KUR'AN PINARI SINAVI
1.

Ey Ademoğlu! Her tarafın yasaklı ağaç dolu.
Vesvese verse de insi şeytanlar. Yemin dahi edip
dünyaları vaad etseler de kanma. Azim bulsun
Rabbin sende. Bir gün Rabbini unutup yersen
yasaklı ağaçtan ve böylece günah işlersen Şeytan
gibi kibirlenme. Baban gibi tövbeye yönel. Rabbini
affedici bulacaksın.

3.

A) Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim.
Kuşkusuz ben zalimlerden oldum.
B) Rabbim! Beni tek başıma bırakma ve sen
varislerin en hayırlısısın.
C) Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bununla
emrolundum ve ben Müslümanların ilkiyim.
D) Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi
bağışlamaz ve merhamet etmezsen biz
kaybedenlerden oluruz.
E) Rabbimiz! Hesabın görüleceği günde beni,
anamı-babamı ve müminleri bağışla.

A) Günümüzde insanı günaha götüren araçlar
artmıştır.
B) Günümüzde günahlardan sakınmak
imkansızdır.
C) Günümüzde insanlardan bir kısmı şeytanın
görevini üstlenerek insanların ayağını doğru
yoldan kaydırmaktadırlar.
D) İnsanoğlu şeytana karşı mücadele etmeli, azim
göstermelidir.
E) İnsanoğlu zayıf anında günah işlediğinde
hemen Rabbine yönelmelidir.

4.

Nasr suresinde Yüce Allah “Allah’ın yardımı ve
fetih geldiği zaman, insanların bölük bölük
Allah’ın dinine girdiklerini gördüğün zaman”
dedikten sonra aşağıdakilerden hangisini
yapmamızı istemektedir?

“Bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır. Veya
açlık gününde doyurmaktır. Yakın olan bir
yetimi. Veya hiçbir şeyi olamayan bir yoksulu.
Sonra iman edenlerden, sabrı birbirine tavsiye
edenlerden ve merhameti tavsiye edenlerden
olmaktır.” (Beled 13-17)
Yukarıda verilen ayetler aşağıdaki sorulardan
hangisine cevap olarak verilmiştir?

A) Hazırlıklarımızı tamamlayıp Allah yolunda
cihada çıkmamızı
B) İnsanları ilim meclislerinde toplayıp onlara
dosdoğru dini anlatmamızı
C) Kensini hamd ile tesbih edip O’ndan mağfiret
dilememizi
D) Namaz kılıp zekat vermemizi
E) İnsanlara yumuşak davranıp onlara dua
etmemizi

A Kitapçığı

Adem (as) ve eşi, yasaklanan ağaçtan yemeleri
üzerine Rablerinin nidasını, kınama ve
azarlamasını işittiler. Pişman oldular, üzüldüler.
Rablerine yöneldiler. Hz. Adem Rabbinden aldığı
bir takım kelimelerle Allaha dua etti.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Adem’in Allah’a
yönelerek yaptığı duadır?

Yukarıdaki parçadan aşağıdaki sonuçlardan
hangisi çıkarılamaz?

2.
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A) Sarp yokuşun ne olduğunu sana bildiren
nedir?
B) En üstün insan kimdir, biliyor musunuz?
C) Cennete götüren yolda neler vardır?
D) Amellerin en üstün olanlarını size bildireyim
mi?
E) Ahirette amelleriyle hoşnut olacak olanlar
kimlerdir?
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5.

I. Onların üzerlerine pişirilmiş çamurdan taşlar
atıyorlardı.
II. O, namaz kılanların vay haline
III. Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman
IV. Malı ve kazandıkları kendisine bir yarar
sağlamadı.

7.

Yukarıda Kur’anı Kerim’in son on suresinden bazı
ayetler verilmiştir. Bu ayetler aşağıda verilen
surelerle eşleştirildiğinde hangi sure dışarda
kalır?

“Ben bir çamur halinde yarattığına secde eder
miyim? Benden üstün tuttuğun kişi bu mu,
söyler misin?” dedi Şeytan. Böylece ilk defa
ırkçılardan oldu. Irkçılığı gözünü kör etti. Hakkı
göremez oldu. Asabiyeti ona isyan ettirdi. Abid
olan İblis’i Şeytan yapan ırkçılık bizleri de aynı
akıbete uğratabilir. Öyleyse……………………
……………………..............................................
Yukarıdaki yazı aşağıdakilerden hangisi ile
bitirilirse doğru olmaz?

A) Nasr Suresi
B) Kureyş Suresi
C) Tebbet Suresi
D) Fil Suresi
E) Maun Suresi

6.
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A) Irkçılık konusunda hassas olmalıyız.
B) Ateşten kaçar gibi ırkçılıktan uzaklaşmalıyız.
C) Üstünlüğün sadece takva ile olacağını
unutmamalıyız.
D) Allah’ın birer nimeti olan diller, renkler ve
ırkları üstünlük vesilesi kılmamalıyız.
E) Milletimizin ilerlemesinin diğer milletlerin
gerilemesine bağlı olduğunu bilmeliyiz.

Yetime el uzatan Allah’a uzatır elini.
Boşta bırakır mı Rahim olan onun elini.
Yetime uzat ki her iki elini.
Vedud olan da tutsun senin ellerini.
Hatırla Peygamberin yetimliğini.
Yetim üzerinde gör Allah’ın himayesini.
Hoş tutmazsan yetimin kalbini.
Bulamazsın Allah’ın rahmetini...
Diyen bir şair aşağıdaki surelerden hangisinde
geçen “yetimliği” şiirine yansıtmıştır?
A) Beyyine
B) Leyl
C) Şems
D) Duha
E) Buruc

A Kitapçığı

8.

Aşağıdaki surelerin hangisinde Rabbimiz şeytan
ile ilgili bize bilgi verir?
A) Nasr
B) Tebbet
C) İhlas
D) Kafirun
E) Nas
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9.

İbni Abbas’tan rivayet edildiğine göre bu sure
indirildiğinde Resulullah (sav): “Benim ölüm
haberim bana bildirildi.” buyurmuştur. İmam
Nesai’ye göre bu sure Kur’an’ı Kerim’in en son
indirilen suresidir.
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11. I. Güzel bir çıkış yolu
II. Ummulmayan yerden gelen rızık
III. İşlerin kolaylaştırılması
IV. Kötülüklerin örtülmesi
Yukarıda verilenleri Yüce Allah aşağıdakilerden
hangisine va’detmiştir?

Yukarıda bahsi geçen sure aşağıdakilerden
hangisidir?

A) İnfak edenlere
B) Takva sahibi olanlara
C) Allah yolunda cihad edenlere
D) Anne-babasına iyilik edenlere
E) Güzel ahlak sahiplerine

A) Hümeze
B) Tekasür
C) Kafirun
D) Kevser
E) Nasr

12. Kur’an’ı Kerim’de Yüce Allah’ın “Aldatıcı
metadan başka bir şey değildir.” diyerek tarif
ettiği husus aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şeytanın vesvesesi
B) Günahlar
C) Kafirlerin gücü
D) Dünya hayatı
E) Cehennem

10. Yüce Allah meleklere Adem’e (as) secde
etmelerini emretti. Tüm melekler secde etti. İblis
ise secde edenlerden olmadı.
İmam Razi’ye göre İblis’i bu şekilde davranmaya
iten iki haslet hangi şıkta doğru olarak
verilmiştir?
A) Riya-Yalan
B) Riya –Kibir
C) Hased-Riya
D) Kibir-Hased
E) Yalan-Hased

A Kitapçığı

13. Müşrikler Peygamberimize “ebter” dediler.
Bunun üzerine Kevser Suresi nazil olmuştur ve
müşriklerin ithamına cevaben surenin son
ayetinde “Kuşkusuz asıl ‘ebter’ sana kin
besleyenlerdir.’’ şeklinde ifade edilmiştir.
Söz konusu surede geçen ‘’Ebter’’ kelimesinin
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kin besleyen
B) Soyu kesik
C) Okuma yazması olmayan
D) Ama olan
E) Sihir yapan
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14. Rasulullah (sav)'ın ashabından iki kişinin karşılaşıp
ayrılmak istediklerinde, mutlaka birinin diğerine
okuduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) İhlas B) Fatiha C) Kevser D) Asr E) Maun
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17. Yüce Allah Abese suresinde “kulakları patlatıp
sağır eden o korkunç sesli felaket/kıyamet
geldiği zaman bir insanın kardeşinden, eşinden,
çocuklarından ve ebeveyninden kaçtığını”
söyler.
Abese suresinde kıyamet geldiğinde insanın en
yakın sevdiklerinden kaçmasının sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?

15. İmam Şafi’ye göre aşağıdaki surelerden
hangisinden itibaren “Allahu Ekber” diyerek
tekbir getirmek sünnettir?
A) Beyyine suresi
B) Leyl suresi
C) Şems suresi
D) Duha suresi
E) Buruc suresi

A) O gün kendisine yapılan ikramların
sarhoşluğundan
B) O gün herkesin kendine yetecek
meşguliyetinin olmasından
C) O gün güneşin kavuruculuğunun dehşetinden
D) O gün etrafın toz dumanla kaplanmasından
E) O gün kimsenin kimseyi tanımayacak
olmasından

16. Şeytan’ın, davetçilerin kalbine etki ederek
müminleri korkutması, Allah’a davet işlerine
devam ederlerse; canlarına mallarına, işlerine
zarar vermek veya rahat yaşamlarının kaybı ve
rahatlıklarının bozulacağı şeklinde vesvesede
bulunur.
Aşağıdakilerden hangisi şeytanın korkutma
vesveselerine karşı korunma yollarından biri
değildir?

18. İçinde namaz(salat) bahsi geçen iki surenin
isimleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Maun-Kevser
B) Fil-Kureyş
C) Kevser-Nasr
D) Kureyş-Nasr
E) Felak-Nas

A) Tehlike sezilene kadar davetten
vazgeçilmemelidir.
B) Allah’ın bize yazdığından başka bir şey bize
dokunmaz.
C) Cihatta müslüman için büyük hayır vardır.
D) Sözle cihad canla cihad etmekten daha
kolaydır.
E) Allah’a davet görevi müslümanın
sorumluluğundan kalkmaz.

A Kitapçığı
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19. 1-Şeytanla ticaret ve alış veriş yapması

21. Biriniz parmağını okyanusa daldırıp çıkarsın.

2-Dünya hayatını ahiret hayatına tercih etmesi
3-Allah’a hakkıyla itaat etmemesi

Parmağının okyanustan aldığı su ne kadardır
baksın, diyerek işaret parmağını gösterdi.”
Resulullah (sav) bu misalle aşağıdaki
seçeneklerde verilenlerden hangilerini
karşılaştırmıştır?

Yukarıdaki yargılardan hangisi Asr suresinde
geçen, “Gerçekten insan kesin bir ziyan
içindedir.” Ayetinin tefsirindeki ziyan
gerekçeleri arasında yer alır?
A) Yalnız 2 B) 1 - 2
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A) Cennet-Cehennem
B) Mümin-kafir
C) Dünya-ahiret
D) İyilik-Günah
E) Fakirlik-Zenginlik

C) 1-3 D) 2-3 E) 1-2-3

22. Amine: Cebrail, Peygamberimizin (sav) sonra ne
yapmaktadır?
Zeynep: Allah daha iyi bilir. Ama yılda bir kez
yeryüzüne indiğini biliyorum.
Amine: Bunu nerden biliyorsun?
Zeynep:………………………………………..

20. Ey davetçi! Bu yol, çetin imtihanların olduğu bir
yoldur. Çünkü sen Cennetin talibisin. İblis gibi
olma. Olacaksan Adem ol. Dava kardeşlerine
Yusuf’un kardeşleri gibi davranma.
Davranacaksan Yusuf gibi davran. Kabil olmak
helak eder insanı. En zor anında bile olacaksan
Habil ol.

Yukarıdaki diyalogta Zeynep düşüncesini
aşağıdaki surelerden hangisinden bir ayet
okuyarak ıspatlayabilir?

Yukarıdaki parçada İslam davetçilerinin özellikle
sakınması gereken hangi davranış konu
edinmiştir?
A) Kibir
B) Hased
C) Riya
D) Gıybet
E) Yalan

A Kitapçığı

A) Alak
B) Beyyine
C) Kadir
D) Beled
E) Nebe
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23. "Hani Rabbi, ona mukaddes vadi Tuva’da
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25. - Gök çatlayıp yarıldığı zaman

seslenmişti: ‘Firavun’a git, çünkü o çok azdı.’
-Ve dedi ki: (küfürden masiyetten) arınıp
temizlenmeyi ister misin?”
Hz. Musa ve Firavun arasında geçenlerin
anlatıldığı ayetler aşağıdaki surelerin hangisinde
geçmektedir?

- Yıldızlar dökülüp yayıldığı zaman
- Denizler birbirine katıldığı zaman
- Kabirler deşilip içindekiler diriltilerek dışarı
çıkarıldığı zaman
- İnsanoğlu yapıp gönderdiklerini ve yapamayıp
geride bıraktıklarını da bilir.
Yukarıda verilen ayetler aşağıdaki surelerden
hanginde geçmektedir?

A) Nebe
B) Naziat
C) Tur
D)Enbiya
E) Mülk

A) İnşikak
B) Mutaffifin
C) İnfitar
D) Tekvir
E) Beled

26. - Bir köleyi hürriyetine kavuşturmaktır
24. " Ey Adem, sen ve eşin Cennete yerleşin, orada

- Veya açlık gününde doyurmaktır
- Yakın olan bir yetimi
- Veya hiçbir şeyi olmayan bir yoksulu

istediğinizi yiyin ve şu ağaca yaklaşmayın.
Yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz." (Araf 19)
1. Helal dairesi geniştir.
2. Yasaklanan fiile götüren sebeplerden de
sakınılmalıdır.
3. Yeri geldiğinde bazen helaller de terk
edilmelidir.

Yukarıda verilen ayetler hangi surede
geçmekte ve hangi soruya cevap olarak nazil
olmuştur?

Ayetinden, yukarıda verilen yargılardan hangisi
çıkarılabilir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 1, 2 ve 3

A Kitapçığı

A) Nebe Suresi—Onlar birbirlerine neyi
soruyorlar?
B) İnfitar Suresi—Ey insan keremi bol Rabbine
karşı seni aldatan nedir?
C) Mutaffifin Suresi—Siccinin ne olduğunu bilir
misin?
D) İnşikak Suresi—O halde onlara ne oluyor ki
iman etmiyorlar?
E) Beled Suresi—Sarp yokuşun ne olduğunu
sana bildiren nedir?
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27. Tekasür suresinin 1. ve 2. ayetlerine göre
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29. Aşağıda bazı kavram-anlam eşleştirmeleri

insanları kabirlerine girinceye kadar oyalayan
nedir?

verilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) Mehrec: Dünya ve ahirette zararlı çıkma
B) Necat: Sıkıntılardan kurtulma
C) Nasr: Yardım ve zafer
D) Furkan: Hak ve batılı birbirinden ayıran
E) Hennas: İnsanın kalbine vesvese veren şeytan

A) Çokluk yarışı
B) Güç ve iktidar hırsı
C) Oyun ve eğlence
D) İsraf ve savurganlık
E) İbadetleri erteleme

28. Allah'a istiaze etmek, ona sığınmak anlamındadır.
Bütün şer sahiplerinin şerrinden ona sığınmak
anlamındadır. O halde bir mü'min özellikle
kendisine apaçık düşman olan şeytandan daima
Allah'a sığınmalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi şeytandan Allah'a
sığınmanın manalarından biri değildir?
A) Şeytanın şerrine karşı mukavemette zayıf ve
aciz olduğunu itiraf etmek
B) Yüce Allah'ın kendisini işittiğini ve halini
bildiğini itiraf etmek
C) Sinsi şeytanın şerrinden ancak güçlü ve
kuvvetli olan Allah'ın koruyabileceğini itiraf
etmek
D) İşlediğimiz günahların gerçek sebebi ve
sorumlusunun şeytan olduğunu ilan etmek
E) Emredildiğimiz şeyi engellemesinden,
nehyedildiğimiz şeye teşvik etmesinden Allah'a
sığınmak

A Kitapçığı

30. Peygamber Efendimiz (sav) müşrikleri İslam'a
davet ettiği bir sırada, Mekke müşriklerinin ileri
gelenlerini, âmâ olan Abdullah ibni ümmi
Mektum'a tercih ettiği için: "Surat astı ve yüz
çevirdi." ifadeleriyle Allah tarafından
uyarılmıştır.
Bu uyarı ayeti hangi surede geçmektedir?
A) Nebe Suresi
B) Abese Suresi
C) Naziat Suresi
D) Tekvir Suresi
E) Buruc Suresi
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31. 1- Sizin ibadet etmekte olduklarınıza ben ibadet
etmem.
2- Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek
değilsiniz.
3- De ki "ey kafirler!"
4- Benim ibadet ettiğime de siz ibadet edecek
değilsiniz.
5- Sizin dininiz size, benim dinim de bana.
6- Sizin ibadet ettiklerinize ben ibadet edecek
değilim.
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33. Kur'an Nesline Kur'an Pınarı kitabında yer alan
surelerden, en fazla ayete sahip olanı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Naziat Suresi
B) Nebe Suresi
C) Abese Suresi
D) Mutaffifin Suresi
E) Tekvir Suresi

Yukarıda numaralandırılmış olan "Kafirun"
suresinin ayetlerinin doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 3-6-4-1-2-5
B) 3-1-4-6-2-5
C) 3-4-6-1-5-2
D) 3-2-5-4-6-1
E) 3-4-2-6-1-5

32. Kur'an'ın zikrettiği eşler dört kategoride tasnif
edilebilir:

34. İnsanların görünmeyen ve bilinmeyen varlıklar
tarafından esir alınma tehdidine karşı
muhteşem formüller sunan istiaze
(Muavezeteyn) sureleri hangileridir?
A) İhlas - Felak - Nas
B) Nasr - Maun
C) Felak - Nas
D) Kureyş - Fil - Asr
E) İhlas - Asr

1. İyi-iyi: Hz. İbrahim(as) ve eşi
2. İyi -kötü: Hz. Nuh(as) ve eşi
3. Kötü -iyi: Firavun ve eşi
4. Kötü- kötü: …... ve ……...
En son kategoride ismi zikredilmeyen kişi ve
eşinden 30. cüzdeki hangi surede
bahsedilmektedir?
A) Buruc suresi
B) Kureyş suresi
C) Hümeze suresi
D) Tebbet suresi
E) Karia suresi

A Kitapçığı

35. Üzerlerine pişirilmiş çamurdan taşlar atan
kuşların gönderildiği topluluk aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bahçe sahipleri
B) Ad kavmi
C) Fil sahipleri
D) Semud kavmi
E) Hendek sahipleri
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36. Beyyine suresinin 7. ve 8. ayetlerine göre;
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38. Şeytan'ın, Hz. Adem(as)'e ve onun soyundan

"yaratılanların en hayırlıları" diye bahsedilenlerin
özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdır.
B) Onlar, salih amel işleyenlerdir.
C) Onlar, Adn Cennetlerinde ebedi kalacaklardır.
D) Onlar, az yiyen, az içen ve az uyuyanlardır.
E) Onlar, hakkıyla iman edenlerdir.

gelenlere düşman olmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendisinin onlar sebebiyle aşağılandığını
düşünmesi
B) Onlarla rekabet etmesi
C) Onları karşısına alması
D) Cenneti onlara kaptırması
E) Onların farklı bir soydan gelmeleri

39. Leyl suresinde Yüce Allah insana temizlenmenin
37. "Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onu görür.
Kim de zerre ağırlığınca bir şer işlerse o da onu
görür.”
Sevapta ve günahta en küçük bir amelin bile
unutulmayacağı anlamına gelen yukarıdaki
ayetler hangi surede geçer?
A) İnşirah suresi
B) Zilzal suresi
C) Beyyine suresi
D) Fecr suresi
E) Burûc suresi

A Kitapçığı

yolunu bildirmiştir.
Bu sureye göre aşağıdakilerden hangisini yapan
kimse temizlenir?
A) Namaz kılan kimse
B) Allah yolunda malını veren kimse
C) Nefsini arınmış gören kimse
D) Anne babasına iyilik yapan kimse
E) Hayrı emreden kendisi de hayır üzere olan
kimse
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40. Aşağıda Kur’an-ı Kerim’in son on surelerinden
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42. İbni Mace, Zühd 29’da kayıtlı bulunan bir

bazılarının isimleri verilmiştir.

hadiste, “Kul bir günah işlediğinde kalbinde
siyah bir nokta oluşur, eğer bu günahından
tevbe ederse kalbini parlatır. Eğer günahı
artırırsa siyah noktalar da artar”. Mutaffifin
suresi 14. ayette ise “er-Reyn” ifadesi olarak
kalbin günaha duyarsızlığı ifade edilmiştir.

Bu surelerden hangisi Mekki surelerden
değildir?
A) Nasr
B) Maun
C) İhlas
D) Kevser
E) Kafirun

Hasan-ı Basrî’nin “er-Reyn” kavramıyla ilgili
görüşü aşağıdakilerin hangisinde yer
almaktadır?
A) Kalbin hasta olması
B) Kalbin kibir hastalığına tutulması
C) Günah işleyerek kalbin körleşip ölmesi
D) Kalbin Allah’ı zikre meyletmesi
E) Kalbin doğruya yönelmesi

41. Allah'tan kıyamet gününe kadar süre alan şeytan,
Adem(as) ve zürriyetine olan düşmanlığını açığa
vurarak insanoğlunu saptırma yollarını
dillendirmiştir.
Aşağdakilerden hangisi şeytanın insanoğlunu
saptırmak için dillendirdiği ve ayetlerde yer alan
yollardan biri değildir?
A) Onlar için yeryüzünü süsleyeceğim.
B) Onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından
ve sollarından yaklaşacağım.
C) Onları batıl yollara sevk edeceğim.
D) Onları Cennetten kovduracağım.
E) Senin dosdoğru yoluna oturup onları
saptıracağım.

A Kitapçığı

43. Kıyamet gününü tasvir eden ve Peygamber
Efendimiz'in (sav): "Her kim kıyamet gününü
gözleriyle görmek isterse okusun." diye tavsiye
ettiği üç sûre hangi şıkta bir arda verilmiştir?
A) Nebe-Abese-Tekvir
B) Abese-Naziat-Tekvir
C) İnşikak-İnfitar-Tekvir
D) Mutaffifin-Tekvir-İnşikak
E) Naziat-İnşikak-Tekvir
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KUR'AN PINARI SINAVI
44. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Adem (as) ve İblis

2017

47. “Onlar birbirlerine neyi soruyorlar. O büyük

kıssasından alınacak derslerden biri değildir?

haberi mi? Ki onlar onun hakkında (inanmak
veya yalanlamak hususunda) ayrılığa düştüler.”
(Nebe:1-3)

A) Şeytan apaçık bir düşmandır.
B) Allah'tan ümit kesilmez.
C) İslam'ın özü Allah'a mutlak itaattir.
D) Tevbede acele etmek gerekir.
E) Hatalarımız tevekkülümüzü azaltır.

Yukarıdaki ayette geçen “büyük haber” ile
aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

45. Aşağıdakilerden hangisi İblis ile ilgili bahsi geçen
konulardan çıkarılabilecek bir ders değildir?

A) Zülkarneyn'in durumu
B) Ölüm
C) İsra ve Miraç
D) Hz. Muhammed (sav)'in peygamber olarak
gönderilişi
E) Dirilme ve toplanma günü

A) Nefsimizi temize çıkarmalıyız.
B) Soy ve nesebimizle iftihar etmemeliyiz.
C) Allah'ın emirlerine itaat etmeliyiz.
D) Nassın bulunduğu yerde yorum yapmamalıyız.
E) Hased ve kibirden sakınmalıyız.

46. İbni Abbas’ın rivayet edildiğine göre Resulullah: “
Benden sonra ümmetimin kazanacağı fetihler
bana gösterildi ve beni sevindirdi.” diye
buyurmuş ve Alemlerin Rabbi “Şüphesiz senin
için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.” ayetini
indirmişti.

48. 1. Kur'an müminler için bir nur ve hidayet

Yukarıdaki parçada altı çizili olarak verilen
ayetten sonra Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki
ayetlerden hangisi gelmektedir?
A) Kuşkusuz Rabbin sana verecek, sen de hoşnut
olacaksın.
B) Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden
ibarettir.
C) Dünyada sahip olduğunuz nimetten mutlaka
sorguya çekileceksiniz.
D) Öyleyse kafirlere bir mühlet ver, kendilerine az
bir süre tanı.
E) O çok bağışlayan ve pek sevendir.

A Kitapçığı

kaynağıdır.
2. Kur'an her derdin devasını barındıran bir
eczanedir.
3. Kur'an'dan uzak yaşamak, hastalıklı ve
şuursuz yaşamaktır.
4. Kur'an'ı kendine rehber edinenler onun
tümünü ezberlemelidir.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) 1 - 2 - 4
B) 1 - 3
C) 1 - 2 - 3
D) 1 - 3 - 4
E) 1 - 2 - 3 - 4

2.KATEGORİ
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KUR'AN PINARI SINAVI
49. Müslümanlar olarak en büyük sıkıntılarımızdan

2017

51. "Kur'an'dan uzaklaşınca bir medeniyet herc-ü

biri, birbirimize hakkı söylerken kullandığımız
üslûb ve takındığımız tavırdır. Çoğu zaman
hikmetten yoksun hareket ettiğimiz için
söylenilenler doğru bile olsa kabul görmemekte
ve beraberinde benzer bir tavırla karşı
suçlamaları getirmektedir.
Yukarıda belirtilen olumsuzluk göz önünde
bulundurulduğunda, aşağıda verilen
durumlardan hangisinin bu derde deva olacak
bir reçete mahiyetinde olduğu söylenebilir?

merc olur, düşman süvarileri kol gezer her karış
toprağında. Karıştıkça dört bir tarafı âlem-i
İslam'ın, onlar koşturdular atlarını tozu dumana
katarak dört nala. Göz gözü görmeyince,
göremedik karşımızdakilerin hep kardeşlerimiz
olduğunu. Bir karanlık tünelin ucunda belirecek
ışığı aradık bitkin vaziyetlerde."
Yukarıdaki parçaya göre verilen yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

A) Peygamberlerin, hakkı tebliğ vazifeleri
karşılığında insanlardan hiçbir karşılık
beklememeleri.
B) Kur'an'ı okuyarak yeterince ezber yapıldıktan
sonra insanlara Allah'ın ayetlerinin sunulması.
C) Tebliğ vazifesini yürüten insanların iç temizlikle
beraber dış temizliklerine de dikkat etmesi ve
vakar sahibi olması.
D) Hz. Yunus (as)’un yıllarca kavmine tebliğ ettiği
halde iman etmemeleri üzerine onlara beddua
etmeden şehri terketmesi.
E) Hz. Musa'nın güzellikle ve yumuşakça;
"küfürden ve masiyetten arınıp temizlenmeyi
ister misin?" diyerek Fir'avun'a tebliğde
bulunması

A) İslam alemindeki karışıklığın en büyük sebebi
Kur'an'dan uzaklaşılmasıdır.
B) İslam düşmanları İslam beldelerinde
hakimiyet kurmuşlardır.
C) Müslümanlar, çıkarılan karışıklıklarla birbirine
düşman edilmektedir.
D) İslam alemi, içinde bulunduğu durumdan
kurtulmayı ümit etmektedir.
E) Müslümanlar arasına giren en büyük fitne
ırkçılık ve mezhepçiliktir.

52. Aşağıda anlamı verilen ve Kur’an-ı Kerim’de
50. Kur'an'da “Hendek Sahipleri” olarak bahsedilen
o zalim topluluğun, ateşle doldurulmuş o
hendeklere attıkları mü'minler aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kudüs Yahudileri
B) Kudüs Hıristiyanları
C) Roma Yahudileri
D) Necran Hıristiyanları
E) Babil Ahalisi

A Kitapçığı

zikredilen kavramlardan hangisinin anlamı
doğru verilmemiştir?
A) Ahsen’i Takvim: En güzel biçimde yaratma
B) Mücrim: Suç işleyen günahkâr
C) Esfele Safilin: Aşağılardan daha aşağı
D) Ashabül Yemin: Yemin eden kişiler
E) İnzar: Uyarmak korkutmak
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53. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da bir sureye de
ad olan "Tarık" kelimesinin anlamlarından biri
değildir?

2017

55. Peygamber Efendimiz (sav)'in "Bana Kur'an oku"
buyurduğu Abdullah b. Mesud Efendimiz(sav)'e
"Kur'an sana indirildiği halde ben mi sana
okuyacağım?" diye sormuştur. Efendimiz (sav),
"Evet, O’nu başkasından dinlemeyi seviyorum."
buyurunca Abdullah b. Mesud Nisa suresini
okumaya başlar ve bir ayete geldiğinde
Efendimiz(sav)'in gözlerinden yaşlar boşanır.

A) Aniden çekip giden
B) Geceleyin gelen
C) Kapı çalan
D) Şiddetlice vuran
E) Gece fazla ışık saçan yıldız

Peygamber Efendimiz(sav)'i bu denli
duygulandıran bahse konu ayet
aşağıdakilerden hangisidir?

54. Yüce Allah Tarık suresinde insanın ilk yaratılış ve
tekrar yaratılışı ile ilgili bilgiler vermektedir. Bu
surede Alemlerin Rabbi insanı neyden yarattığını
söylemiştir?

A) O halde seninle beraber tevbe edenlerle
birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı
da gitmeyin. Çünkü o, sizin yaptıklarınızı çok
iyi görendir.
B) Kıyamet gününde her ümmetin peygamberini
o ümmet üzerine bir şahit ve seni de bunlar
ve bütün insanlar üzerine bir şahit olarak
getirdiğimiz zaman onların hali nasıl olacak?
C) İşte bak, Allah'ın rahmetinin eserlerine!
Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor! İşte
bunları yapan kim ise, ölüleri de o
diriltecektir. O, her şeye hakkıyla güç
yetirendir.
D) (Ey Muhammed) De ki: "Allah sizi diriltir,
sonra sizi o öldürür, sonra da geleceğinde
şüphe olmayan kıyamet gününde (diriltip) bir
araya toplar. Fakat insanların çoğu bilmezler.
E) Eğer Allah'tan, (yanılma ile verilen
hükümlerden ötürü azap etmemek hakkında)
bir yazı geçmemiş olsaydı, aldığınız fidyeden
dolayı size mutlaka büyük bir azap
dokunurdu.

A) Dökülen bir sudan
B) Çamurdan
C) Ruhtan
D) Et ve kemikten
E) Nurdan

A Kitapçığı
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56. Kureyş suresinde; Kureyş'in, Kabe’nin Rabbine

2017

58. Şems suresinde Hz. Salih (as)'ın Devesi ve

kulluk etmelerini gerektiren sebepler arasında
aşağıdakilerden hangisi sayılmamıştır?

kavminin azgınlığından söz edilmektedir. Allah'ın
bir mucizesi olarak gönderilen deveyi kesmek
için en azgınları ve en bedbahtlarının öne atıldığı
buyurulmaktadır.

A) Onları bir araya getirip alıştırması
B) Onları yaz kış yolculuğuna alıştırıp
yakınlaştırması
C) Onları açlıktan kurtarıp doyurması
D) Onları korkudan emniyete kavuşturması
E) Onların içinden emin bir elçinin seçilip
gönderilmesi

Deveyi kesmek için adamlarıyla birlikte öne
atılan bu azgın şahıs kimdir?
A) Amir b. Ahlaf
B) Ahnes b. Umare
C) Kudar b. Salif
D) Uyeyne b. Cemuh
E) Ka'b b. Ahbar

59. 1. Bu secde, saygı ve hürmet anlamındadır.
2. Hz. Adem(as)'in kendilerinden üstünlüğünü
itiraftır.
3.Secde Hz. Adem(as)'e olsa da itaat Allah'a idi.
Meleklerin Hz. Adem(as)'e secdesi ile ilgili
yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?

57. Buhari'de geçen hadis-i şerife göre Kur'an'nın
güzelliğine güzellik katmanın yolu aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?

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

A) Kur'an'ı güzel sesle okumak
B) Kur'an'ı hayata yansıtmak
C) Kur'an'ı her eve ulaştırmak
D) Kur'an'ı hıfz etmek (ezberlemek)
E) Kur'an'ı Ramazan'da bolca okumak

A Kitapçığı
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60. Fecr suresinde Rabbimiz hangi şehir hakkında; "
Şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmamıştı."
buyurmaktadır?

2017

62. Tarık suresinin 11. ayetinde "Dönüş sahibi olan
göğe yemin olsun." buyrulmaktadır.
Verilen tefsire göre, göğün dönüş sahibi
olmasını en doğru şekilde ifade eden seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semud
B) Mekke
C) Sodom
D) Kudüs
E) İrem

A) Gökyüzünde kendi etrafında dönen Dünya'ya
işaret edilmektedir.
B) Güneş sisteminde belli bir yörüngede dönen
bütün gezegenler kastedilmektedir.
C) Göğün, yeryüzünde çıkan buharın yağmurla
dönmesini sağlamasına işaret edilmektedir.
D) Meleklerin her daim semadan yere, yerden
semaya gidip gelmeleri kastedilmektedir.
E) Gökyüzünde rüzgarın ve bulutların sürekli
hareket halinde olmaları kastedilmektedir.
1. Allah'ın kendisine iktidar verdiği ve halkını
yönetirken adaleti gözeten kişi.
2. Allah'ın kendisine Kur'an öğrenmeyi nasib
ettiği ve gece gündüz Kur'an okuyan kişi.
3. Kendisine Allah tarafından mal verilen ve onu
hak yolda sarfeden kişi.

61. "(İblis) dedi ki: Rabbim! Beni azdırmandan dolayı,
(ben de) mutlaka onlara yeryüzünde (günahları)
süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini
azdıracağım." Verilen ayetin devamında, şeytan
bir grubu istisna tutarak sadece onları doğru
yoldan saptıramayacağını açıklar.
Şeytanın müstesna gördüğü bu kimselerin sahip
olduğu en önemli özellik aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İman
B) İhlas
C) İlim
D) Azim
E) Şükür

A Kitapçığı

63. Buhari ve Müslim'de geçen ve İbn-i Ömer'den
nakledilen bir hadise göre, yukarıdakilerden
hangisi hasedin (gıpta veya imrenme) caiz
olduğu yerlerden sayılmıştır?
A) Yalnız 2
B) 1 ve 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1, 2 ve 3
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64. Hz. Adem(as)'in kıssasında Meleklere verilen

2017

66. "Ameli kendisini geride bıraktıranı, nesebi öne

secde emri ve şeytanın bu emre itaat etmeyerek
kovulması anlatılır. Bu kıssadan hareketle, bir
müslüman, alemlerin rabbi olan Allah'ın emir ve
nehiylerine mutlak itaat etmesi gerektiğini iyi
kavramalıdır.
Buna göre, Allah'a itaatle ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) İtaat için hiçbir kayıt ve şart öne
sürülmemelidir.
B) Allah'a tam anlamıyla boyun eğerek gönülden
teslim olunmalıdır.
C) Emir ve nehiylerin hikmetleri en güzel şekliyle
öğrenildikten sonra itaat edilmelidir.
D) İtaatte tereddütsüz, itirazsız olunmalı ve
herhangi bir mazeret aranmamalıdır.
E) İtaat, gönülden, özgür irade ve rıza ile
olmalıdır.

geçiremez." hadisini en iyi karşılayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amel olmadan soyun önemi anlaşılamaz.
B) Ameli noktada eksik olan soyundan ötürü
değer kazanıp öne geçemez.
C) İnsanın geldiği soyun hiçbir önemi yoktur.
D) İnsanın değeri amellerinin çokluğuna bağlıdır.
E) İnsanın sağlam bir soydan gelmesi,
beraberinde salih ameli de getirir.

67. Yüce Allah’ın Mutaffifin suresinin 4. ayetinde:
“Onlar yeniden diriltileceklerini sanmıyorlar
mı?”diyerek yerdiği grup aşağıdakilerden
hangisidir?

65. 1. İnsanın hataya düşme ihtimalinin büyüklüğünü
göstermektedir.
2. Herhangi bir korku ve endişeye kapılmaksızın
iradeyi kullanmak gerektiğini gösterir.
3. Şeytanın şerrinden korunmak için Allah'a olan
bağlılık ve tevekkülü arttırmaktadır.

A) Allah’a ortak koşanlar
B) Çocuklarını diri diri toprağa gömenler
C) Müslümanlara savaş açanlar
D) Ölçü ve tartıda noksanlık yapanlar
E) Ahiret gününe iman etmeyenler

Yukarıdakilerden hangisi Hz. Adem(as)'ın
hatasından çıkarılabilecek sonuçlardan biri
değildir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3

A Kitapçığı
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68. Aşağıdakilerden hangisi tevbenin temel

2017

70. Şeytan Mü'minleri fakirlikle korkutur. Allah rızası

şartlarından biri değildir?

için yapacakları infakları engellemek ister.
Yapacakları infakla mallarının azalacağı , fakir
düşecekleri ve bu sebeple insanlara muhtaç hale
gelecekleri yönünde vesvese vererek onları
endişeye sevk eder.

A) İşlediği günahtan pişmanlık duymak
B) İşlediği günahın olumsuz neticelerini görmek
C) İşlediği günahtan hemen el çekmek
D) Bu günahı tekrar işlememeye azmetmek
E) Hak ihlali varsa hak sahibine hakkını iade
etmek

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın bu
vesvesesinden korunmanın yollarından biri
değildir?
A) Elimizdeki malın hakikatte Allah'a ait
olduğunu bilmek
B) Gayret edip daha fazla kazanarak Allah
yolunda rahatça harcama imkanına sahip
olmak
C) İnfakla malın eksilmediğini, Allah'ın, infak
edilenin yerini doldurduğunu bilmek
D) Allah'ın gücünün her şeye yettiğini ve rızık
verenin Allah(c.c) olduğunu bilmek
E) İnfakta ihmalkar davrananların, ölüm anında,
kaçırdığı fırsat için pişman olacağını bilmek

69. Kimi zaman yanıbaşındaki komşusuyla kimi
zaman aynı ortamı paylaştığı bir şahısla kaş göz
işareti yaparak alay eden birinin, bu davranışı
alışkanlık haline getirmemesi için özellikle
aşağıdaki surelerden hangisinin tehdidine kulak
vermesi gerekir?

71. Naziat Suresinde geçen ve aynı zamanda
A) Gaşiye suresi
B) Hümeze suresi
C) Beled suresi
D) Şems suresi
E) Tarık suresi

A Kitapçığı

Naziat’ın kelime anlamı olan “Söküp çıkaranlar”
ifadesiyle kastedilen mana aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Mazlumları yurtlarından çıkaran zalimler
B) Ekini yerden çıkaran çiftçiler
C) Müminlerin ruhlarını alan melekler
D) Şehirlerini terk etmek zorunda bırakılanlar
E) Kafirlerin ruhlarını alan melekler
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72. Buhari ve Müslim’de rivayet edilen bir Hadis-i

2017

74. “Zaman ilerleyip dünya yaşlandıkça Kur’an

Şerif’te Peygamber Efendimiz (sav) insanları
Kur’an-ı Kerim ile olan ilişkilerine göre tasnif
etmiştir.
Aşağıda verilenlerden hangisi bu Hadis-i Şerif’te
geçen bir ifade değildir?
A) Kur’an okuyan mü’min; kokusu hoş,tadı güzel
bir portakal gibidir.
B) Kur’an okumayan mü’min; kokusu olmayan
ama tadı güzel bir hurma gibidir.
C) Kur’an okuyan münafık; kokusu güzel, tadı acı
bir fesleğen gibidir.
D) Kur’an okuyan kafir; kokusu kötü, tadı acı,
dikenli bir ot gibidir.
E) Kur’an okumayan münafık; kokusu olmayan,
tadı acı Ebu Cehil karpuzu gibidir.

gençleşmekte ve insanoğlu Kur’an-ı Kerim’e
daha Ziyade ihtiyaç duymaktadır. Bununla
birlikte Kur’an Asr-ı Saadet’te olduğu gibi her
çağda en büyük mucize olmuştur. Asrımızda
Kur’an’ın en büyük mucizesi Kur’an’dan
uzaklaşan insanlığın içerisinde bulundukları
ahvaldir. Dökülen kanlar, boğazlanan canlar,
ifsat edilen arz hep Kur’an’dan uzaklaşmanın bir
sonucudur.”
Yukarıdaki metne göre, Kur’an-ı Kerim ile ilgili
verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kur’an'ın, insanların nasıl ibadet edeceklerini
açıklaması
B) Kur’an'ın, insanları şeytanın tuzaklarına karşı
koruması
C) Kur’an'ın, yeryüzünde huzur ve güveni tesis
etmesi
D) Kur’an'ın, insanları Allah’a yaklaştırması
E) Kur’an'ın, önceki kavimlerin başından geçmiş
kıssaları bize ibretlik bir şekilde sunması

73. Müslim’de rivayet edilen bir Hadis-i Şerif’te
Peygamber Efendimiz (sav) Allah’ın evlerinden bir
evde toplanıp Kur’an okuyan ve Kur’an’ı
müzakere edenleri müjdelemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu Hadis-i Şerif’te geçen
müjdelerden biri değildir?
A) Cennet onlara yaklaştırılır.
B) Üzerlerine sekinet iner.
C) Onları rahmet kaplar.
D) Melekler etraflarını kuşatır.
E) Allah-u Teala o kimseleri kendi nezdinde
bulunanların arasında anar.

A Kitapçığı

75. Allah (cc) Naziat suresinde, insanoğlunun
kıyameti gördüklerinde dünya hayatının
süresine dair algısının ne kadar olduğunu
bildirmiştir?
A) Birkaç yıl
B) Bir yıl
C) Bir ay
D) Bir gün
E) Bir kuşluk vakti
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KUR'AN PINARI SINAVI
76. 1. "O (Şeytan) ve kabilesi, onları göremeyeceğiniz
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77. Hz. Adem(as)'e secde emrine karşılık kibirlenen

yerden sizi görürler." (A'raf 27)
2. "Şeytan Ademoğlunun damarlarında dolaşır."
(Buhari)
3. " Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır.
öyleyse (siz de) onu düşman tanıyın."
(Fatır 6)

İblis'in; "Beni ateşten onu topraktan yarattın.
Ben ondan daha hayırlıyım." diyerek uymaması
çürük bir delildir. Aslında onun lehine değil
aksine aleyhine olan bir delildir. İblis'in
cevabında, hased ve kibrin kendisini içine
düşürdüğü cehaletin bir çok yönü vardır.

Verilenlere göre aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?

Aşağıdakilerden hangisi İblis'in cevabında açığa
çıkan cahilliğin delilleri arasında yer almaz?

A) Şeytan bize çok yakındır.
B) Şeytan her zaman insanlara düşmanlık eder.
C) Şeytanı göremediğimiz için zararı ve tehlikesi
şiddetli olur.
D) Şeytan icraatlarında yalnız değildir.
E) Şeytanın hilesi inananlar için çok zayıf ve
basittir.

A) Kıyamete kadar dosdoğru yolun üzerinde
oturup insanları saptıracağını söylemesi
B) Rabbi ve yaratıcısının emrine, heva ve
hevesine uymuyor diye itiraz etmesi
C) Rabbinin emrine uymayı, kendi görüşüne
uygunluğu şartına bağlaması
D) Nur ateşten üstündür. Melekler nurdan
yaratıldığı halde Adem (as)'e secde ettiler. Bu
durumda onun secde etmesi daha evladır.
E) Toprak aklın bildiği bütün değer ölçülerine
göre ateşten daha hayırlıdır.

A Kitapçığı
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78. Karanlık varsa karanlığı delen bir yıldız olmalısın.
Üzerinde her yaptığını yazan melekler bu amelini
yazacaktır. Ve sen değersiz bir şeyden
yaratılmışken, yeniden dirilişte bir nebatatın yeri
delişi gibi dirildiğin zaman, kalplerin gizli sırları
ortaya dökülecektir. Ve o gün karanlığı delen sen,
razı olunmuş bir kul olarak kurtulanlardan
olacaksın.
Yukarıdaki parça içerik itibariyle Kur’an-ı
Kerim’in hangi suresine daha çok yakınlık
göstermektedir?
A) Beyyine Suresi
B) Naziat Suresi
C) Beled Suresi
D) Tarık Suresi
E) Buruc Suresi

2017

80. Alemlerin rabbi olan Allah, Leyl suresi’nde hangi
davranışta bulunanları, kolay yola muvaffak
kılacağını müjdelemektedir?
A) Allah yolunda verip sakınanları ve en güzel
olanı doğrulayanları
B) Dünya ve ahiret saadeti için hicret edenleri
ve Allah yolunda cihad edenleri
C) Namazında devamlı olup Allah yolunda infak
edenleri
D) Allah ve Resulü’ne iman ettikten sonra geri
dönmeyenleri
E) En güzel söze kulak verip, Allah yolunda
malıyla canıyla cihad edenleri

79. Hz. Ebu Bekir (ra) müslüman olan ihtiyar ve kadın
köleleri satın alıp hürriyetlerine kavuşturuyordu.
Babası ona dedi ki:
“Senin zayıf insanları hürriyetlerine
kavuşturduğunu görüyorum..”
Ebu Bekir (ra) dedi ki:
“Ben sadece Allah katında olanı arzuluyorum.”

SORULARINIZ BİTTİ
Yukarıda anlatılanlar üzerine nazil olan sure
aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA
KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!!!

A) Beyyine suresi
B) Leyl suresi
C) Şems suresi
D) Duha suresi
E) Buruc suresi

A Kitapçığı
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