MEAL SINAVI
1.

Hucurat suresinin 12. ayetinde sözü edilen

3.

2016

Tebbet suresinde Ebu Leheb’le birlikte

hangi kötü davranış, ölmüş kardeşinin

alevli ateşe gireceği ifade edilen kişi

etini yemekle bir tutulmuştur?

aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oğlu

A) Kıskançlık

B) Kardeşi

B) Fitne

C) Karısı

C) Gıybet

D) Kölesi

D) Kin tutmak

4.

Asr suresinde insanın ziyan içerisinde
olduğu belirtilmiş ancak bazı kimseler bu
durumdan istisna tutulmuştur. Surede
sözü

2.

Habeşistan’ın
hazırlamış

Yemen

olduğu

valisi

büyük

Ebrehe,

bir

orduyla

Kâbe’nin üzerine yürümüştür.

Ebabil

edilen

kimseler

aşağıdakilerden

hangileridir?
I- İman edip salih amel işleyenler

kuşları ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları

II- Birbirlerine hakkı tavsiye edenler

kızgın taşlarla bu ordunun helakine sebep

III-Birbirlerine sabrı tavsiye edenler

olmuştur.
A) Yalnız I
Bu olayın anlatıldığı sure aşağıdakilerden

B) I - II

hangisidir?

C) I - III
D) I – II - III

A) Asr suresi
B) Fil suresi
C) Maun suresi
D) Nasr suresi
A Kitapçığı
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5.

“Rabbinin (emri) geldiği ve melekler saf saf

6.

2016

“Surat astı ve yüz çevirdi.

dizildiği zaman, O gün cehennem de

-Kendisine o ama geldi diye.

getirilir, insan

(dünyada yaptıklarını)

-Ne biliyorsun belki o temizlenecek. Veya

hatırlayıp

Fakat

öğüt alacakta o öğüt kendisine fayda

anlar.

bu

hatırlayıp

anlamanın ona ne faydası var?” (O zaman

sağlayacak.

insan ) der ki: “Keşke bu hayatım için

- Kendisini müstağni görene (kendisini

önceden

muhtaç görmeyene) gelince sen onlara

(hayırlı

ameller

işleyip)

gönderseydim.” (Fecr,22-24)

yöneliyorsun.
-Oysa onun arınmamasında sana bir

Yukarıdaki ayetleri okuyup anlayan bir

sorumluluk yoktur (Abese, 1-7)

müslümanın ne yapması beklenir?
Bu ayetlere göre; İslam’ı, öğrenmek ve
A) Keşke dememek için henüz hayattayken
Allah için çalışması

nasihat isteyenlere karşı, davetçi bir genç
olarak

B) “Benim kalbim temiz” deyip bununla

takınılması

gereken

tavır

aşağıdakilerden hangisidir?

yetinmesi
C) Dünyayı önemsemesi
D) Zamanın çoğunu dünyalık işlere ayırması

A) Zengin ve kariyer sahibi kişilere öncelik
vermek
B) Fakirlere öncelik vermek
C) Ayırt etmeksizin isteyen herkese
anlatmak
D) Çocuklara öncelik vermek

A Kitapçığı
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7.

8.

Allah katında insanların üstünlük ölçüsü

9.

2016

Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an’ı

aşağıdakilerden hangisidir?

Kerim’de geçen bir sure ismi değildir?

A) Zenginlik

A) Kureyş suresi

B) İbadet

B) Ebabil suresi

C) İlim

C) Duhâ suresi

D) Takva

D) Maun suresi

Ömer:

“

‘Alak

suresinin

ilk

ayetleri

okumanın önemi ile ilgilidir.”
Bilal: “ Kur’an bize dünya hayatında dikkat
etmemiz gereken insanî ilişkileri anlatır.”
Faruk: “ Ebu Leheb’in akıbeti Fil suresinde
anlatılmaktadır.”
Enes: “İhlas suresinde Yüce Allah kendisini
anlatır.”

10. Kur’an’ı

Kerim’de

son

beş

surenin

sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak
Yukarıdaki konuşmalarda hangi isim yanlış

verilmiştir?

bir bilgi vermiştir?
A) Nasr – Tebbet – İhlas – Felak - Nas
A) Faruk

B) Kâfirun – Kevser - İhlas – Felak - Nas

B) Enes

C) Kureyş – Tebbet - İhlas – Felak - Nas

C) Bilal

D) Tebbet – Kevser - İhlas – Felak - Nas

D) Ömer

A Kitapçığı
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11. Şüphesiz biz onu (I)…… gecesinde indirdik.

2016

13. “1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman,

Kadir gecesi (II)…….. aydan daha hayırlıdır.

2. Ve insanların, bölük bölük Allah’ın

(III)…………….

dinine girdiklerini gördüğün zaman,

ve

ruh

(Cebrail),

onda

rablerinin izniyle her iş için inerler.
O

gece

(IV)……..doğuşuna

3. …………………………………………………………”

kadar

bir

esenliktir.

Yukarıda ilk iki ayetinin meali verilen
Nasr suresinin devamı aşağıdakilerden

Yukarıda verilen ayetlerde boş bırakılan

hangisidir?

noktalı yerlere sırası ile hangi ifadeler
yazılmalıdır?

A) Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan
mağfiret dile. Gerçekten O tövbeleri

A) (I) Kadir – (II) bin – (III) peygamberler -

çok kabul edendir.

(IV) güneşin

B) Namaz kıl ve Hac tavafı yap.

B) (I) Berat – (II) yüz – (III) melekler -

C) Kalplerinde iman olup olmadıklarını

(IV) güneşin

sorgula.

C) (I) Kadir – (II) bin – (III) melekler-

D) Rabbine dua et ve O’na sığın.

(IV) fecrin
D) (I) Kadir – (II) yüz – (III) peygamberler –
(IV) fecrin
14. -De ki: “O Allah, birdir.”
-“Allah, Samet’tir (her şey O’na muhtaçtır,
O ise hiç kimseye muhtaç değildir).”
12. Fatiha suresinde besmeleden sonra gelen
ayetin anlamı, aşağıdakilerin hangisinde

- “O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.”
- “Ve O’nun hiçbir dengi yoktur.”

doğru olarak verilmiştir?
Yukarıda
A) Bizi dosdoğru yola hidayet et!

meali

verilen

aşağıdakilerden hangisidir?

B) (O) Din (ceza) gününün sahibidir.
C) Yalnız sana ibadet ederiz ve

A) Felak suresi

yalnız senden yardım dileriz.

B) Kevser suresi

D) Hamd (övgü), âlemlerin Rabbi olan
Allah’a mahsustur.

A Kitapçığı
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15. Aşağıdakilerden hangisi “KUR’AN NESLİNE
KUR’AN

PINARI”

bölümündeki

kitabının

tüm

surelerin

2016

17. “De ki: ‘Şüphesiz namazım, ibadetlerim,

birinci

hayatım ve ölümüm, âlemlerin Rabbi olan

ortak

Allah içindir.’ ” (Enam, 162)

özelliğidir?
Yukarıdaki ayette geçen dua hangi
A) Besmele ile başlamaları

peygambere aittir?

B) Cenneti anlatmaları
C) Aynı uzunlukta olmaları

A) Hz. Âdem (as)

D) Medine’de nazil olmaları

B) Hz. Nuh (as)
C) Hz. İbrahim (as)
D) Hz. Musa (as)

18. “Zünnun’u da an! Hani öfkelenip gitmişti.
Böylece
16. Kur’an-ı

Kerim’de

Allah’ın,
seslendiği

belirtildiğine

mukaddes
peygamber

Tuva

göre,

Vadisi’nde

aşağıdakilerden

hangisidir?

kendisine

asla

güç

yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Bu sebeple
karanlıklar

içinde

şöyle

niyazda

bulunmuştu: ‘Senden başka İlah yoktur.
Seni

tenzih

ederim.

Kuşkusuz

ben

zalimlerden oldum.’ ” (Enbiya,87)
A) Hz. Musa (as)
B) Hz. İsa (as)

Yukarıdaki ayetlerde hangi peygamberin

C) Hz. İbrahim (as)

durumundan bahsedilmektedir?

D) Hz. Yusuf (as)
A) Hz. Yusuf (as)
B) Hz. Yunus (as)
C) Hz. İbrahim (as)
D) Hz. İsa (as)

A Kitapçığı
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19. * Müminler ancak kardeştir.

2016

21. Beled suresinde, Allah insanlara verdiği

* Bir kavim diğer bir kavim ile alay etmesin.

nimetlerini sıraladıktan sonra insanın sarp

* Ey iman edenler zannın çoğundan

yokuşu aşamadığından bahseder. Ayetin

kaçının.

devamında

* Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayınız.

da

sarp

yokuş

ile

ilgili

açıklamalar yapılır ve örnekler verilir.

* Kiminiz de kiminizin gıybetini yapmasın.
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde
Yukarıda verilen emirler hangi surede bir

verilen örneklerden biri değildir?

arada yer almaktadır?
A) Bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır.
A) Yasin suresi

B) Faiz yememektir.

B) Tekvir suresi

C) Yakın olan bir yetimi doyurmaktır.

C) Hucurat suresi

D) Hiçbir şeyi olmayan bir yoksulu

D) Leyl suresi

doyurmaktır.

22. -“Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet
etmem.”
-“Benim ibadet ettiğime de siz ibadet
edecek değilsiniz.”
-“Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet
edecek değilim.”
20. Neb’e suresinin son ayetine göre kâfirler
kıyamet

günü,

cehennem

azabı

-“Siz de benim ibadet ettiğime ibadet
edecek değilsiniz.”

korkusuyla, ne olmak isteyecektir?

-“Sizin dininiz size, benim dinim de bana.”

A) Hayvan

Yukardaki ayetler hangi sureye aittir?

B) Toprak
C) Bitki

A) Karia suresi

D) Su

B) Tekasür suresi
C) Kâfirun suresi
D) Yasin suresi

A Kitapçığı

1.KATEGORİ

Sayfa 6

MEAL SINAVI
23. Aşağıda

verilen

hangi

iki

sure

Hz.

25. Hümeze

2016
suresinde

“Allah’ın

Peygamber’e yapılan büyü sonucu inmiş

tutuşturulmuş ateşi” olarak tanımlanan

olup,

kavram aşağıdakilerden hangisidir?

bu

surelerde

büyücülerin,

hasetçilerin, vesvesecilerin, insanlardan ve
cinlerden

olan

şeytanların

şerrinden

A) Hutame

Allah’a sığınmaktan bahsedilir?

B) Karia
C) Fecr

A) Kevser - Nasr

D) Tarık

B) Nasr - Nas
C) İhlâs – Felak
D) Felak - Nas

26. “Ey iman edenler! Eğer size bir fâsık bir
haber

getirirse,

(onun

doğruluğunu)

araştırınız. Yoksa bilmeden bir kavme
kötülükte bulunmuş olursunuz da sonra
yaptığınıza pişman olursunuz.”
(Hucurat, 6)
Yukarıda verilen ayetten aşağıdaki
24. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi Neb’e

yargılardan hangisi çıkarılamaz?

suresinde yer alan; Allah’ın dünya hayatını
sürdürmemiz

için

verdiği

nimetleri

anlatıldığı ayetlerden biri değildir?

A) Delile dayanmayan bir bilgi, başkasının
incinmesine sebep olabilir.
B) Sonradan pişman olmamak için her

A) “Uykunuzu bir dinlenme yaptık.”

işitilene kulak asmamamız gerekir.

B) “Biz yeryüzünü bir beşik/döşek

C) Her kim olura olsun bize getirdiği

yapmadık mı?”

habere kuşkuyla bakmamız gerekir.

C) “Ekmek yapmanız için kuru topraktan
buğday çıkardık.”

D) Allah’ın emir ve yasaklarına riayet
etmeyen kimselerin sözüne

D) “Yağmur yüklü bulutlardan şarıl şarıl

araştırmadan inanmamamız gerekir.

akan bir su indirdik.”

A Kitapçığı
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27. Aşağıda verilen ayetlerden hangisindeki
“keşke”

ifadesi

pişmanlık

2016

29. Aşağıda verilen dualardan hangisi Hz.

anlamı

Eyyub’un (a.s.) Kur’an-ı Kerim’de yer alan

bildirmez?

duasıdır?

A) Keşke bugün ben toprak olsaydım.

A) “Rabbim! Beni tek başıma bırakma ve

B) Keşke bu hayatım için önceden (hayırlı

sen varislerin en hayırlısısın.”

ameller işleyip) gönderseydim.

B) “Gerçekten bana bu dert (hastalık)

C) Keşke dünyada iken iyilerle birlikte

dokundu ve sen merhametlilerin en

olsaydım.

merhametlisisin.”

D) Ah keşke kavmim bilseydi, Rabbimin

C) “Senden başka ilah yoktur, seni tenzih

beni bağışladığını ve beni ikrama

ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden

mazhar olan kimselerden kıldığını.

oldum.”
D) “Rabbim! Şu fesatçı güruhuna karşı
bana yardım et.”

30. “De ki: ‘Onları ilk defa meydana getirmiş
28. – “Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver.

olan zat, onları diriltecek. O her türlü

– Bana işimi kolaylaştır.

yaratmayı

hakkıyla

– Dilimdeki düğümü çöz.

denmektedir. (Yasin, 79)

bilendir.’

”

– (insanlar) sözümü anlasınlar.”
(Taha, 25-28)

Bundan bir önceki soru niteliğindeki ayet
aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda

verilen

ayetler

hangi

peygamberin duasıdır?

A) Kâinata bakıp hâlâ şükretmiyorlar mı?
B) Yeryüzünü, gökyüzünü kim yarattı?

A) Hz. Musa (as)

C) Kendi yaratılışını unuttu da bize misal

B) Hz. Yakup (as)

getirdi ve dedi ki: “ Çürümüş o

C) Hz. Yunus (as)

kemikleri kim diriltecek?”

D) Hz. İbrahim (as)

D) İsyankâr olan bazı kavimleri helak eden
kimdir?

A Kitapçığı
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31. İnfitâr suresinde geçen “Ebrâr”
sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Haddi aşmış kötü kişiler
B) İmanlarında sadakat göstermiş kişiler
C) Tevbe edenler

2016

33. “Ölçü ve tartıda noksanlık yapanların vay
haline (azab ve helak onlar içindir). Ki
onlar, insanlardan alırken ölçtüklerinde
tam/noksansız yaparlar. Onlara (insanlara)
vermek
için
ölçtüklerinde
veya
tarttıklarında ise noksan yaparlar.
(Mutaffifin, 1-3)

D) Başkasını kendine tercih edenler

Yukarıda verilen ayetler hangi konu ile
ilgilidir?
A) Sıla-i rahim yapmak
B) Alış verişte dürüst olmak
C) Allah ve Peygamber sevgisinin
üstünlüğü

32. Aşağıdakilerden hangisi muhtevası

D) İbadetlerde şirkten uzak durmak

itibariyle, Kur’an-ı Kerim’in değerini
ortaya koyan ayetlerden değildir?
A) (Elçiler) dediler ki: “Rabbimiz biliyor.

34. “Ona ayetlerimiz okunduğu zaman

Gerçekten biz gönderilmiş elçileriz. Bize

…………….. der.” (Mutaffifin, 13)

düşen apaçık tebliğden başka bir şey
Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere

değildir.”
B) O Kur’an pek değerli sahifelerdedir.

aşağıdaki ifadelerden hangisi
getirilmelidir?

Yüceltilmiş, tertemiz kılınmıştır.
C) Şüphesiz o (Kur’an) hak ile batılı
ayıran bir sözdür.
D) Şüphesiz o (Kur’an), pek değerli bir
elçinin sözüdür. O, alemler için yalnızca

A) ‘Rabbim bana ikramda bulundu.’
B) ‘Gerçekten bunlar sapık olan
kimselerdir.’

bir zikirdir, öğüttür.

C) ‘İşte bu yalanlayıp durduğunuz
cehennemdir.’
D) ‘Geçmişlerin masallarıdır.’

A Kitapçığı
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35. Yasin suresinde, “ Onlar çürümüş olduğu
halde, şu kemikleri kim diriltecek?”
sorusuna bir sonraki ayette verilen akli
delil aşağıdakilerden hangisidir?

2016

37. “Rabbinin, (I)………. ne yaptığını görmedin

A) “Yaratmak yalnızca Allah’a mahsustur.”
B) “İnkar edenler hiç akıllarını kullanmazlar
mı?”
C) “Kıyamet günü onlar bütün gerçeği
görecekler.”
D) “Onları ilk defa yaratan, yine onları
Diriltecek.”

mi ? Sütunlar sahibi (II) ………….. ki şehirler
içinde onun bir benzeri yaratılmamıştır.
Ve o vadide kayaları yontan
kazıklar

sahibi

(IV) ………..

(III)……..
ki

onlar

memleketlerde azdılar” (Fecr, 6- 11)

Yukarıda verilen ayetlerde boş bırakılan
yerlere sırasıyla hangi isimler
getirilmelidir?

A) (I) Ad’a – (II) İrem’e – (III) Semud’a –
(IV) Firavun’a
B) (I) İrem’e – (II) Ad’a – (III) Semud’a –
(IV) Firavun’a
C) (I) Firavun’a – (II) İrem’e – (III) Ad’a 36. Naziât suresinde geçen,

“Sana kıyameti

soruyorlar, (diyorlar ki: ) “Onun gelip

(IV) Semud’a
D) (I) Ad’a – (II)İrem’e – (III) Firavun’a –
(IV) Semud’a

çatması ne zamandır?
Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıda verilen
ayetlerden hangisidir?
A) “Bunu en iyi bilen peygamberlerdir.”
B) “Kişinin ölümü, kıyametidir.”
C) “Kıyamet alametleri artık ortaya
çıkmıştır.”
D) “Onun nihai ilmi yalnız Rabbine aittir.”

A Kitapçığı
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38. -“Sizi çift çift yarattık.
-Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
-Geceyi bir örtü yaptık.
-Gündüzü de bir geçim sağlama vakti kıldık.
-Üstünüze yedi sağlam göğü bina ettik.”

2016

40. Bedeviler dediler ki: “İman ettik!” De ki:
“Siz iman etmediniz, ancak “İslam (teslim)
olduk” deyin. İman henüz kalplerine
girmiş değildir. Şayet Allah’a ve Resulüne
itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden
hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayan,
pek merhametlidir.” (Hucurat, 14)

Yukarıdaki ayetler hangi sureye aittir?

Bu ayetten aşağıdaki
hangileri çıkarılabilir?

yargılardan

A) İnfitâr suresi
I. Bedeviler Allah’a ve Resulüne itaatten
yüz çevirmişlerdir.
II. İman dilin söylediğini, kalbin
tasdikinden ibarettir.
III. İslam olmak ile mü’min olmak
aynı değildir.

B) Nazi’at suresi
C) Tekvir suresi
D) Neb’e suresi

A) I - II
B) I - III
C) II - III

39. ”Onu görecekleri gün, sanki onlar dünyada

D) I - II - III

bir akşamüstü veya kuşluk vakti kadar
kalmış gibi olacaklar.” (Naziat, 46)
Yukarıdaki

ayetten

çıkarılacak

sonuç

aşağıdakilerden hangisidir?

41. Aşağıdaki

A) Dünya hayatının geçiciliğini, Ahiret
hayatının ebediliği
B) Dünya hayatının uzunluğunu ve çekiciliği
C) Dünya hayatının zorluğunu ve

suresinde

cehennem

hangisi,

D) Dünya hayatının, Ahiret hayatına göre
daha çok nimet barındırdığı

1.KATEGORİ

Karia

anlamında

kullanılmıştır?
A) Karia
B) Haviye

dayanılmaz oluşu

A Kitapçığı
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42. ”Calut ve ordularının karşısına çıktıklarında

2016

44. “ O gün onların ağızlarını mühürleriz de

dediler ki: ’………………….…’ ” (Bakara,250)

yaptıklarını bize (I) …………..söyler ve
(II)……… da şahitlik yapar. (Yasin,65)

Yukarıdaki ayetin devamı aşağıdakilerden
ifadelerden hangisidir?

Yukarıda verilen ayette boş bırakılan
yerlerine gelmesi gereken ifadeler

A) Rabbimiz! Peygamberlerin vasıtasıyla

sırasıyla hangileridir?

vaat ettiklerini bize ver.
A) (I) elleri - (II)ayakları
B) (I) peygamber - (II)arkadaşları

B) Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten
sonra kalplerimizi eğriltme.

C) (I) anne - (II)babaları

C) Rabbimiz! Günahlarımızı ve

D) (I) elleri – (II)kulakları

içimizdeki taşkınlığımızı bağışla.
D) Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır,
ayaklarımızı sabit tut ve kâfirler
topluluğuna karşı bize nusret ver.

45. -“De ki: ‘Sabahın Rabbine sığınırım.
Yarattığı

şeylerin

şerrinden.

bastığı

zaman

gecenin

Karanlığı
şerrinden.

Düğümlere üfüren büyücülerin şerrinden.
43. Aşağıdakilerden hangisi, Nas suresinde
geçen

ayetlerde

yer

alan

sığınma

ifadelerinden değildir?

Ve

hased

ettiği

zaman

hasetçinin

şerrinden.” (Felak,1-5)
Yukarıda verilen ayetlerden hangi hüküm
çıkarılabilir?

A) İnsanların rabbine
B) İnsanların yaratıcısına

A) Bütün kötülükler karanlıkta olur.

C) İnsanların ilahına

B) Her büyücünün özel bir düğümü vardır.

D) İnsanların melikine

C) Bütün şerlerden Allah’a sığınmalıyız.
D) Sadece hasetçiler şer işleyebilir.
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46. I- Öyle ise namaz kıl ve kurban kes.

2016

48. Aşağıdakilerden hangisi Zilzal suresinin

II- Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.

ayetlerinden biri değildir?

III- Kuşkusuz asıl ebter/soyu kesik olan,
sana kin besleyendir.

A) Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse,
onu görür.

Yukarıda
ayetlerinin

verilen,
doğru

Kevser

suresinin

sıralanışı

B) Yeryüzü, şiddetli bir sarsıntı ile

hangi

sarsıldığı zaman

seçenekte verilmiştir?

C) Kim de zerre kadar bir şer işlerse o da
onu görür.

A) I-II-III

D) Hakikaten biz insanı en güzel bir

B) II-I-III

biçimde yarattık.

C) II-III-I
D) III-I-II

49. -“Hayır, doğrusu siz yetime ikramda
bulunmuyorsunuz. Yoksulu yedirme
hususunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.
Helal, haram demeden mirası yiyorsunuz.
Malı çokça, sevdikçe seviyorsunuz.”
(Fecr, 17-20)
47. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Ma’un
suresinde yer almamaktadır?

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde
yukarıda verilen ayetlerde insanlar hangi

A) Dini yalanlayan kimseyi gördün mü?

konuda uyarılmaktadır?

B) Onlar ki akrabaya iyilik etmezler.
C) Ki onlar, namazlarından gafildirler.

A) Ahiret hayatı konusunda

D) Ki onlar, gösteriş yaparlar.

B) Emri bil maruf nehyi ‘anil-münker
konusunda
C) Sıla-i rahim konusunda
D) Dünya malı konusunda
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50. Yasin suresinin ikinci ayetinde, Allah

52. -“Sizi çokluk yarışı oyaladı. Sonunda

yemin ederek sureye başlamıştır. Suredeki

kabirleri ziyaret ettiniz. Hayır, ilerde

söz konusu yemin, aşağıdakilerden hangisi

bileceksiniz.

üzerine yapılmıştır?

bileceksiniz.”

A) Ya-Sin üzerine

Yukarıda

B) Hakîm olan Kur’an üzerine

surelerden hangisinde yer almaktadır?

Yine

verilen

hayır,

ayetler

ileride

aşağıdaki

C) Kalem üzerine
D) Haram aylar üzerine

A) Karia suresinde
B) Tekasür suresinde
C) Abese suresinde
D) Tin suresinde

51. Beyyine

suresinde

geçen,

53. A’lâ suresinde dünya hayatının ahiret

(I)“Yaratılmışların en kötüleri” ve (II)

hayatına tercih edilmesinin yanlışlığına

“Yaratılmışların en hayırlıları” aşağıdaki

gerekçe olarak aşağıdakilerden hangisi

seçeneklerin

gösterilmiştir?

hangisinde

sırasıyla

verilmiştir?
A) Dünya hayatının, zannedildiğinden
A) (I)Kâfir olan ehl-i kitap ve müşrik

daha uzun olması

(II) İman edip salih amel işleyenler

B) Ahiret hayatının daha hayırlı ve sürekli

B) (I)Yetim malı yiyen kimseler

olması

(II)Yetimi gözeten kimseler

C) Dünya ehlinin dünyalıklara kapılıp

C) (I)Faiz yiyenler

gaflete düşmesi

(II)Haram helale dikkat edenler

D) Ahiret hayatının, dünya dertlerinden

D) (I)İbadetlerinde gevşek davrananlar

kurtuluşa sebep olması

(II)İbadetlerinde sebat edenler
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54. Şems suresinde Güneş’e, Ay’a, gündüze,
geceye,

göğe

ve

onu

bina
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56. Aşağıdaki seçeneklerde, Haşr suresinde

edene,

yer alan Allah’ın güzel isimlerinden

yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, nefsi ve

hangisinin karşılığı doğru verilmemiştir?

onu biçimlendirene ve ona ilham edene
yemin edildikten sonra, (I)felah bulanlar

A) Musavvir: Şekil ve suret veren

ile (II)ziyana uğrayanların kimler olduğu

B) Bari: Emsalsiz ve yoktan var eden

bildirilmiştir. Bu yeminlerle haber verilen

C) Müheymin: Barış ve esenlik veren

felaha erenler ile ziyana uğrayanlar hangi

D) Mütekebbir: Büyüklükte eşi olmayan

seçenekte gösterilmiştir?
A) (I)Nefsini arındırıp temizleyen
(II)nefsini kirleten
B) (I)Beş vakit namazını kılan
(II)ibadette aşırı giden
C) (I)Allah’ı birleyen
(II)Allah’a ortak koşan
D) (I)Ahirete iman eden
(II)Ahireti inkâr eden
57. İnşirah suresinde geçen ve iki defa
tekrarlanan ayet aşağıdakilerden
hangisidir?
55. Hümeze

suresinde

cezalandırılmakla

tehdit edilenler kimlerdir?

A) Kahrolsun o hendek sahipleri!
B) Artık Rabbinin hangi nimetini
yalanlayabilirsin?

A) Namazlarından gafil olanlar

C) Vay o namaz kılmayanların hâline!

B) Ataları yanlış yolda olmasına rağmen,

D) Şüphesiz zorlukla beraber bir kolaylık

onların yolunu takip edenler

Vardır.

C) Arkadan çekiştirmeyi, kaş göz işaretiyle
alaya almayı adet edinenler
D) Yalan söylemeyi alışkanlık haline
getirenler
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60. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi, farklı

döküldüğü zaman. (II) ..……….. yürütüldüğü

bir konudan söz etmektedir?

zaman. Gebe develer başıboş bırakıldığı
zaman.

Vahşi

hayvanlar

bir

arada

toplatıldığı zaman. (III)…….. tutuşturulduğu
zaman.”

A) Hayır, (İnsan Allah’ın) kendisine
emrettiğini yerine getirmedi.
B) Şüphesiz o Rabbine asla dönmeyeceğini

(Tekvir, 1-6)

sanmıştı.
C) Ey insan! Keremi bol olan Rabbine karşı

Yukarıda verilen ayetlerde noktalı yerlere
sırsıyla aşağıdaki ifadelerden hangisi

seni aldatan nedir?
D) Gökte parıldayan bir kandil / güneş

getirilmelidir?

yarattık

A) (I)Güneş - (II)dağlar - (III)denizler
B) (I)Yıldızlar - (II)ağaçlar - (III)cehennem
C) (I)Güneş - (II)ağaçlar - (III)cehennem
D) (I)Yıldızlar - (II)dağlar - (III)ağaçlar

SORULARINIZ BİTTİ
CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA

59. “-Fecr

KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!!

-Kuşluk vakti
-Sina dağı
-Güneş
-Gül
-Zeytin”
Yukarıda

verilen

zaman

dilimi

ve

varlıklardan kaç tanesinin üzerine Yüce
Allah Kur’an’da yemin etmiştir?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
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