ve yara-
tılışını, mükemmel işleyişini düşünerek Allah’ın 
varlığına ve birliğine ulaşır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metnin 
mesajları ile ilişkilendirilemez?

A) Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 
birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için 
gerçekten açık ibretler vardır. Onlar, ayakta dururken, 
otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı 
anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin 
derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen 
bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi 
cehennem azabından koru! 

(Al-i İmran suresi, 190-191.ayetler)

B) Onlara, “Allah’ın indirdiğine  (Kur’an’a)iman edin” 
denilince, “Biz sadece bize indirilene (Tevrat’a) inanı-
rız” deyip, ondan sonra geleni (Kur’an’ı) inkâr ederler. 
Halbuki o ellerinde bulunanı (Tevrat’ı) tasdik eden 
hak bir kitaptır. De ki, “Eğer inanan kimseler idiyseniz 
daha önce niçin Allah’ın peygamberlerini öldürüyor-
dunuz?” 

(Bakara suresi, 91.ayet) 

C) Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulun-
saydı yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup 
gitmişti. Demek ki Arş’ın Rabbi olan Allah, onların 
yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.

(Enbiya suresi, 22.ayet) 

D) Andolsun, eğer onlara, “Gökten yağmuru kim indirip 
de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti?” diye 
soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. De ki: 
“Hamd Allah’a mahsustur.” Fakat onların çoğu akılla-
rını kullanmazlar. 

(Ankebut suresi, 63.ayet)
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1. Zekeriya öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersinde Kuran’ın temel konularından biri olan 
ibadet bölümünü anlatmıştır. İslam’ın beş temel 
şartının ibadetler kapsamında değerlendirildiğini 
ifade ettikten sonra her öğrenciden ibadet çeşit-
lerine örnek olacak birer ayet bulup defterlerine 
yazmalarını istemiştir.

Öğrencilerden hangisinin defterine yazmış 
olduğu ayet konu ile ilgili değildir?

A) “Her kim Allah’a, meleklerine, peygamberlerine, 
Cebrail’e ve Mîkâil’e düşman olursa bilsin ki, Allah da 
inkâr edenlerin düşmanıdır. “

(Bakara suresi, 98.ayet)

B) “Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılan-
lara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) 
kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz.” 

(A’raf suresi, 170.ayet)

C) “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı 
ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti.” 

(Meryem suresi, 31.ayet)

D) “Hac ibadetinizi bitirdiğinizde, artık (cahiliye döne-
minde) atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuv-
vetli bir anışla Allah’ı anın. İnsanlardan, “Ey Rabbimiz! 
Bize (vereceğini) bu dünyada ver” diyenler vardır. 
Bunların ahirette bir nasibi yoktur.”

(Bakara suresi, 200.ayet)

2. 

HİKAYE
ETMEK

ANLATMAK

?

KISSA

Soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi 
yazılırsa kıssanın kelime anlamları doğru bir 
şekilde verilmiş olur?

A) Haber vermek B) Masal okumak 

C) Hutbe vermek  D) Kuran okumak

3. Kıssalarda;

 I. Peygamberlerin, kavimlerini tek olan Allah 
inancına davet etmeleri

 II. Namaz, zekat, hac, kurban, fitre gibi ibadetlerin 
gerekli oluşunu ve nasıl yapılacaklarını anlat-
maları

 III. Vahyi tebliğ ederken Peygamberlerin karşılaş-
tıkları zorlukları

 IV. İnkarcıları ikna edebilmek için Peygamberlerin 
gösterdikleri mucizeleri

verilen bilgilerden hangileri konu edinilmez?

A) I B) II 

C) III D) IV

4. Kur’an-ı Kerim’in temel inanç ilkeleri arasında 
Allah’ın insanlara gönderdiği rasül ve nebilerin 
arasını inanç konusunda ayırmadan her birisine 
iman edilmesi gelir. Müslüman, ne Hz. İsa’yı ne de 
Hz. Musa’yı inkar eder. Bilakis ismini bilsin ya da 
bilmesin Allah’ın gönderdiği elçilerin tamamına 
inanmaktan uzak durmaz.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi yukarıdaki metnin 
ana düşüncesini desteklemektedir?

A) O peygamberlerin bir kısmını diğerlerinden üstün 
kıldık. Allah onlardan bir kısmı ile konuşmuş, bazı-
larını da derece derece yükseltmiştir. Meryem oğlu 
İsa’ya açık mucizeler verdik ve onu Rûhu’l-Kudüs ile 
güçlendirdik. 

(Bakara suresi, 253.ayet)

B) Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri 
de, gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya 
çekeceğiz! 

(A’râf suresi, 6.ayet) 

C) “Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, 
Ya’kub ve esbâta indirilene, Musa ve İsa’ya verilenler-
le Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenle-
re, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inan-
dık ve biz sadece Allah’a teslim olduk” deyin. 

(Bakara suresi, 136.ayet) 

D) Ben size: “Allah’ın hazineleri benim yanımdadır» 
demiyorum, gaybı da bilmem. “Ben bir meleğim» de 
demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler 
için, “Allah onlara asla bir hayır vermeyecektir” diye-
mem. Onların kalplerinde olanı, Allah daha iyi bilir. 
Onları kovduğum takdirde ben gerçekten zalimler-
den olurum.” 

(Hûd suresi, 31.ayet)
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(I) Kıssalar, Kur’an-ı Kerim’de yer alan ilahi emir 
ve yasakların hayata geçirilmesinde ve uygulan-
masında bir araç görevi görür. (II) Zira Kur’an-ı 
Kerim’de, kıssalar vasıtasıyla geçmiş milletlerin 
vahyin tebliğsi karşısında sergiledikleri tutum ve 
davranışların sonucunu göstererek bizleri iyiliğe 
ve hakka yönlendirip kötülük ve batıldan sakındır-
maktadır. (III) Kıssalar, temel özellikleri sebebiyle 
Kuran’dan ayrılır ve Hz. Muhammed’in sözleri ola-
rak değerlendirilir. (IV) Yine kıssaların temel işlev-
leri arasında Hz. Muhammed’e inanmayan müşrik-
leri uyarmak; Hz. Muhammed ve O’na inananlara 
öğüt vererek kalplerini yaşadıkları olaylar karşısın-
da sakinleştirmek yer alır. (V) Kıssalar, sadece geç-
miş milletlerin olaylarını bize aktarmaz, onlardan 
hareketle günümüze ışık tutar ve davranışlarımızın 
Allah’ın rızası doğrultusunda şekillenmesini sağlar.

5 - 6. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

5. Metnin numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde kıssa konusu hakkında bilgi hatası yapıl-
mıştır?

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

6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi IV. numaralı cüm-
ledeki yargıyı desteklemektedir?

A) “İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, 
Resûl’ün de size şahit olması için sizi mutedil bir mil-
let kıldık. Senin yöneldiğin yeri (Kâbe’yi) biz ancak 
Peygamber’e uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönen-
den ayırdetmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah’ın hida-
yet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. 
Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira 
Allah insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir.” 

(Bakara suresi, 143. ayet)

B) “Peygamberlerin haberlerinden senin kalbini (tatmin 
ve) teskin edeceğimiz her haberi sana anlatıyoruz. 
Bunda sana gerçeğin bilgisi, müminlere de bir öğüt 
ve bir uyarı gelmiştir.”               (Hûd suresi, 120. ayet) 

C) “De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, gök-
lerin ve yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim. Ondan 
başka ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyle ise Allah’a 
ve ümmî Peygamber olan Resûlüne-ki o, Allah’a ve 
onun sözlerine inanır- iman edin ve O’na uyun ki 
doğru yolu bulasınız.”                         (A’râf suresi, 158.ayet) 

D) “Hem bilin ki, içinizde Allah’ın elçisi vardır. Şayet o, 
birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya düşerdiniz. Fakat 
Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize sin-
dirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size çirkin göster-
miştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır.” 

(Hucurat suresi, 7.ayet)

7. Ali öğretmen: Ve o (Kuran’ı Kerim), gerçekten kat’î 
(kesin olan) bilginin ta kendisidir.  

(Hakka suresi, 51.ayet) 

Mehmet öğretmen: Andolsun biz Kuran’ı, anlaşı-
lıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşü-
nüp öğüt alan yok mu? 

(Kamer suresi, 32.ayet)

Yukarıda verilen iki ayet hakkında;

 I. Ali öğretmen, Kuran’ın tereddüt ve şüpheden 
uzak bilgileri içeren ilahi kitap olduğuna dair 
bir ayet söylemiştir.  

 II. Mehmet öğretmen, Kur’an-ı Kerim’in indirilme 
sebeplerinden birisinin öğüt alınmak olduğu-
na dair bir ayet söylemiştir.

 III. Her iki öğretmenin söylediği ayet Kur’an-ı 
Kerim’in özellikleri hakkındadır.

 IV. Her iki öğretmenin söylediği ayette inanç ve 
ahlak ilkelerinden bazıları konu edinilmektedir.

yargılardan hangisi yanlış bilgi içermektedir?

A) I B) II C) III D) IV
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1.  

I.  Kuran’ı indiren 
Allah’tır.

Allah sözün en güzelini ayetleri, (güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tek-
rarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri (vücutları) ondan dolayı gergin-
leşir. Sonra derileri de (vücutları da) kalpleri de Allah’ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur’an Allah’ın 
hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol 
gösterici yoktur.         (Zümer suresi, 23.ayet)

Ayete göre Kur’an-ı Kerim hakkında;

II.  Kuran, Hz. 
Muhammed’e 
indirilmiş Allah’ın 
sözüdür.

III.  Altı çizili yerde 
Kuran’ın     el- 
Hâdî ismi 
anlaşılır. 

IV.  Kuran, insanlı-
ğın ebedi kurtu-
luşu için ilahi bir 
kitaptır.

kutularda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

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

2.  

(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik. 

(Sâd suresi, 29.ayet)

Verilen ayetten;

 I. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’i peygamberi Hz. Muhammed’e indirmiştir.

 II. Kur’an-ı Kerim’in indirilmesinin amaçlarından birisi de ayetleri hakkında düşünmektir.

 III. İslam’ın nasihatlerini öğrenmek isteyen bir kimse Kur’an-ı Kerim’i okumalıdır.

 IV. Kur’an-ı Kerim, aslı bozulmadan günümüze kadar gelen tek ve son ilahi kitaptır.

yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) I B) II  C) III D) IV 
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3.   İslam dini hakkında bilgi vermek için 

  Dünya ve ahiret huzurunu göstermek için 

  İnsanları batıl yoldan alıp hak olan yola ulaştır-
mak için 

  İnanç esaslarını öğretmek için 

  İbadet çeşitlerini beyan etmek için 

Yukarıda verilenler aşağıdaki soruların hangi-
sine cevap olabilir?

A) Kur’an-ı Kerim niçin indirilmiştir?

B) Kur’an-ı Kerim neden Arapça olarak gönderilmiştir? 

C) Kur’an-ı Kerim niçin Hz. Muhammed’e indirilmiştir? 

D) Kur’an-ı Kerim neden Mekke’de inmiştir?

(I) Vahyin son halkası olan Kur’an-ı Kerim, ayetleri 
ile Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarını bildirerek Allah’a 
iman etmeye insanları davet eder. (II) İnsanın yara-
tılışını ele alarak Allah’ın kudret ve varlığına işaret 
eder.  (III) Kâinattaki ölçü ve düzene vurgu yaparak 
hiçbir şeyin tesadüfen oluşmadığını beyan eder. 
(IV) İnsan ilişkileri konusunda öğütler vererek 
toplumsal birlik ve beraberliğin oluşmasını temin 
eder.  (V) Adaletin hâkim olmasını, güvenilir birey-
lerden oluşan bir toplumun inşa edilmesini, saygı 
ve sevgi üzerine bina edilmiş ailelerin kurulmasını 
ister. 

4 -  6. soruları yukarıdaki metni esas alarak cevap-
layınız.

4. O, öyle Allah’tır ki, kendisinden başka hiçbir ilah 
yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münez-
zehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturan-
dır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla 
yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müş-
riklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. 
O, (Hâlık) yaratan, (Bârî) var eden, (Musavvir) şekil 
veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde 
ve yerde olanlar O’nun şânını yüceltmektedirler. O, 
galiptir, hikmet sahibidir.          (Hair suresi, 23-24.ayetler)

Yukarıdaki ayetler metnin numaralandırılmış 
cümlelerinin hangisinin içerdiği yargıyı des-
teklemektedir?

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

5. II numaralı cümledeki yargıya örnek olarak gös-
terilebilecek ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yara-
tan, orada bütün meyvelerden çifter çifter yaratan 
O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüp-
hesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibret-
ler vardır.”                    (Ra’d suresi, 3.ayet) 

B) “Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) 
bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta 
nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış 
yumurta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et 
haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) 
çevirdik; bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka 
bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların 
en güzeli olan Allah pek yücedir.”     
                                           (Mü’minûn suresi, 12-13-14.ayetler)

C) “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yara-
tan, sonra Arş’a istivâ eden, geceyi, durmadan ken-
disini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı 
ve yıldızları emrine boyun eğmiş durumda yaratan 
Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na 
mahsustur. Âlemlerin Rabbi Allah ne yücedir!” 

(A’râf suresi, 54.ayet)

D) “Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde 
(devirde) yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah’tır. 
O’ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. 
Artık düşünüp öğüt almaz mısınız?”    
           (Secde suresi, 4.ayet)

6. Metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kur’an-ı Kerim’in İndiriliş Süreci 

B) Bir İlahi Kitap Olarak Kur’an-ı Kerim’in Ayet ve Sure 
Sayısı 

C) Kur’an-ı Kerim’in İçeriğindeki Bazı Konular 

D) Kuran’ın Kaynağı Olan Vahyin Özellikleri 
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7.   
"Ramazan ayı insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık 
delilleri olarak Kuran’ın kendisinde indirildiği aydır..."                                    (Bakara suresi, 185.ayet)

Yukarıdaki ayete göre;

Ali: Ayette altı çizili yerde Kur’an-ı Kerim’in “el-Furkân” isminin özelliği vurgulanmaktadır.

Orhan: Kur’an-ı Kerim, Ramazan ayında indirilmiştir.

Ramazan: Kur’an-ı Kerim, tüm insanlığa indirilmiş evrensel bir ilahi kitaptır.

Tarık: Kur’an-ı Kerim’in doğru ile yanlışı ayırt etmek için getirmiş olduğu delillerinin özelliklerinden 
birisi de apaçık ve net olmasıdır.

öğrencilerden hangisinin söylemine ulaşılamaz?

A) Ali B) Orhan C) Ramazan D) Tarık

8. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, 
edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder. Eğer üstünüzde Allah’ın lütuf ve merhameti olmasaydı, 
içinizden hiçbir kimse asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediğini arındırır. Allah işitir ve bilir.

(Nûr suresi, 21.ayet)

Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinin her biri insanlara farklı farklı mesajlar vermektedir. Yukarıdaki ayetten de 
Kuran’ı Kerim’in;

 I. Ahiret hayatının nasıl olduğunu ve hangi aşamalarının bulunduğunu beyan etmesi

 II. Hayâsızlık, edepsizlik gibi kişinin işlediği zaman yüz kızartıcı duruma düşürecek davranışlardan uzaklaştır-
dığı

 III. Allah’ın yasakladığı tutum ve davranışlardan uzak durulmasını emrettiği

 IV. İnsanoğlunu sapkınlığa ve dalalete (yanlış inanç ve davranış) düşüren şeytanın vesveselerine uyulmaması-
nı istediği

verilen yargılardan hangilerini ifade ettiği çıkarılamaz?

A) I B) II C) III D) IV
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1. 

Görseldeki ifadeler hakkında aşağıdaki söy-
lemlerden hangisi doğru olur?

A) Kur’an-ı Kerim’in temel görevi, namazlarda okunması 
ve Ramazan ayında hatim edilmesidir. 

B) Kur’an-ı Kerim, okunup anlaşılması ve hayata geçiril-
mesi için indirilmiştir. 

C) Ölen kimselerin arkasından yapılacak en önemli iba-
det onlar için Kur’an-ı Kerim okumak ve dua etmektir. 

D) Evlenecek kızlar için hazırlanacak çeyiz içerisinden 
bulunması gereken en önemli şey Kur’an-ı Kerim’dir.

2. 

Musa

İnanç terim olarak, Yüce 
Allah’ın peygamberleri 
aracılığı ile insanlara bil-
dirmiş olduğu esasların 
bir kısmına tereddütsüz 
ve şüphesiz olarak inan-
mak, bunları kabul 
etmek, gerçek ve doğru 
olduğuna gönülden 
inanmak demektir. 

Musa, “inanç” kelimesinin tanımını yazarken bir 
yerde yanlışlık yapmıştır. 

Musa’nın yapmış olduğu yanlışlığın giderilme-
si için hangi şıkta verilen bilgilerin uygulanma-
sı gerekir?

A) ”Peygamberleri aracılığı ile” ibaresinin yerine “vahiy 
meleği Cebrail aracılığı” denmesi gerekir.

B) ”Esasların bir kısmına” ibaresinin yerine “esasların 
tamamına” yazılması gerekir.  

C) “Tereddütsüz ve şüphesiz” ibaresinin yerine “kesinlik-
le” yazılması gerekir. 

D) “Gönülden inanmak” ibaresinin yerine “sadece akıl-
la kavranılanlarına gönülden inanmak” denmesi 
gerekir. 

3. Kur’an-ı Kerim, içerdiği konular itibarıyla insanlar 
arasında sevgi, saygı, adalet, hoşgörü, merhamet 
gibi değerlerin yaşanmasını ve yayılmasını ister. 
İhtiyaç sahiplerinin gözetilmesini, anne-babaya 
iyilik yapılmasını ve onlara karşı en küçük kırıcı bir 
kelimenin dahi kullanılmamasını ister. Toplumun 
yararına çalışılmasını, komşular ile iyi geçinilmesi-
ni, onlara gerekli yardımların yapılmasını hedefler. 

Metin öğretmen, “Kur’an-ı Kerim-Özellikleri-İçe-
riği” konusunda tahtaya yukarıdaki metni yazdık-
tan sonra öğrencilerine metnin vermek istediği 
mesajları destekleyen ayet ve hadisler bulup def-
terlerine yazmalarını ödev olarak vermiştir. 

Öğrencilerden hangisinin bulduğu ayet ya da 
hadis konu ile ilgili değildir?

A) Oğuz:  “Bir mümin, aç bir mümini doyurursa, Allah 
da o kimseyi cennet meyveleri ile doyu-
racaktır. Yine bir mümin, susuz kalmış bir 
mümine bir şeyler içirip susuzluğunu gide-
rirse, Allah kıyamette ona (lezzetli bir içecek 
olan) ‘Rahîk-ı Mahtûm’dan içirecektir…”  

(Tirmizî, Kıyâme, 18)

B) Eren:   “Rabbin, kendisinden başkasına asla iba-
det etmemenizi, anaya-babaya iyi davran-
manızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan 
biri, ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık 
çağına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bile deme; 
onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz 
söyle. “              (İsrâ suresi, 23.ayet) 

C) Burak:   “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten 
sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz 
kılındığı gibi, size de farz kılındı.”

      (Bakara suresi, 183.ayet) 

D) Zehra:   “Çocuklarınız arasında adaletli davranın, 
çocuklarınız arasında adaletli davranın” 

(Ebu Davud, Buyu, 80) 

4. (I) Hz. Nuh, kavmini gece gündüz demeden tek 
olan Allah inancına davet etmiştir. (II) Hz. Nuh’un 
bu tebligatları karşısında kavminin tamamı iman 
etmiştir. (III) Hz. Nuh’un kavmi, kendilerine ilahi 
emir ve yasakları içeren vahiy gelmeden evvel 
puta tapma inancını benimsemişlerdi. (IV) Hz. 
Nuh’un kıssasını anlatan Hz. Nuh’un ismini taşıyan 
bir sure Kuran’da geçmektedir.

Yukarıdaki metnin numaralandırılmış cümlele-
rin hangisinde bilgi hatası vardır?

A) I B) II C) III D) IV
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5.  I. Kim dünya mükâfatını isterse (bilsin ki) dünya-
nın da ahiretin de mükâfatı Allah katındadır. 
Allah her şeyi işiten ve her şeyi görendir. 

(Nisa suresi, 134.ayet)

 II. Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara 
vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz 
zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah 
size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz 
Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.

 III. Namazı kılın, zekâtı verin. Önceden kendiniz 
için yaptığınız her iyiliği Allah’ın katında bula-
caksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarını-
zı noksansız görür. 

(Bakara suresi, 110.ayet)

 IV. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki: «Bana 
uyanlarla birlikte ben kendimi Allah’a teslim 
ettim.» Ehl-i kitaba ve ümmîlere de: «Siz de 
Allah’a teslim oldunuz mu?» de. Eğer teslim 
oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok 
eğer yüz çevirdilerse sana düşen, yalnızca 
duyurmaktır. Allah kullarını çok iyi görmekte-
dir. 

(Al-i İmran suresi, 20.ayet)

Yukarıda Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın sıfatları konu-
sunda bilgi veren dört farklı ayet verilmiştir. 

Buna göre;

Halime:  I numaralı ayette Allah’ın her şeyi görme 
sıfatı vurgulanmıştır.

Hanife:  I ve II numaralı ayetlerde Allah’ın her şeyi 
işiten olduğu beyan edilmiştir.

Damla:  III numaralı ayette Allah’ın her bir şeyi 
eksiksiz olarak gördüğü ifade edilmiştir.

Duru:   IV numaralı ayette beyan edilen Allah’ın 
sıfatı diğer üç ayette de geçmektedir.

hangi öğrencilerin yapmış olduğu yorumlar 
doğrudur?

A) Sadece Halime ile Hanife

B) Sadece Damla-Duru ve Halime 

C) Hepsi 

D) Sadece Halime-Hanife ve Damla 

6. Lafz-ı muhkemidir yalnız anlaşılan Kur’an’ın

Kaydında değil hiçbirimiz mananın

Ya bakar geçeriz Nazm-ı Celil’in yaprağına

Ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına

İnmemiştir hele Kur’an bunu hakkıyla bilin

Ne mezarda okumak ne de fal bakmak için…

Yukarıda Milli şairimiz Mehmet Akif ERSOY’a ait 
dizeler vardır. 

Milli şairimizin Kur’an-ı Kerim hakkında yakın-
dığı temel düşünce aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Ölüler için yeteri kadar Kuran’ı Kerim okunmamasın-
dan.

B) Manasının fazla düşünülmesi ancak ibadetlerde 
okunmamasından. 

C) Kuran’ı Kerim’in sayfalarına yeterli olacak şekilde süs-
leme sanatının yapılmamasından. 

D) Gerektiği şekilde okunmaması ve anlaşılıp hayata 
geçirilmemesinden.

7. 

Birisine 
duyulan 
güven

İman

İtikad

Yukarıdaki kutularda verilen kazanımlar aşağı-
daki kavramlardan hangisine aittir?

A) İbadet B) Ahlak C) İnanç D) Kıssa

8. Şüphesiz, Allah, Âdem’i, Nûh’u, İbrahim ailesini 
(soyunu) ve İmran ailesini (soyunu) birbirinden 
gelmiş birer nesil olarak seçip âlemlere üstün kıldı. 
Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

(Al-i İmran suresi, 33.ayet)

Yukarıdaki ayette Hz. Nuh (a.s.) hakkında aşa-
ğıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?

A) Hz. Nuh (a.s.), peygamberler içerisinde en uzun haya-
tı yaşayan elçidir. 

B) Hz. Nuh (a.s.) Allah tarafından kulları arasında seçkin 
bir konuma getirilmiş peygamberdir. 

C) Hz. Nuh (a.s.), Allah’ın elçileri içerisindeki en üstün 
olanıdır. 

D) Hz. Nuh (a.s.), Hz. İbrahim’in soyundan gelen bir pey-
gamberdir.


