KUR'AN PINARI SINAVI
1.

İnanmayanların aldanışları, Kıyamet gününde
açıkça ortaya çıkacağı için surenin adı “aldanma ”
anlamına gelir. Surenin son bölümünde, Allah’a
karşı kulluk görevini yerine getirmekten
alıkoyabilecek faktörlerle örülü dünya hayatında,
hem bu vecibenin düzgün ifası hem de beşerî
ilişkilerin sağlıklı yürütülebilmesi için bazı altın
öğütler verilmektedir.

3.

A) Teğabün Suresi
B) Hucurat Suresi
C) Mülk Suresi
D) Mu’minun Suresi
E) Saff Suresi

Yukarıdaki parçada hakkında bilgi verilen sure
hangisidir?

Soru Kitapçığı

4. Vahiy meleğinin
aslî şekliyle vahiy
bildirmesi

d. Miraç gecesi ve Fetret
olayından sonra Hira’da
gerçekleşen vahiy

Peygamber Efendimize (sav) gelen vahiylerin
doğru eşleştirilmiş şekli aşağıdakilerden
hangisidir?

Bütün varlıkların Allah’ı tesbih ettiği yani Allah’ın
evrendeki mutlak egemenliği hatırlatılıp bu
gerçeği dikkate alanlar açısından özü sözü bir
olmamanın ne kadar yanlış olduğuna dikkat
çekilerek başlar. Surenin sonunda ise, kurtuluş
yolunun samimi bir iman ve bu imana uygun
davranışlardan geçtiği bildirilmekte, Peygamber
Efendimizden (sav) önceki peygamber Hz. İsa’nın
hayatından canlı bir örnek verilmektedir.

A) Teğabün Suresi
B) Nur Suresi
C) Saff Suresi
D) Maide Suresi
E) Mülk Suresi

3. Vahyin en ağır
şekli

a. Cebrail (as) in insan
suretinde vahiy
getirmesi
b. Çan sesine benzer bir
sesle meleğin
gözükmeksizin vahiy
getirmesi
c. Hz. Peygamber’in (sav)
gördüğü sadık rüyalar

2. Vahyin en kolay
şekli

Yukarıda verilen bilgilerin, aşağıdaki surelerden
hangisine ait olduğu söylenebilir?

2.

1. Vahyin ilk şekli
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A)
B)
C)
D)
E)

4.

1-c
1-b
1-d
1-a
1-c

2-d
2-d
2-a
2-b
2-a

3-b
3-a
3-c
3-c
3-b

4-a
4-c
4-b
4-d
4-d

"………………. namazını kılan kimse Allah'ın
himayesindedir. Dikkat et, ey Âdemoğlu! Allah,
bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya
çekmesin."
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Yatsı
B) Akşam
C) Sabah
D) Teheccüd
E) Evvabin

4. KATEGORİ (Yetişkin)

Sayfa 1

yere
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5.

1. Kuran’da ‘kella’ lafzının geçtiği ve içinde secde
ayeti olan her sure Mekkîdir.
2. Yine başında Heca Harfi (Hurûfu’l Mukatta’a)
bulunan bütün sureler Mekkîdir.
3. İstisnasına rağmen çoğunlukla ‘ya eyyuhennas’ ibaresi bulunan sureler Mekkîdir.
4. Şer’i cezalar (Hudud)ve miras paylarını ihtiva
eden bütün sureler Medenîdir.
5. Münafıklardan bahseden bütün sureler
Medenîdir.

7.

A) 1 ve 3
B) 1 ve 4
C) 2 ve 5
D) 1 ve 5
E) 2 ve 3

Kur’an-ı Kerim’in çeşitli yön ve özellikleri ele
alınarak verilen aşağıdaki bilgilerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?
A) Kur’an, Hz. Peygamber’e (sav) vahiy yoluyla
indirilip Mushaflara yazılan, tevatüren
nakledilen, okunması ibadet olan muciz bir
kelamdır.
B) Kur’an, Fatiha suresinden Nas suresinin
sonuna kadar indirilen, kendisine has
özellikleri olan lafızlardır.
C) Kur’an, Hz. Peygamber’e (sav), indirilen
vahiyleri içinde toplayan mukaddes kitaptır.
D) Kur’an, Hz. Peygamber’e (sav), 40
yaşındayken, Ramazan ayında, Kadir
Gecesinde toplu şekilde vahyedilen ayetler
toplamıdır.
E) Kur’an’ın iki nüzulü vardır: Birincisi, Levhu’l
Mahfuzdan dünya semasına toptan, ikincisi
Cebrail vasıtasıyla Hz. Peygamber’e (sav)
aralıklarla indirilmiştir.

Soru Kitapçığı

Öğretmeni, Mustafa’ya, Kuran-ı Kerim’le ilgili
ödev vermiş, öncüllerin sonlarına, doğru
olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazmasını
istemiştir. Mustafa, ödevi aşağıdaki gibi
doldurup vermiştir:
1. Kuran- ı Kerim’de ta’lil ile başlayan tek sure
Kureyş Suresi’dir.(Y)
2. Kuran’da 120 tane olan ve bir cüzün dörtte
birine eşit olan 5 sayfalık bölümlere secavend
denir.(D)
3. El Hurufu’l Mukatta’a (Kesik harfler)
müteşabihattan olup ikisi Medenî, yirmi
yedisi Mekki olmak üzere yirmi dokuz
tanedir. (Y)
4. Kur’an’ı Kerim’de 17 surenin başında kasem
(yemin) vardır.(D)
5. Kâfirlerin, Tevbe suresi 6.ayete göre, Kur’an’ı
Kerim’i dinlemekten men edilmeleri
gerekir.(D)
6. Kur’an’da 114 sure bulunmaktadır. En uzunu
Bakara Suresi, en kısası İhlâs Suresi’dir.(Y)

Yukarıda Mekki ve Medenî Surelerin alâmet ve
özelliklerinin
verildiği
numaralandırılmış
cümlelerden hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?

6.

2019

Buna göre Mustafa, bu öncüllerin kaç tanesini
doğru şekilde cevaplamıştır?
A) 1

8.

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

Her mescidin bir selamlaması vardır. Mescidi
Haram’ın selamlaması da tavaftır. Buna göre
diğer
mescitleri
selamlama
şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mescitleri daha fazla ziyaret etmek
B) Mescitlerin etrafında dönmek
C) Mescitlere abdestli gitmek
D) Mescitte iki rekât namaz kılmak
E) Kıbleye dönüp selam vermek

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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9.

Eğer Kur’an’ın en temel maksatlarından birisi,
belki de birincisi, Allah’ın var ve bir olduğunu
anlatmaksa her bir surede, her bir sayfada, her
bir satırda, hatta her bir sözde tevhit hakikatini
ders vermelidir. Bu nedenle, Kur’an’da Allah’ın
varlığını ve birliğini bildiren tevhid ifadelerine
sıklıkla rastlanmaktadır. Hatta sosyal ve beşerî
hayatı düzenleyen ilahî prensiplerin izah edildiği
surelerde bile tevhide vurgu yapılmıştır. Amansız
bir hastalıktan ölmek üzere olan adamın meşhur
bir doktordan :“Gözünü aç, kendine gel. Sana
vereceğim ilacı kullanırsan iyileşeceksin” sözünü
işitmesi gibi… Milyonlarca defa “La ilahe illallah”
derse yani “Allah’tan başka ilah yoktur” mesajını
görse yine de israf olmaz.
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11. 1. ………………….. namazının iki rekat sünneti
dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır.
2. …………………… namazını kılın. Çünkü Allah
tektir, teki sever.
3. ………………….. namazı farz namazlardan sonra
en faziletli namazdır.
Yukarıdaki hadislerde boşluklara sırasıyla
gelmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sabah – Akşam - Gece
B) Sabah – Vitr - Gece
C) Yatsı – Vitr - Evvabin
D) Sabah – Akşam - Vitr
E) Öğle – Akşam - Gece

Yukarıdaki parçada Kur’an’daki hangi özellik
vurgulanmaktadır?
A) Kur’an’daki hitaplar
B) Kur’an’daki kıssalar
C) Kur’an’daki yeminler
D) Kur’an’daki tekrarlar
E) Kur’an’daki mecazlar

10. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem’in kıssası farklı
surelerde farklı yönleriyle ele alınmaktadır.
Aşağıdaki surelerin hangisinde bu kıssanın
“İnsanın ve cinlerin yaratıldığı maddelerin
üstünlük vesilesi sayılmasının aldanma ve cehalet
sonucu olduğu, bu yüzden ırkçılık ve asabiyetin ne
kadar kötü olduğu” yönü anlatılmıştır?
A) Hicr Suresi
B) Bakara Suresi
C) Kehf Suresi
D) Araf Suresi
E) Taha Suresi

Soru Kitapçığı

12. 1. İlk önce günde toplam 4 rekât farz namaz
vardı. Sabah ve akşam ikişer rekât kılınıyordu.
2. Miraç’ta beş vakit namaz farz kılınınca
akşam 3, diğer vakitler 2 rekât olarak
kılınmaya başlandı.
3. Hicretten sonra sabah namazı hariç diğer
namazların farzları 4 rekâta çıkarıldı.
4. Seferi(yolculuk) namazının Hicret öncesi ve
sonrası rekat sayısı değişmemiştir.
Namazın farz kılınma süreciyle ilgili yukarıda
verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
A) 1, 2 ve 4
B) Yalnız 3
C) Yalnız 2
D) 2 ve 3
E) Yalnız 3

4. KATEGORİ (Yetişkin)

Sayfa 3
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13. 1. Yakıtı insanlar ve taşlar olan bir cehennem
2. İçine atılanların, kaynarken ki gürlemesini
işittikleri bir cehennem
3. Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi
kılacağını sananların gireceği bir cehennem
4. Dolunca kapıları sıkıca kilitlenen bir
cehennem
5. Öfkesinden neredeyse parçalanacak bir
cehennem
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Mülk Suresi 6-8.
ayetlerdeki cehennem tasvirinde yer alır?
A) 2, 3 ve 4
B) 1, 2 ve 5
C) 2, 4 ve 5
D) 4 ve 5
E) 2 ve 5

14. Resûlullah (sav): “sizden birinizin Rabbine en
yakın olduğu yer secde halidir. Secdede
………………” buyurmuştur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Çok uzun kalın.
B) Allah’tan korkun.
C) Tefekkürü çoğaltın.
D) Duayı çoğaltın.
E) Kur’an-ı Kerim okuyun.

Soru Kitapçığı

2019

15. Ensardan Cabir b. Abdullah’tan rivayet edilen
bir hadise göre, Cebrail aleyhisselamın namaz
vakitlerini
göstermek
için
Peygamber
Aleyhisselam’a “Kalk namaz kıl!” dediği
vakitler arasında aşağıdakilerden hangisi
yoktur?
A) Her şeyin gölgesi kendi misli kadar
olduğu vakit
B) Her şeyin gölgesi kendisinin iki misli
olduğu vakit
C) Fecr aydınlığı yayıldığı vakit
D) Güneş battıktan sonra
E) Güneş doğup bir mızrak boyu yükseldiği vakit

16. 1. Yatsı namazını kılıp bir süre uyuduktan
sonra, kalkıp imsak vaktine kadar kılınabilen
namazdır.
2. “Tek” anlamına gelen bu namaz, 1, 3 veya
5 rekât olarak kılınabilir.
3. Allah’a çok itaat edenlerin namazı anlamına
gelen en azı 2 rekât en çoğu da 20 rekât
kılınan namazdır.
4. Güneşin doğup bir mızrak boyu
yükselmesinden öğle namazına kadar
kılınabilen namazdır.
Yukarıda
özellikleri
verilen
namazlar
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
1
A)
B)
C)
D)
E)

Teheccüd
Teheccüd
Teheccüd
Evvabin
Teheccüd

4. KATEGORİ (Yetişkin)

2
Vitr
Duha
Duha
Vitr
Vitr

3
Evvabin
Evvabin
Evvabin
Teheccüd
Duha

4
Duha
Vitr
Vitr
Duha
Evvabin

Sayfa 4
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17. “Muhammed Hamidullah namazın kılınışını bazı
varlıkların muhtelif durumlarına benzeterek
açıklamıştır.”
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi doğru bir
eşleştirme değildir?
A) Akarsuların akışı - Abdest
B) Bulutların hareketi – Namaz hareketleri
C) Dağların duruşu - Kıyam
D) Hayvanların eğilerek dolaşması - Rükû’
E) Bitki köklerinin beslenmesi - Secde

18. Teyemmümde, su kullanılmadığı için, abdest gibi
zahiri temizlik yoktur. Hatta teyemmüm gusül
yerine dahi geçebilmektedir.
Buna göre,
1. Abdest ve gusülden amacın sadece bedeni
temizlik olmadığı
2. Teyemmümün bir kolaylaştırma olduğu
3. Abdestsizliğin vereceği manevi kırgınlığın
teyemmümle aşılacağı
4. Ne şartta olursak olalım namaz kılmamanın
bahanesi olmayacağı
Sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) 1, 2, 3 ve 4
B) 1, 2 ve 4
C) Yalnız 4
D) 1, 2 ve 3
E) 2, 3 ve 4

19. Peygamber Efendimiz (sav): “ İşin başı.......,
İslam’ın direği ........., en zirvesi ise............” diye
Buyurduğu hadisi Şerifinde boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangileri sırası ile gelmelidir?
A) iman-namaz- ihlastır
B) ihlas- namaz- imandır
C) İslam- ihlas- cihattır
D) islam- namaz- cihattır
E) iman- ibadet- samimiyettir

Soru Kitapçığı

20.
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………………… Yaptığımız ibadet ve kıldığımız
namazdaki amacımız nedir? kimin için yapıyoruz
ve bu yaptıklarımızdan nasıl bir fayda
umuyoruz? Bu sorulara cevap bulabilirsek
yaptığımız işin değeri daha iyi anlaşılır ve daha
bilinçli bir şekilde görevimizi yerine getirmiş
oluruz. Aksi takdirde şuursuz ve ruhsuz bazı
hareketlerden ibaret olarak kılınan namaz,
namazın gerçek mahiyetinden çok uzak
olacaktır.
Paragraf başına aşağıdaki cümlelerden hangisi
gelse paragrafın anlamı bozulmaz?
A) Namazı namaz kılanlarla beraber kılmalıyız.
B) Amacı ve gayesi belli olmadan yapılan hiçbir
işten gereği gibi verim alınamaz.
C) Hangi hareketi nerede yapacağımızı bilmesek,
namazı anlayamayız.
D) Namazı hareketlerini bilerek kılmalıyız.
E) Namazı namaz kılanlardan öğrenmeliyiz.

21. Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur “ Bir
Müslüman, farz namazın vakti geldiğinde
güzelce abdest alır, huşu içinde ve rukûunu tam
yaparak namazını kılarsa, Büyük günah
işlemedikçe, bu namaz ................ olur. Bu her
zaman böyledir” (Müslim)
Hadisi şerifte boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Anne ve babasının günahlarına kefaret
B) Kendi geçmiş günahlarına kefaret
C) Tutmadığı geçmiş oruçlarına kefaret
D) Sırat köprüsünde hızla geçmesine vesile
E) Ahirette ona şefaatçi

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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22. Allah
içinde
yaşadığımız
evreni/kainatı
anlamamızı, algılamamızı ve onunla ilgili
gözlemler yapmamızı istiyor. Modern hayatın
koşuşturmasında yok olan insana,
Allah: “Gözünü çevir de bir bak gökyüzünü bir
araştır aksaklık var mı yok mu? bir kontrol et”
diye soru yöneltir. Gökteki bu kusursuz düzene
hangi surenin 3. ve 4. ayetlerinde işaret
edilmektedir?
A) Mülk suresi
B) Saff
C) Hadid
D) Teğabun
E) Ankebut

A) Fatiha - Bakara
B) Fatiha - Nas
C) Alak - Müdessir
D) Müzemmil - Alak
E) Müdessir - Müzemmil

A) 1 ve 3
B) 1, 2 ve 3
C) Yalnız 5
D) Yalnız 3
E) 2, 3 ve 5

26. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ayet ayet
indirilmesinin hikmet ve sebepleri arasında
sayılamaz?

24. Peygamber Efendimizin (sav) döneminde bazı
sahabeler
Peygamber
Efendimizin
(sav)
kontrolünde ve izniyle kendileri için özel
mushaflar yazmışlardır. Aşağıda ismi verilen
sahabilerden hangisinin kendi mushafı yoktur?

Soru Kitapçığı

25. 1. Hz. Peygamber’e (sav) “İkra’: Oku “emri ile
Nübüvvet, el Müddessir suresi ile de Risalet
verilmiştir.
2. Kur’an’ın en uzun ayeti ‘müdayene ayeti ’
olarak bilinen Bakara suresinin 282. ayeti
olup bu ayet tam bir sayfadır.
3. En kısa ayetleri ise Kevser suresinin
ayetleridir.
4. İlk inen ayetler Alak suresinin 1-5. ayetleridir.
5. Son inen ayetler ise Bakara 278 ve 281, Nisa
176, Tevbe 128-129, Nasr 1-3 ve Maide 3.
ayetleridir.
Yukarıdaki
numaralandırılmış
cümlelerin
hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

23. İlk vahiyden sonra vahiy bir süre kesildi. Kimine
göre üç ay, kimine göre dokuz ay, kimine göre bir
yıl, kimine göre de üç yıl olduğu rivayet edilir. Bu
süreye, bu kesintiye ‘fetret-ül vahiy’ denir. Fetretül vahiy hangi iki sure arasındaki zamandır?

A) Hz. Ali
B) Zeyd bin Sabit
C) Muaz bin Cebel
D) Ebru Hureyre
E) Ubey bin Kab

2019

A) Allah’ın emir yasaklarının ve hükümlerinin
yerleşmesi ve dinin sağlam bir temele
oturtulması
B) Peygamber Efendimizin (sav) kalbine sebat
verilmesi
C) İslam fıkhının oluşması ve anlaşılmasında
kolaylıklar sağlaması
D) Kur’an’ın metninin ezberlenmesi yanında
ahkâmlarının tatbikini de kolaylaştırması
E) Daha önce kitap şeklinde toplu şekilde
gönderilen Tevrat ve İncil’den farklı olarak
yazıya geçirilmesinin bu şekilde daha kolay
olması

4. KATEGORİ (Yetişkin)

Sayfa 6

KUR'AN PINARI SINAVI
27. ve 28. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Serkan’ın çalıştığı kurumda görevde yükselme
sözlü sınavı sonucunda Orhan, kademe olarak
yükselmiş ancak Murat ve Serkan sınavı
geçememişlerdir. Bunun üzerine Serkan ve
Murat, Orhan’ın bunu hak etmediği düşüncesine
kapılıp sürekli Orhan hakkında konuşmaya
başlamışlardır. Serkan, daha ileri gidip Orhan’ı
amirlerin gözünden düşürebilmek için onun
hatalarını araştırmaya başlamıştır.
27. 1. suizan (kuşku, kötü san)
2. İftira
3. gıybet (çekiştirme)
4. tecessüs (kusur araştırma)
Parçaya göre, Serkan ayetlerde yasaklanan
Yukarıdaki fillerden hangilerini işlemiştir?
A) 1, 3 ve 4
B) 1, 2 ve 3
C) 1, 2, 3 ve 4
D) Yalnız 3
E) 2, 3 ve 4

28. Aşağıdaki surelerden hangisi Serkan’ın parçada
belirtilen kalbî hastalıklarına manevî bir ilaç
hükmünde ayetler içermektedir?
A) Hadid Suresi
B) Saff Suresi
C) Meryem Suresi
D) Hucurat Suresi
E) Teğabün Suresi

Soru Kitapçığı
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29. "Ey Bilal! İslâm olalıdan beri işlediğin ve senin en
çok menfaat ümit ettiğin ameli bana söyler
misin? Çünkü ben, bu gece (rüyamda), cennette
ön tarafımda senin ayakkabılarının sesini
işittim!........
Ben İslam'da, nazarımda, daha çok menfaat
umduğum şu amelden başkasını işlemedim:
…………………………………………………………………………
………………………………………. .”
Yukarıdaki hadiste Hz. Bilal’in Peygamber
Efendimize (sav) verdiği cevapta hangi ameli
vardır?
A) Sabah namazından önce kıldığı iki rekât
namaz
B) Mescide girdiğinde oturmadan kıldığı iki rekât
namaz
C) Abdestten sonra kıldığı iki rekât namaz
D) Akşam namazından sonra kıldığı iki rekât
namaz
E) Kuşluk vaktinde kıldığı iki rekât namaz

30. Sinsi ve yalancıdır. Gösteriş için ibadet etmeye
teşvik eder. Secde emrini dinlemediği gibi insanı
da günahlarda boğmaya çalışır. Sahip olduğu
makamı kendinden bilip, kovuluşuna, yaratıldığı
maddeyi üstün görmek gibi bir anlayış sebep
olduğu halde bu yanlış anlayışında devam etmiş
ve insanları kendisiyle beraber aynı yere
götürmek için mühlet istemiştir.
Parçadaki altı çizili bölümler, şeytanın aşağıdaki
bazı özellikleri ile eşleştirildiğinde hangisi dışta
kalır?
A) Hatasına kılıf bulmaya çalışma
B) İnsanların arasını açma
C) Nankörlük
D) Hatada ısrar
E) İtaatsizlik

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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31. Allah’ın üzerine yemin ettiği bazı şeyler, kendi
başlarına değerli değil, Allah’ın yaratmış olması
itibariyle yücedir, değerlidir ve kıymetlidir. Cenâbı Allah Kendi Zatının yüceliğini bildirmek, isim ve
sıfatlarının tecellilerinin kemâlini ve eşsizliğini
göstermek için mevcudata çeşitli şekillerde dikkat
çekmiştir. Yemin bunlardan sadece biridir.
Buna göre aşağıda verilen,
1. İnsanların Kur’ân’a ve Kur’ân’ın verdiği
haberlere iman ve güvenlerini sağlamak
2. Kıyâmet gününün, âhiret gününün, öldükten
sonra dirilişin, hesabın, Cennetin ve
Cehennemin hak olduğunu zihinlere nakşetmek
3. Önemli nimetler, varlıklar ve nesneler
üzerinde tefekkürü teşvik etmek
öncüllerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki yeminli
ifadelerin sebeplerindendir?
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33. “Sizi tek bir nefisten yaratan O'dur." (A'raf,189)
âyetindeki tek nefis, Hazreti Âdem’i kast eder.
“ Elif-lâm-râ. Bu, Rablerinin izniyle insanları
karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye lâyık
olan Allah’ın yoluna çıkarman için sana
indirdiğimiz kitaptır.”(İbrahim, 1) ayetindeki
“karanlık(lar)” (zulumat) kelimesi “şirk ve inkâr”
yerine; “aydınlık” (nur) kelimesi ise “iman ve
İslam” yerine kullanılmıştır.
Bu ayetlerde olduğu gibi Kur’an’da lafzın asıl
anlamının dışında kullanılmasına ne ad verilir?
A) Hakikat
B) Tahmis
C) İstiaze
D) Î’caz
E) Mecaz

A) 2 ve 3
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 1, 2 ve 3
E) Yalnız 3

32. Buhari ve Müslim’den riyavet olunmuştur ki,
Peygamber Efendimiz (sav) şöyle demiştir:
“Abdullah şayet ................... ne iyi adamdı. Ey
Abdullah! sen falan kişi gibi olma, o................... ,
sonra terk etti.
Belirtilen hadiste noktalı yerlere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) İki günde bir oruç tutsaydı Sürekli oruç tutardı
B) Malını Allah için infak etseydi Allah için infak ederdi
C) Kur’an’ı tamamen ezberleseydi Kur’an’ı ezberledi
D) Gece namazlarına da kalksaydı Gece ibadetine kalkardı
E) Evini kimsesizlere açsaydıEvini kimsesizlere açardı

Soru Kitapçığı

34. “Ümmetime zor gelmeseydi onlara Her namaz
için .............
ve her abdest için
............emrederdim.”
Yukarıdaki hadisi Şerif’te boş bırakılan yerlere
aşağıdakilerden hangi gelmelidir?
A) Abdest - Namaz
B) Cübbe - Misvak
C) Tesbih - Mismak
D) Abdest - Misvak
E) Sarık - Misvak

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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35. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in kitap
haline getirilme süreciyle ilgili doğru bir bilgi
değildir?
A) Yemame Savaşı’nda yetmiş tane hafızın şehit
olması üzerine Hz. Ömer’in, Halife Hz. Ebu
Bekr’i ikna etmesiyle bu işe başlanmıştır.
B) Üzerinde ümmetin ittifakı meydana gelmiş
olup mütevatir bir şekilde gelmiştir.
C) Tilaveti mensuh olan ayetler yazılmamıştır.
D) Hazırlanan nüsha, yedi harfi içine almaktadır.
E) Zeyd b. Sabit, Hz. Osman’ın verdiği Kur’an’ı
toplama görevini beş yılda tamamlayabilmiştir.

36. “Münafığın namazı şöyledir; oturup güneşin
şeytanın boynuzları arasına girmesini bekler.
Sonra kalkarak gagalama gibi dört rekat namaz
kılar. Allahı ancak az zikreder”(Müslim)
Buna göre;
1. Zamanında yapılması gereken ibadetleri
son ana bırakmak.
2. Bir İbadeti yaptığında ibadetin ruhuna aykırı
şekilde hızlıca yapıp geçiştirmek.
3. Allah’ı (cc) az anıp zikretmek.
Yukarıda verilenlerden hangisi münafıklık
alametleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1, 2 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1 ve 3

Soru Kitapçığı
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37. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu “
Herhangi birinizin kapısı önünde günde beş defa
yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede bir kir
olabileceğini düşünebilir misiniz?” Bunun
üzerine sahabe; “hiç kir kalmaz” dediler.”
(Müslim, Buhari)
Bu Hadisi Şerifin devamında Peygamber
Efendimizin (sav) verdiği mesaj hangisinde
doğru verilmiştir?
A) Temizliğe çok önem vermeliyiz.
Temizlik imandandır
B) Abdesti günde beş aldığımızda üzerimizde
herhangi bir kir kalmaz.
C) Namaz kılmadan önce abdestimiz yoksa
mutlaka abdest alınmalıdır
D) Namaz, Günde beş defa nehirde yıkanmaya
benzer. Günahları temizler
E) Eğer ezan sesi duyuyorsak evimize en yakın
mescide gitmeli namaz kılmalıyız. Bu
imanımızı temiz tutar.

38. "Temizlik îmanın yarısıdır. Elhamdulillah mizanı
doldurur. Subhanallah ve elhamdulillah göklerle
yer arasını doldurur. Namaz bir ......... Sadaka
bir........... Sabır bir ........ Kur'an da senin ya
lehine ya aleyhine bir Şahittir. Bütün insanlar
sabahleyin kalkarlar, kimisi nefsini satar, kimisi
de onu ya azad eder, yahut helak!.." (Müslim)
Hadisi Şerifinde boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) nurdur- burhandır- ziyadır
B) nurdur- ziyadır- burhandır
C) burhandır- nurdur-ziyadır
D) ziyadır- nurdur-burhandır
E) burhandır- ziyadır- nurdur

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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39. 1. Kuran- ı Kerim’in çoğaltılması esnasında
heyetten, ihtilaf halinde Kureyş lehçesinin esas
alınması istenmiştir. (……..)
2. Mushafların çoğaltılması işinde sadece muhacir
Müslümanlar görev almıştır.(……..)
3. Heyetinin çoğalttığı 7 adet Mushaf’ın 3 tanesi
korunmuştur. Bunlar Topkapı Sarayı’nda,
Londra’da ve Taşkent’tedir. (……..)
4. Kuran-ı Kerim’i Kitap haline getiren heyetin
başında Zeyd b. Sabit, çoğaltan heyetin
başında ise Hz. Ali vardır.(………)
5. Zeyd b. Sabit tarafından yazdırılan Kur’an’a
“Mushaf” adının verilmesini teklif eden
Hz. Ömer’dir.(………)
6. Mushaf, çoğaltılmadan önce en son, Hz.
Hafsa’nın yanındaydı. (…….)
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40. Yüce kitabımız Kur’an’ı Kerim ............
döneminde toplatılmış ve Mushaf halini almıştır.
Kur’an’ı toplayan sahabe ise .......... dır. Yine bu
sürecin sonucunda kitabımız ...... döneminde ise
çoğaltılarak farklı beldelere gönderilmiştir.
Aşağıda verilen sıralama ve isimlerden
hangileri yukarıdaki boşluklara yazılmalıdır?
A) Hz. Ebu Bekir - İbn Mesud - Hz. Ömer
B) Hz. Osman - Zeyd bin Sabit - Hz. Ali
C) Hz. Ömer - İbn Mesud - Hz. Osman
D) Hz. Ebu Bekir - Zeyd bin Sabit - Hz. Osman
E) Hz. Ömer - İbn Mesud - Hz. Osman

Öğretmen, Kuran-ı Kerim’in kitap hâline
getirilmesi ve çoğaltılması ile ilgili yukarıdaki
öncülleri ödev vermiş, öğrencilerden öncüllerin
karşılarına doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y”
yazmalarını istemiştir. Beş öğrencinin cevapları
aşağıdadır:

Mücahit
Ekrem
Zekeriya
Hüseyin
Kenan

1
D
D
Y
D
D

2
D
Y
D
Y
Y

3
Y
Y
D
Y
D

4
Y
D
D
D
Y

5
D
Y
D
Y
Y

Buna göre en yüksek puanı alan öğrenci
hangisidir?
A) Mücahit
B) Kenan
C) Hüseyin
D) Ekrem
E) Zekeriya

Soru Kitapçığı

6
D
Y
Y
D
D

41. Kur’an-ı Kerim’in belli bir düzeni ve belli bir
tasnifi
vardır.
Bu
tasniflerden
biri
“uzunluklarına” göre tasniftir. Uzunluklarına
göre sureler dört kısma ayrılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmelerden
değildir?
A) Tıval
B) Miûn
C) Mesani
D) Mufassal
E) Evsat

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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42. “Bir gün Cebrail (as) bana dedi ki:
- Ey Muhammed ne kadar yaşarsan yaşa sonunda
öleceksin. Birini ne kadar seversen sev, sonunda
bir gün ondan ayrılacaksın. Ne çeşit amel
yaparsan yap karşılığını muhakkak bulacaksın. Hiç
şüphe
yok
ki
mü'minin
şerefi…………(1)…………namazındadır.
Mü'minin
izzet ve haysiyeti de………(2)……..dir.”
Yukarıdaki hadiste boşluklara gelmesi gereken
ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

A)

1
Teheccüd

B)
C)
D)

Evvabin
Cuma
Cuma

E)

Teheccüd

2
İnsanlardan bir şey
dilememesi
Sabretmesi
Sözünü yerine getirmesi
İnsanlardan bir şey
dilememesi
Sözünü yerine getirmesi

43. 1. Ezberlenmiş olmalı
2. Peygamberin huzurunda yazılmış olmalı
3. En az iki şahidin şehadetiyle ispat edilmeli
4. Yazan ve ezberleyenlerin Kuran’ın kâtipleri
olmalı
5. Yazan ve ezberleyenlerin ensardan veya
muhacirlerden olmalı
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44. Kevni ayetler: Kainatta gözle görebildiğimiz
olağan üstü özelliklerin yüce yaratıcının
varlığına, birliğine ve yüce sıfatlarına şahitlik
eden işaret eden ayetlere denir.
Buna göre, aşağıda verilen ayetlerden hangisi
kevni ayetlere örnek değildir?
A) "Aşılayıcı olarak rüzgârlar gönderdik de;
derken gökten yağmur indirip onunla sizi
suladık. (Yoksa) o suyu hazinelerde depolayan
da sizler değilsiniz." (Hicr, 15/22)
B) "Biz gece ve gündüzü kudretimizi gösteren iki
delil kıldık. Gece delili Ay'ı sildik, gündüz delili
Güneş'i aydınlatıcı yaptık ki, hem Rabb'inizin
lütfedeceği nimetlerin peşine düşesiniz, hem
de yılların sayısını ve hesabı bilesiniz. Biz her
şeyi açık açık bildirdik." (İsrâ, 17/12)
C) "Hakkı, inkâr edenler görüp bilmediler mi ki,
göklerle yer bitişik (bir bütün) idi onları Biz
ayırdık, hayatı olan her şeyi sudan yaptık.
Hâlâ inanmayacaklar mı?" (Enbiya, 21/30)
D) "Allah O'dur ki gökleri, sizin de görüp
durduğunuz gibi, direksiz
yükseltti."(Ra'd,13/2)
E) (Ey Muhammed!) Onlar (iman etmek için)
ancak kendilerine meleklerin gelmesini veya
Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı
âyetlerinin gelmesini mi gözlüyorlar…”(En-am 6/8)

Yukarıda verilenlerden hangisi, Kur’an-ı Kerim’i
toplama sürecinde, getirilen ayetlerin kabul
edilmesi için gerekli şartlardan biridir?
A) 1 ve 2
B) 1, 2, 3
C) 2, 3 ve 4
D) 1, 2, 4 ve 5
E) 1, 2, 3, 4 ve 5

Soru Kitapçığı
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45. “O gün hakkı yalan sayanların vay haline! ” ayeti
aynı surede 10 defa, “ And olsun ki biz Kur’an’ı
öğüt ve ibret almak isteyenler için kolaylaştırdık,
ibret alacak olan yok mu? “ ayeti ise 4 defa
tekrarlanmaktadır.
Bu tekrarlar aşağıda verilen surelerden
hangisinde geçmektedir?
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48. "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerini
yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir! O,
çok bilen yaratıcıdır. Onun işi, birşeyi (olmasını)
istedi mi, ona sadece "ol" demektir, hemen
oluverir. O, öyle yücedir ki, her şeyin
hükümdarlığı O'nun elindedir. Ve siz O'na
döndürüleceksiniz" (Yasin, 81-83).
Verilen ayette altı çizili bölümlerin aşağıdaki
kavramlardan hangilerini vurguladığı
söylenebilir?

A) Mürselat-Vakıa
B) Mürselat- Kamer
C) Rahman-Vakıa
D) Rahman- Kamer
E) Hicr-Kamer

46. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu: “Kim
sarhoşluk sebebiyle dört kere namazı terk ederse,
artık Allah’ın ona fesat çamuru içirme hakkı olur.”
Sahabe; ‘fesat çamuru nedir?’ diye sorunca,
Peygamber Efendimiz (sav) hangi cevabı
vermiştir?

A) Yaratılışın mükemmelliği – Cennet nimetleri
B) Yer ve göklerin genişliği – Ahiret yurdu
C) Allah'ın yaratması ve üstün gücü - Ahiret
yurdu
D) Yaratılıştaki intizam – Ahiret yurdu
E) Yaratılışın mükemmelliği – İnsanın yaratılış
Amacı

A) O, cehennemdeki fasıkların gittiği bir yerdir.
B) O, günahkârların kalplerinin mühürlenmesidir.
C) O, cehennem ehlinin (kan ve irin) akıntısıdır.
D) O, dünyada insanın (manevi olarak) düştüğü
en aşağı noktadır.
E) O, cehennem zebanilerinin konakladığı yerdir.

47. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Kur’an’ın en
uzun ve en kısa süreleri bir arada verilmiştir?
A) Bakara - Nas
B) Bakara - Kevser
C) Bakara - Felak
D) Bakara - İhlas
E) Ali İmran - İhlas

Soru Kitapçığı

49. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki ayetlerin
ifade ettikleri anlamların açıklığı ve kapalılığı
yönüyle yapılan tasnife ait bir kavram değildir?
A) Mücmel ayetler
B) Kevnî ayetler
C) Muhkem ayetler
D) Mübeyyen ayetler
E) Müteşabih ayetler

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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50.
1.
2.
3.
4.

Mekkî Sureler
Güçlü üslup, sert
hitap

Medenî Sureler
Yumuşak üslup,
kolay hitap

Kısa ayetler
Daha çok ibadet
ve muamelât
Cihad ve
hükümlerini
ihtiva eden
sureler

Uzun ayetler
Ulûhiyetin tevhidi ve
dirilişe iman
Geçmiş milletlerin
kıssalarını ihtiva
eden sureler

Mekki ve Medeni surelerin genel anlamda
özelliklerinin verildiği yukarıdaki tabloda hangi
bilgiler yanlıştır?
A) Yalnız 3
B) 2 ve 3
C) Yalnız 4
D) 2, 3 ve 4
E) 3 ve 4

51. Her bir Kur’an harfi, bir hakikat hazinesi
hükmündedir. Bazen bir tek harf, bir sayfa kadar
hakikati ders verir. Kur’an-ı Kerim’in makamların
en yücesinden sâdır olmuştur.
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52. Peygamber Efendimiz (sav): “Allah’a en sevimli
olan namaz, Davud’un (as) namazıdır. Allah’a en
sevimli olanı da yine Davud peygamberin
orucudur” buyurmuştur. Hadisin devamında
Allah Resulü (sav), Davud’un (as) namazını ve
orucunu tarif etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
Efendimizin (sav), Davud’un (as)namazı ve
orucu hakkında buyurduğu ifadedir?
A) Namazı; gecenin yarısında uyur yarısında
ibadet eder. Oruç; sürekli tutardı.
B) Namazı; gecenin yarısında uyur yarısında
ibadet eder. Oruç; İki gün tutar bir gün
tutmazdı.
C) Namazı; gecenin üçte ikisinde uyur üçte
birinde ibadet eder. Oruç; bir gün tutar bir
gün tutmazdı.
D) Namazı; gecenin yarısında uyur, üçte
birisinde namaz kılar, gecenin altıda birinde
yine uyurdu. Oruç; bir gün tutar bir gün
tutmazdı.
E) Namazı; gecenin üçte birinde uyur, üçte
birinde namaz kılar, gecenin kalan üçte
birinde yine uyurdu. Oruç; bir tutar, bir
tutmazdı.

Bu nedenle, ister belagati yönünden ister teşrii
değerleri bakımından, isterse de gaybî haberleri
cihetinden Kur’an’ın bir benzerini meydana
getirmekten tüm beşeriyetin aciz olmasını ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kur’an İlimleri
B) Kur’an’ın Î’câzı
C) Kur’an’daki Yeminler
D) Kur’an’daki Müteşabihat
E) Kur’an’daki Mecazlar

Soru Kitapçığı
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53. Muhacirlerin fakir olanları Peygamber Efendimize
(sav) gelerek şöyle dediler:
“Yâ Resulallah, varlık sahipleri yüksek dereceleri
ve daimi nimetleri alıp gittiler. Çünkü onlar da
bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor.
Onlar sadaka veriyor, biz veremiyoruz. Onlar köle
âzat ediyor, biz edemiyoruz.” Sahabelerini
dinleyen Hz. Peygamberimiz (sav):
“Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla, sizi
geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de
geçersiniz…
Peygamber Efendimiz’in (sav) muhacirlerden
yapmalarını istediği şey aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gece namazı kılmaları
B) İnfak vermeleri
C) Cemaatle namaza devam etmeleri
D) Daima abdestli olmaları
E) Namazlardan sonra tesbihat yapmaları

54. Aşağıdakilerden hangisi “Namaz kötülüklerden
alıkoyar” ayetine, namaz kılan insana etkileri
açısından verilen manalardan biri değildir?
A) Çevresinin kendisini tanıması neticesinde
çevrenin etkisiyle kötülüklerden uzak kalması
B) Kişinin kendisinin kim olduğunun farkına
vardırarak Allah’ın hudutlarına dikkat
ettirmesi
C) Günahlara devam eden ama namaz kılan bir
insanın günahları bırakmaması durumunda
namazı bırakması
D) Başka insanlara da örnek olarak onların
kötülükten uzaklaşmasını sağlaması
E) Başka insanların da kötülük yapmalarını
engellemeye teşvik ettirmesi

Soru Kitapçığı
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55. Ünlü İslam âlimi ve müfessir Elmalılı Hamdi Yazır
Bakara süresi 3. ayeti tefsir ederken “Namaz
kılan kimsenin asgari hayatta en az 4 kazancı
vardır” der.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu kazançlardan
değildir?
A) Kalp kuvveti
B) Bolluk ve bereket
C) Vakitlerin intizamı
D) Temizlik
E) Toplumsal düzenleme

56. Kur’an-ı Kerimdeki kıssalar, insanın inanç, ahlak
ve davranışlarına sıkı sıkıya bağlı olan ve adeta
tarihi bir kanun haline gelen birer MESAJ’ dır.
Örneğin, Hz. İbrahim(as) kıssasında gerçek mesaj
…………..………….., Hz. Yusuf (as) kıssasında gerçek
mesaj …………………………., Aziz’in karısında
……………………………… dir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşıdakilerden hangisi getirilmelidir.
A) Tevhid ve Şirk - Sabır ve Kardeşlik –
Cesaret ve Başarı
B) İffet ve Emanet - Tevhid ve Şirk –
Şehvet ve Hıyanet
C) Tevhid ve Şirk - İffet ve Emanet –
Şehvet ve Hıyanet
D) Sabır ve Kardeşlik - Şehvet ve Cesaret –
İman ve Cesaret
E) İman ve Takva - Emniyet ve Güzellik –
Sevgi ve Kararlılık

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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57. Sözlükte; yüksek makam, yüce derece, şan ve
şeref, binanın kısım veya katları anlamına gelir.
Istılahta ise, ayetlerden oluşan, başı ve sonu
bulunan ve bölümlerden oluşan müstakil Kur’an
bölümü demektir.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?
A) Sure

B) Vahiy
D) Cüz

C) Hizip
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60. “Mü’min bir kul abdest alır ve yüzünü yıkarsa,
gözleri ile bakarak işlediği her günah abdest
suyu ile yüzünden çıkar. İki elini yıkadığında,
elleriyle tutarak işlediği her günah abdest suyu
ile ellerinden çıkar. Ayaklarını yıkadığı zaman,
ayaklarıyla yürüyerek işlediği her günah abdest
suyu ile ayaklarından çıkar. Neticede o mü’min
kul günahlardan temizlenmiş olur.” (Müslim,
Taharet 32)

E) Ayet

Peygamber Efendimizin (sav) işaret ettiği iki
namaz hangisidir?

Yukarıdaki hadisten,
1. Abdest, insanı maddî kirlerden temizlemesi
yanında, manevi kirlenme olan günahlardan da
arındırır.
2. İbadetlerimizin görülen ve bilinen faydaları
yanında, birçok manevî hikmetleri olduğu
unutulmamalıdır.
3. Abdestle küçük günahlardan arınılacağına
göre, büyük günahlardan sakınmak yeterlidir.
sonuçlarından hangisi çıkarılamaz?

A) Sabah ve öğlen
B) Akşam ve yatsı
C) Yatsı ve sabah
D) İkindi ve akşam
E) Akşam ve sabah

A) 2 ve 3
B) Yalnız 1
C) Yalnız 3
D) 1, 2 ve 3
E) 1 ve 3

58. Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurdu
“İnsanlar şu iki namazdaki fazilet ve sevabı
bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye,
cemaate gelirlerdi”(Buhari)

59. --- Üzerine Güneş doğan en hayırlı gündür.
--- Hz. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete
konuldu, o gün cennetten çıkarıldı.
--- Fıtr ve Kurban günlerinden daha faziletli gün.
Yukarıda belirtilen özelliklerin hepsine sahip
olan gün aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cuma Günü
B) Kadir Gecesi
C) Muharremin onuncu günü
D) Üç ayların ilk günü
E) Rebi’ülevvel ayının on ikinci günü
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61. Peygamber Efendimizin (sav) bir hadisinde
Kur’an okumaktan men edildiğini söylediği,
alimlerin de, kulun Rabbi karşısındaki
tevazuunu ifade ettiği için zikre tahsis edildiğini
belirttiği namazın bölümleri hangisidir?
A) Kıyam ve Rükû
B) Kıraat ve Secde
C) Kıyam ve Secde
D) Rükû’ ve Secde
E) Rükû’ ve Kıraat

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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62. Yaşanmış olaylar kadar hiçbir şey insana gerçeği
gösteremez. Buna dayanarak, geçmiş milletlerin
tevhit-şirk, ilim-cehalet, kuvvet-zaaf, şeref-zillet
durumlarını ve bunların sebeplerini Kur’an-ı
Kerim ışığında, rehberliğinde iyice incelersek,
bizlerin de mevcut olan iyi veya kötü
davranışlarımıza elbette tesir edecektir. Her fert,
Kur’an’da kendi konumuna ve karakterine uygun
bir örnek seçebilme imkânına sahiptir. Dolayısıyla
mü’min insan orada anlatılan iyileri takdir edip
onlara benzemek, kötülerden ve işlediklerinden
nefret edip onlar gibi olmaktan sakınmak ister.
Zira Kur’an’da toplumlar çeşitli özellikleri ile
sadece tarihin uzak bir köşesinde yaşamış birer
kavim değil, her zaman bulunabilecek birer örnek
olarak arz edilmişlerdir.
Yukarıdaki parçada hangi kavramın önemi
vurgulanmıştır?
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64. Peygamber Efendimizin (sav) şöyle buyurmuştur
“ İnsanların kıyamet günü amellerinden ilk
hesaba çekilecekleri şey namazdır. Rabbim
meleklere, kendisi en iyi bildiği halde ‘Kulun
namazına bakın onu tamamladı mı yoksa noksan
mı bıraktı?’ Eğer tamamlanmışsa sevabı tam
olarak yazılır. Eğer namazını noksan bırakmışsa
kulumun ........... bakın, eğer .......... varsa
farzlarını onunla tamamlayın.”
Hadisinde boş bırakılan 2 yere de hangi kelime
gelmelidir?
A) Nafile namazlar
B) Oruç
C) Sadakayı cariye
D) Hacc
E) Allah yolunda cihad

A) Ulumu’l -Kur’an
B) Sebeb-i Nüzul
C) Aksamu’l -Kur’an
D) Muhkem ve Müteşabih
E) Kısasu’l- Kur’an

63. Aşağıdakilerden
hangisi,
Celalüddin
esSuyutî’nin gruplandırdığı, Kur’an-ı Kerim’deki
surelerin başlangıç gruplarından biri değildir?
A) Nida (seslenme) ile başlayan sureler
B) Yemin ile başlayan sureler
C) Peygamber Efendimizi (sav) övme ile
başlayan sureler
D) Soru ile başlayan sureler
E) Dilek ile başlayan sureler
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65. “ Namaz, yüzü Doğuya veya Batı’ya çevirmekten
başka bir şeydir. Namaz içiyle, dışıyla, cismiyle,
aklıyla, ruhuyla, kısaca bütün varlığı ile Rabbine
yönelmektir. Namaz, birtakım jimnastik
hareketlerden ibaret olmadığı gibi, sadece ruhi
yöneliş de değildir.”
Namazın İslam’daki önemini vurgulayan bu
ifadeler hangi İslam düşünürüne aittir?
A) Elmalılı Hamdi Yazır
B) Muhammed Hamidullah
C) Seyyid Kutup
D) Bediüzzaman Said Nursi
E) Hasan el Benna
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66. “İçlerinde olup onlara namaz kıldığında, onlardan
bir grup, seninle birlikte dursun ve silahlarını
yanlarına alsın. Böylece onlar secde ettiklerinde
arkalarında olsunlar namazlarını kılmayan diğer
grup gelip seninle namaz kılsın…” (Nisa 102)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayeti kerimeden
çıkarılacak temel fikirdir?
A) Namazın cihattan üstün olduğu
B) Namaz ve cihadın ayrılmaz bütünlüğü
C) Cihadın Namazdan üstün olduğu
D) Cihadın hiçbir şekilde bırakılmayacağı
E) Hiçbir durumda namazın terk edilemeyeceği

67. Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre,
adını 25. âyette geçen bir kelimesinden almıştır.
Anlamı Demir demektir. Sûrede başlıca, tüm
kâinatın Allah’a ait olduğu ve kâinatta dilediği gibi
tasarruf edeceği, Allah’ın dinini yüceltmek için
can ve mal ile mücadelenin gerekliliği, dünya
hayatının geçiciliği ve aldatıcılığı konu
edilmektedir.
Yukarıda genel özellikleri
aşağıdakilerden hangisidir?

verilen
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68. “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir
dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi
kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki
Allah’ın yanında en değerli olanınız, O'ndan en
çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her
şeyden haberdardır.” (Hucurat,13) ayetine göre;
1. İnsanın şeref ve değeri, kendi iradesi ile elde
etmediği etnik aidiyete değil, Allah’ın
emirlerine uyma ve yasaklarından
kaçınmadaki
gayretine bağlıdır.
2. Dillerin ve renklerin farklı oluşu, çekişme ve
ayrılığı değil, tanışma ve yakınlaşmayı
gerektiren bir unsurdur.
3. Bütün insanların aslı birdir, aynı madenden ve
maddeden yaratılmışlardır. Hem kök hem de
biyolojik temel özellikleri farklı değildir. Bu
yönden herhangi bir üstünlük söz konusu
olamaz.
Yukarıda verilen bilgilerden hangilerine
ulaşılabilir?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 1, 2 ve 3
D) 2 ve 3
E) Yalnız 3

sure

A) Yasin suresi
B) Beyyine suresi
C) Müdessir suresi
D) Hucurat suresi
E) Hadid suresi
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69. Kuranı Kerim’in inişini, sırasını, toplanmasını,
yazılmasını, okunmasını, açıklanmasını ve
Kur’an’la ilgili olan diğer meseleleri inceleyen
Kur’an’ın kendisine ait ilimlerdir.
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden
hangisine aittir?
A) Tefsir usulü
B) Kuran ilimleri
C) Metodoloji
D) İlahiyat
E) Fıkıh

Kur’an-ı Kerim’deki sual ve cevap tasnifine göre
yukarıdaki ayetler aşağıdaki gruplarla
eşleştirildiğinde hangi seçenek dışarıda kalır?
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71. Enformasyonun(bilgi akışı) bu kadar yoğun ve bu
kadar kirli olduğu bir çağda şüphesiz ki bilgiye
ulaşmak kolay, doğru bilgiye ulaşmak ise çok zor
bir meseledir. Biz müminler ise, En doğru bilgiyi
aramak ve bulmakla mükellefiz. Rabbimiz Allah
Teala şöyle buyuruyor: “ Ey iman edenler! Eğer
yoldan çıkmış biri size bir haber getirirse onun iç
yüzünü iyice araştırın yoksa bilmeden bir millete
fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman
olursunuz”.
Bilginin ahlakına dair hükümler içeren bu sure
aşağıdakilerden hangisidir?

70. -Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize
olmasaydı, Allah çok esirgeyici ve çok
merhametli olmasaydı, hâliniz nice olurdu?
(Nur,20) sorularının cevabı “İfk Hadisesi’dir.”
-"Bu Kur’an, şu iki şehirden büyük bir kişiye
indirilmeli değil miydi?”(Zuhruf,31) sorusun
cevabı Zuhruf-32. ve Kasas-68. ayetlerde
verilmiştir.
-“Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. “
ayetinin cevabı ayetin hemen devamındadır. ”De
ki: İhtiyacınızdan arta kalanını ...”(Bakara, 219)
-“Eğer kendisiyle dağların yürütüldüğü, yerin
parçalandığı veya ölülerin konuşturulduğu bir
Kur’ân olsaydı...” (Ra’d,31) ayetinin cevabı
verilmemiştir. Ayetin anlamından çıkmaktadır.
Yani cevabı “O ancak yine bu Kur’ân olurdu.”
şeklindedir.

A) Bir suale iki cevap
B) Cevabı hemen arkasından gelen sual
C) İki suale bir cevap
D) Cevabı muzmer (gizli) olan sual
E) Nehiy cevap

2019

A) Hurucat suresi
B) Yasin suresi
C) Hadid suresi
D) Saff suresi
E) Teğabun suresi

72. Saff suresi 10 ve 11. Ayeti kerimelerinde
mealen: “Ey iman edenler! sizi can yakıcı bir
azapdan kurtaracak kazançlı bir yolu size
göstereyim mi?” diye soru yönelten Rabbimiz,
sorunun sonunda bizlere cevap veriyor ve yolu
gösteriyor.
Verilen ayetin devamında belirtilen bu iki yol
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’a ve peygambere iman Can ve mallarla cihad
B) Allah’a ve peygambere imanNamazı kılıp zekatı vermek
C) Namazı kılıp zekatı vermekYetime yardım etmek
D) İyiliği emirKötülükten nehyetmek
E) Çokça namaz kılmakGünahlar için tevbe ve istiğfar etmek

4. KATEGORİ (Yetişkin)
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73. Hadise göre, yerine getirildiğinde, kıyamet
gününde kişiye bir aydınlık, delil ve kurtuluş
olan; yerine getirilmediğinde ise kıyamet
gününde Karun’la, Haman’la, Firavun’la ve
Ubeyy ibn-i Halef’le birlikte olunacağı belirtilen
ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oruç
B) Namaz
C) Hac
D) Umre
E) Zekât

74. “Dediler ki: Ey Şuayb! Atalarımızın ibadet ettikleri
şeyleri veya mallarımızda dilediğimizi işlememizi,
terk etmemizi sana namazın mı emrediyor?
Şüphe yok elbette sen, çok ilim ve akıl
sahibisin.”(Hud,87)
Bu ayette namazdan maksat, din ve imandır.
Çünkü namaz, din ve imanın en açık
alâmetlerinden, işaretlerinden olduğu için din ve
iman yerinde namaz lâfzı vardır.
Buna göre, aşağıdaki hadislerden hangisi
namazın verilen ayetteki anlamına en yakındır?
A) Kul namaza durduğunda, bütün günahları
getirilir. Başı ve omuzları üzerine konulur.
Rükû’ ve secdeye gittikçe dökülür, o insandan
ayrılır."
B) "Münafıklara en ağır gelen namaz, yatsı ile
sabah namazını cemaatle kılmaktır. Bunlardaki
ecri bilen, sürünerek de olsa, cemaate gelir."
C) "Mü'minin nuru ve beyazlığı, abdest suyunun
ulaştığı yere kadar varır."
D) "Namaz dinin direğidir, kim onu terk ederse
dinini yıkmıştır."
E) "Sabah namazını kılan kimse Allah'ın
himayesindedir…"

Soru Kitapçığı
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75. “… Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Sizi
uyarıyorum! Allah’a yemin ederim ki, ben sizin
Allah’tan en çok korkanınız ve O’na en saygılı
olanınızım. Fakat ben bazen oruç tutuyor, bazen
tutmuyorum. Gece hem namaz kılıyor, hem de
uyuyorum. Kadınlarla da evleniyorum. Benim
sünnetimden yüz çeviren kimse benden değildir.”
Yukarıda bir bölümü verilen hadisten,
1. Allah’a yakın olmak isteyenler, orta yolu
tutmalı, ölçülü olmalı
2. Allah’ın emirlerini yerine getirirken geceleri
uyumamak, evlenmemek, her zaman oruçlu
olmak ancak yüce insanların ulaşabileceği
bir mertebedir.
3. Takvada Hz. Peygamber’le (sav) yarışmak söz
konusu olamaz.
4. Hz. Peygamber’in (sav)sünnetinden yüz
çeviren, bid’ata ve sapıklığa düşer.
Sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?
A) 1, 3 ve 4
B) 2 ve 4
C) Yalnız 2
D) Yalnız 4
E) 1, 3 ve 4

76. "Biz O’na (Peygamber’e) ......……öğretmedik.
(Bu) ona gerekmezdi/yakışmazdı. O(nun
getirdiği) bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dan
başkası değildir." (Yasin, 69) ayet mealinde Hz.
Peygamber'e öğretilmeyen ve zaten ona
yakışmayacak olan, boşluğa gelmesi gereken
ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şiir
B) Sihir
C) Okuma
D) Gayb
E) Ticaret
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77. Müdessir suresi 42. ve 43. ayetlerinde
cehenneme atılanlara şu soru sorulacak. “Sizi şu
cehenneme sürükleyip atan nedir? Onlar: biz
............... değildik” derler.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
A) Oruç tutanlardan
B) Yetime yardım edenlerden
C) Zekat verenlerden
D) Peygamberi tasdik edenlerden
E) Namaz kılanlardan
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79. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi diğer ibadetleri
öz itibari ile içinde barındırır?
A) Hac
B) Namaz
C) Zekat
D) Oruç
E) Kelime-i Şehadet

80. Lügati anlamda: gizli konuşmak, emretmek,
ilham etmek, ima ve işaret etmek, acele etmek,
seslenmek, fısıldamak, mektup yazmak gibi
çeşitli anlamlara gelen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

78. Peygamber Efendimiz (sav): “ ............. alışkanlık
haline getiren bir adamı gördüğünüz zaman, onun
gerçek mümin olduğuna şahitlik ediniz” ( Tirmizi)
buyurmuştur.
Buna göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
A) Her yıl zekatını düzenli ödemeyi
B) Verdiği sözü yerine getirmeyi
C) Mescitlere devam etmeyi
D) Her iki günde bir oruç tutmayı
E) Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenmeyi
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A) Hadis
B) Ayet
C) Vahiy
D) Emir
E) İletişim

SORULAR BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
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