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1. Kur’an, Allah’ın (c.c.) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Ceb-
rail (a.s.) aracılığıyla indirdiği, mushaflara yazılan, 
mütevâtir bir yolla naklolunan ve okunmasıyla 
ibadet edilen ilahi sözlerdir.
Yukarıda Kur’an-ı Kerim’e dair verilen tanımlamaya 
göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 

A) Kur’an-ı Kerim, yazıya geçirilmiştir.

B) Kur’an-ı Kerim,  Allah’ın (c.c.) eşsiz kelamıdır.

C) Kur’an-ı Kerim, Cebrail (a.s.) aracılığı ile Pey-
gamberimize (s.a.v.) indirilmiştir.

D) Kur’an-ı Kerim’i okumak kullar için bir ibadettir.

E) Kur’an-ı Kerim, hiçbir değişikliğe uğramadan 
zamanımıza kadar ulaşmıştır.

3. I. Furkan                  : Hak ile bâtılı ayıran
II. Hüdâ                     : Hidayet rehberi
III. Mesânî                 : Sağlam kulp
IV. Mev’ize                : Öğüt
V. Urvetü’l-Vüskâ   : Bıkılmadan tekrar tekrar okunan
Yukarıda Kur’an’ın isimleri ve anlamlarının yer 
aldığı eşleştirmelerden hangileri doğru olarak 
verilmiştir?

A) II ve IV            

B) I, II ve III           

C) I, II ve IV           

D) I, II ve V           

E) I, II, III ve IV          

2. I. Hikmet 
II. Kitâb
III. Rûh
IV. Şifâ
V. Tefekkür 
VI. Tesniye
Yukarıda verilen isimlerden hangileri Kur’an-ı 
Kerim’e verilen isimler arasında yer almaktadır?

A) I, II ve IV           

B) I, II, III ve IV          

C) I, II, IV ve V             

D) I, II, IV ve VI          

E) I, II, IV, V ve VI

4. “Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse 
şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu 
ancak Allah’a varır.” (Lokman suresi, 22. ayet.)
Bu ayet aşağıda verilen Kur’an-ı Kerim isimlerinden 
hangisini vurgulamaktadır?

A) Tenzil         

B) Hikmet            

C) Rahmet          

D) Urvetü’l-Vüskâ        

E) Hak

5. “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (Bakara 
suresi, 2. ayet.)
Bu ayet aşağıda verilen Kur’an-ı Kerim isimlerinden 
hangisini vurgulamaktadır?

A)  Kelâmullah       

B)  Rahmet            

C)  Hüdâ                

D)  Mev’ize             

E)  Nûr

6. I. “Bu Kur’an, âlemler için ancak bir öğüttür.” ( Sâd 
suresi, 87. ayet.)

II. “... O (Allah) doğruyu yanlıştan ayıran kitabı indir-
di...” (Âl-i İmrân suresi, 4. ayet.)

III. “Bu Kur’an, Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan 
indirilmedir.” (Fussilet suresi, 2. ayet.)

IV. “De ki: Ey insanlar! Size Rabbinizden gerçek 
(Hakikat-Kur’an) gelmiştir. Artık kim doğru yola 
gelirse ancak kendisi için gelecektir. Kim de sapar-
sa o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin 
üzerinize vekil değilim. (Sadece tebliğ etmekle 
memurum.)” (Yunus suresi, 108. ayet.)

V. “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir 
delil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” (Nisâ 
suresi, 174. ayet.)

Bu ayetlerin işaret ettiği Kur’an-ı Kerim’e ait 
isimler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak 
sıralanmıştır? 

I II III   IV                   V

A) Mev’ize  Furkân    Tenzîl        Hak               Nur

B) Tenzîl      Furkân   Rahmet     Hak               Delil

C) Zikr         Hikmet   Rahmet     Hakikat        Beyân

D) Mev’ize  Hikmet   Tenzîl         Hak               Nur

E) Zikr          Furkân   Rahmet     Hakikat        Beyân
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7. “Allah, sözün en güzelini birbiriyle uyumlu ve 
bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak 
indirdi…” (Zümer suresi, 23. ayet.)
Bu ayet aşağıda verilen Kur’an-ı Kerim isimlerinden 
hangisini vurgulamaktadır?

A) Hak          

B) Tenzîl           

C) Urvetü’l-Vüskâ                

D) Mev’ize                  

E) Mesânî

10. Ebû Said el-Hudrî (r.a.) Resulullah’ın (s.a.v.) şöyle 
buyurduğunu işitmiştir: “İçinizden öyle gruplar 
türeyecektir ki siz onların namazları yanında kendi 
namazlarınızı, oruçları yanında oruçlarınızı, hayırlı 
işleri yanında kendi güzel davranışlarınızı basit ve 
küçük göreceksiniz. Onlar Kur’an da okuyacaklardır. 
Fakat Kur’an’ın feyzi onların boğazlarını geçmeye-
cektir. Onlar (ava) atılan okun avı delip çıktığı gibi 
dinden çıkacaklardır...”  (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’an, 36.)
Peygamberimizin (s.a.v.) bu hadisinde eksikliğine 
dikkat çektiği durumla yakından ilgili olan ayet 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (Ah-
zâb suresi, 41. ayet.)

B) “Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ula-
şır. Allah’a sadece sizin ihlas ve samimiyetiniz 
ulaşır.” (Hac suresi, 37. ayet.)

C) “Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek 
istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemeseler de Allah 
nurunu tamamlayacaktır.” ( Saf suresi, 8. ayet.)

D) “İnsan hayra dua ettiği gibi şerre de dua 
etmektedir. İnsan, pek acelecidir.” (İsrâ suresi, 
11. ayet.)

E) “Ve yakîn sana gelinceye kadar Rabbine ibadet 
et.” (Hicr suresi, 99. ayet.)

9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in indiriliş 
amacı ile ilgili bir ayettir?

A) “…Allah, düşünüp anlayasınız diye size ayetleri 
böyle açıklar.” (Nur suresi, 61. ayet.)

B) “Doğruluğun (kendisi olan bu Kur’an’ı sürekli 
gündeme getiren) ve onu tüm kalbiyle be-
nimseyenler, işte onlar muttakilerdir.”(Zümer 
suresi, 33. ayet.)

C) “Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse işte 
onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği pey-
gamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimse-
lerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” 
(Nisâ suresi, 69. ayet.)

D) “Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini inanıp 
salih amel işleyenler gibi kılacağımızı, hayatla-
rının ve ölümlerinin bir olacağını mı sanıyor-
lar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah gökleri 
ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak herkese 
kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. 
Onlara asla zulmedilmez.” (Câsiye suresi, 21-
22. ayet.)

E) “Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık 
ki bakalım sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi 
görüp gözetlemektedir.” (Furkan suresi, 20. 
ayet.)

8. Aşağıdakilerden hangisi namazın farz olduğunu net 
olarak bildiren Kur’an ayetlerinden biri değildir?

A) “Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah 
da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, 
namaza kalktıkları zaman tembel tembel kal-
karlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek 
az anarlar." (Nisâ suresi, 142. ayet.)

B) “Şüphe yok ki ben Allah’ım. Benden başka hiç-
bir ilâh yoktur. O hâlde bana ibadet et ve beni 
anmak için namaz kıl.” (Tâhâ suresi, 14. ayet.)

C) “Güneşin zevalinden (öğle vaktinde batıya 
kaymasından) gecenin karanlığına kadar (belli 
vakitlerde) namazı kıl. Bir de sabah namazını 
kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir.” (İsrâ suresi, 
78. ayet.)

D) “Gündüzün iki ucunda gecenin de ilk saat-
lerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri 
(günahları) giderir. Bu, öğüt almak isteyenlere 
bir hatırlatmadır.” (Hûd suresi, 114. ayet.)

E) "Namazı bitirince de ayakta iken, otururken ve 
yatarken Allah’ı anın. Güvenlik içinde olduğu-
nuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki 
namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak 
yazılmış bir ödevdir."(Nisâ suresi, 103. ayet.)
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11. I. “Bilmeyenler dediler ki: Allah bizimle konuşmalı 
ya da bize bir ayet (mucize) gelmeli değil miydi? 
Onlardan öncekiler de işte tıpkı onların dedikleri-
ni demişlerdi. Kalpleri (akılları) nasıl da birbirine 
benzedi? Gerçekleri iyice bilmek isteyenlere ayet-
leri apaçık gösterdik.” (Bakara suresi, 118. ayet.)

II. “Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) 
olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) 
olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık…” (Bakara 
suresi,143. ayet.)

III. “(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla 
gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açık-
laman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için 
sana bu Kur’an’ı indirdik.” (Nahl suresi, 44. ayet.)

IV. “Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir 
dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi 
boylara ve kabilelere ayırdık...”(Hucurât suresi, 
13. ayet.)

V. “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahiple-
ri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir 
kitaptır.”(Sâd suresi, 29. ayet.)

Kur’an-ı Kerim’in indiriliş amacına yönelik olan 
ayetler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
sıralanmıştır?

A) I, II ve III         

B) I, II ve V          

C) I, III ve IV                  

D) I, III ve V         

E) I, II, III ve V           

12. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın 
gönderilmesindeki amaçlardan biri değildir?

A) Kulun Rabbini hakkıyla tanımasını ve bilmesini 
sağlaması

B) İnsanlara ve cinlere Allah’a (c.c.) nasıl ibadet 
etmeleri gerektiğini öğretmesi

C) İnsanı hem dünyada hem de ahirette mutlulu-
ğa götürecek ilahi ilkeleri sunması

D) Kullara fıtratlarında var olan en doğru yolu 
hatırlatması ve rehber olması 

E) Dünyada ve ahirette her Müslümanın hayatını 
teminat altına alması

13. “İbret olmaz bize her gün okuruz ezber de!
Yoksa bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde?
Lafzı muhkem yalnız anlaşılan, Kuran’ın,
Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın:
Ya açar Nazm-ı Celil’in bakarız yaprağına,
Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.
İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkiyle bilin,
Ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için!” 
(Mehmed Âkif Ersoy, Safahat, s. 158.) 
Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı açısından 
bu dizelerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an’ı anlayarak yaşamak ve hayat ile 
ayrılmaz bir köprü hâline getirmek Kur’an’ın 
üzerimizdeki haklarındandır.

B) Kur’an-ı Kerim’i nefsî çıkarları doğrultusunda 
kullanmak ve ondan fal bakmak Kur’an’a iha-
net etmektir.

C) Kur’an’ın lafzı muhkemdir ve Kur’an kıyamete 
dek muhkem kalıp değişmeyecektir.

D) Kur’an’ı lafzıyla okumanın yanı sıra okumayı 
bilmeyenlerin yaprağına bakmaları da bir 
ibadettir.

E) Vefat edenlerin ardından Kur’an okunması, 
vefat edenler için bir rahmet vesilesidir.

14. I. Cahiliye Araplarının Kâbe’de tapındıkları 360 
put vardı.

II. Kâbe dışında kalan putlar için kurban kesmez ve 
adakta bulunmazlardı.

III. Müşrik Araplar, melekleri Allah’ın kızları olarak 
görüp onlara taparlardı.

IV. Mekkeli müşrikler Kâbe’nin dışında, kapalı or-
tamda put dikmeyi uğursuz sayarlardı.

V. Putları tavaf etmek müşrikler için önemli bir 
ibadetti.

Yukarıda verilenlerden hangileri Kur’an’ın 
vahyedildiği dönemde müşriklerin inanç
özelliklerindendir?

A)  I ve II

B)  I, II ve III

C)  I, II ve IV

D)  I, III ve V

E)  I, II, III ve V
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15. I. Mekke ve civarı zemin olarak kayalık dağlardan 
oluştuğu için madencilik ve kıymetli taşların çıka-
rılıp işlenmesi bir geçim kaynağıydı.

II. Hayvancılık, ticaret ve kervancılık bölgenin en 
önemli ekonomik kaynaklarındandı.

III. Sözlü kültür ve hitap, dönemin en önemli kültürel 
özellikleri arasındaydı.

IV. Kâbe ve etrafındaki putlara bir zarar gelmemesi 
için Kâbe civarında içki içmek yasaktı.

V. İnsanlar arasında hür ve köle ayrımı başta olmak 
üzere sınıf ayrımları söz konusuydu.

Verilen özelliklerden hangileri Kur’an’ın indirilmeye 
başlandığı döneme ait özellikler arasında yer 
almaktadır?

A) I, II ve III      

B) I, II ve IV      

C) II, III ve IV    

D) II, III ve V      

E) II, III, IV ve V

16. “(O müşrikler ki) dinlerini parça parça etmiş ve ken-
dileri de gruplara bölünmüşlerdir. Her grup kendi 
yanındakiyle (dinî anlayışı ile) övünüp sevinmekte-
dir.” (Rûm suresi, 32. ayet.)
“(Melekler) derler ki: “Seni eksikliklerden uzak 
tutarız. Onlar değil sen bizim dostumuzsun. Hayır, 
onlar cinlere ibadet ediyorlardı. Onların çoğu cinlere 
inanıyordu.” (Sebe suresi,  41. ayet.)
“Diri diri toprağa gömülen kız çocuğunun hangi suç-
la öldürüldüğü kendisine sorulduğu zaman...” (Tekvir 
suresi, 8-9. ayet.)
Bu ayetlere dayanarak Cahiliye Dönemi’ne ait 
sosyal ve dinî hayatla ilgili olarak

I. Kız çocuklarını öldürenlere eşlerinden ayrılma 
ve evlenme yasağı cezası verilmekteydi.

II. Nesebe dayalı bir şekilde kabilelere ayrılarak 
sosyal hayatlarını temellendirmişlerdir.

III. Atalarıyla ve atalarının taptıkları ile övünmeyi 
adet edinmişlerdi.

IV. Her kabilenin kendi putu vardı.
V. Cinlere ibadet ediyorlardı.
VI. Kız çocuklarını toprağa diri diri gömerek onları 

öldürmeyi âdet edinmişlerdi.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)  I, II ve III

B)  II, III ve IV

C)  I, II, III, IV ve V

D)  I, II, III, V ve VI

E)  II, III, IV, V ve VI

17. Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin 
bireye ve topluma kazandırdığı faydalardan biri 
değildir?
A) İnsanın yaptığı işlerde hukuki ve ahlaki bakım-

dan birtakım yaptırımlara uymasını sağlar.

B) Fertlere adalet, doğruluk gibi hasletler kazan-
dırarak insanlar arasındaki ilişkileri olumlu 
şekilde geliştirir.

C) Zulüm, haksızlık ve her türlü kötülük karşısında 
toplumsal duyarlılığı artırarak toplumun genel 
huzurunu sağlar.

D) İnsanlara hayatın bütün bu olumsuzluklarına 
karşın ümit ve yaşama azmi vererek onların 
acılarını hafifletir ve zor durumlara katlanmala-
rını temin eder.

E) İnsanların görev ve sorumluluklarını hakkani-
yetli olarak yerine getirmelerini hesap gününe 
bırakmalarını sağlar.

18. “De ki: Gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri 
söyleyeyim: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, anaya 
babaya iyilik yapın, yoksulluk korkusuyla çocukları-
nızı öldürmeyin, sizin ve onların rızkını veren biziz, 
gizli ve açık kötülüklere yaklaşmayın, Allah’ın haram 
kıldığı cana haksız yere kıymayın. Allah bunları size 
düşünesiniz diye buyurmaktadır.” ( En'âm suresi, 
151. ayet.)
"Onlardan biri (kız çocuğu) ile müjdelenince öfkeye 
kapılarak yüzü mosmor olur." (Zuhruf suresi, 17. 
ayet.)
Bu ayetlerden Cahiliye Dönemi ile ilgili olarak

I. Hac döneminde kurulan panayırlar ticaretin 
canlanmasını sağlıyordu.

II. Meleklerin Allah’ın (c.c.) kızları olduğuna inanı-
lıyordu.

III. Fakirlik endişesi ile çocuklar öldürülmekteydi.
IV. Haksız bir şekilde cana kıyılmaktaydı.
V. Kız çocuğu olanın müjdelenmesi hâlinde öfke-

den ve utançtan yüzü kararmaktaydı.
VI. İnsanlar kabilelerini zor duruma düşürmemek 

için açıktan günah işlemezlerdi.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) II ve III

B) I, III ve IV

C) II, III, IV ve V

D) I, II, III, IV ve V

E) II, III, IV, V ve VI



T.
C

. M
ill

î E
ği

tim
 B

ak
an

lığ
ı D

in
 Ö

ğr
et

im
i G

en
el

 M
üd

ür
lü

ğü

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Ünite

Kur’an-ı Kerim 
TarihiTEFSİR

AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ

20. I. Şaman rahiplerinin ruhlarla bağlantı kurdukları-
na inanılması

II. İncil’in Allah’ın gönderdiği kitap olduğuna iman 
edilmesi

III. Karma ve ruh göçüne (tenasühe) inanılması 
IV. Güneş’in, yıldızların ve gezegenlerin kutsal oldu-

ğuna inanılması
V. Ateşin tanrısal saflığın, temizliğin ve iyiliğin 

sembolü olduğuna inanılması
Verilen ifadelerden hangileri Kur’an’ın vahyedildiği 
ortamda yer alan dinlere ait inançlardandır?

A) II ve III

B) I, II ve IV

C) II, IV ve V

D) I, II, III ve IV

E) II, III, IV ve V

23. Kur’an-ı Kerim’in insan hayatını ihlas, huşu ve ihsan 
bütünlüğünde kuşatmasına derinlik boyutu denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi derinlik boyutu 
kapsamına giren ayetlerden biri değildir?

A) “Hâlbuki onlara ancak dini Allah’a has kılarak, 
hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk 
etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri 
emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.” (Beyyi-
ne suresi, 5. ayet.)

B) “Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin. 
Şüphesiz o (sabır ve namaz), Allah'a saygıdan 
kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır 
gelen bir görevdir.” (Bakara suresi, 45. ayet.)

C) “Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. 
Fakat O’na sizin takvanız (Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmanız) ulaşır.”(Hac suresi, 37. ayet.)

D) “O takvâ sahipleri ki bollukta da darlıkta da 
Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve 
insanları affederler. Allah da güzel davranışta 
bulunanları sever.” (Bakara suresi, 134. ayet.)

E) “De ki: “Sizin kendisinden kaçıp durduğunuz 
ölüm var ya o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra 
da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah’a dön-
dürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı 
haber verecektir.” (Cuma suresi, 8. ayet.)

19. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın vahyedildiği 
ortamda mevcut olan dinlerden biri değildir?

A) Haniflik

B) Sâbiîlik

C) Mecûsîlik

D) Yahudilik

E) Şamanizim

21. “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (Bakara 
suresi, 2. ayet.)
Bu ayet;
I. Bu ayetteki el- Kitab ifadesi Tevrat’a, İncil’e ve 

Levh-i Mahfûz’a da bir işarettir.
II. Allah (c.c.) tamamını indirmeyi vaadettiği bir 

Kur’an metninden söz ettiği için ona “kitap” 
ismini vermiştir.

III. Kur’an'ın Allah’tan (c.c.) geldiği şüphe götürmez 
bir hakikattir.

IV. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına karşı gelmekten 
sakınanlara yol gösteren bir kitaptır.

V. Günah işlemeyi alışkanlık hâline getirenler 
Kur’an’ı rehber edinemezler.

bilgilerinden hangileri ile tefsir edilebilir?

A) II ve IV

B) I, II ve III

C) II, III ve IV

D) III, IV ve V

E) I, III, IV ve V

22. Aşağıdakilerden hangisi “el-Kitab” kavramının 
sözlük anlamlarından biri değildir?

A) Yazılı şey

B) Mektup

C) Vesika

D) Akit 

E) Ulaştıran
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DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Ünite

Kur’an-ı Kerim 
TarihiTEFSİR

AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ

24. I. Vahiy, Peygamberimize (s.a.v.) kırk yaşında nazil 
olmaya başlamıştır.

II. Cebrail (a.s.) vahyi Peygamberimize (s.a.v.) biz-
zat kendi sureti ile getirmiştir.

III. Vahiy, Hz. Peygamber'e telaffuzu ve kıraatıyla 
nazil olmuştur.

IV. Medine’de zor şartlarda indirilmeye başlayan 
vahiy Mekke’de tamamlanmıştır.

V. İlk vahiy, Nur Dağı'nın zirvesinde bulunan Hira 
Mağarası’nda indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen bilgilerden hangileri 
doğrudur?

A) II ve III

B) I, III ve V

C) II, III ve IV

D) III, IV ve V

E) I, II, IV ve V

26. I. Alâk suresinin ilk beş ayetinin vahyedilmesi ile 
Kur’an indirilmeye başlanmıştır.

II. Hz. Peygamber, kendisine vahiy gelmeden önce 
Sevr Dağı’nda inzivaya çekilerek tefekkür ediyordu.

III. Peygamberimize (s.a.v.) çıngırak ya da zil sesi ile 
indirilen ayetler en hafif gelen ayetlerdi.

IV. Allah’ın (c.c.) “Oku!” emri ile başlayan vahiy yirmi 
üç yılda tamamlanmıştır.

V. Bazı hadiseler, Hz. Peygamber’e sonradan ger-
çekleşecek rüyalar yoluyla gösterilerek vahye 
hazırlanıyordu.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve III

B) II ve IV

C) I, IV ve V

D) II, III ve V

E) I, II, III ve IV 

25. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize (s.a.v.) 
vahyin geliş şekillerinden biri değildir?

A) Cebrail’in (a.s.) asli hâlinde ya da insan suretin-
de vahyi getirmesi

B) Manevi bir perde arkasından vahyin gelişi 

C) Çıngırak ya da zil sesini andıran bir sesle vahyin 
gelmesi

D) Vahiy meleği olmaksızın doğrudan Allah’ın 
(c.c.) vahyi bildirmesi

E) Allah’ın (c.c.) Peygamberimize (s.a.v.) ondan 
önce gönderdiği peygamberlerle vahyi bildir-
mesi 

27. Kur’an-ı Kerim’in Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından 
kitap hâline getirilmemiş olmasının sebebi 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kitap hâline getirilebilmesini sağlayacak araç 
gerecin olmayışı

B) Ayetlerin tebliğine ve yaşanmasına ağırlık 
verilmiş olması

C) Müslümanların varoluş mücadelesi verdiği 
zorlu bir dönem olması

D) Kitap hâline getirecek sahabenin ayetlerin 
tamamını ezberleme görevini bitirememeleri

E) Peygamberimize (s.a.v.) vahyin inzalinin ta-
mamlanmamış olması

29. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın harekelenme 
ihtiyacını doğuran sebeplerden biri değildir?

A) Farklı dilleri konuşan ve Kur’an dilini bilmeyen 
Müslümanların Kur’an’ı öğrenme ihtiyacı

B) Kur’an’ı tam bilmeyen kimi Müslümanların bazı 
ayetlerin okunuşunda hata yapmaları

C) Ayetlerin murat edilen anlamlarının dışında 
telaffuz edilme tehlikesinin doğması

D) Kur’an’ın Allah Resulü’nün (s.a.v.) ifade ettiği 
Kureyş lehçesi ile muhafaza edilmek istenmesi

E) Ayetlerin harf yapısını tamamlayacak işaretler-
le estetik hâlin artmasını sağlamak

28. I. Peygamberimizin (s.a.v.) Kur’an’ı okumayı ve 
ezberlemeyi teşvik etmesi

II. Kur’an ayetlerinin hattatlar tarafından yazımı
III. Peygamberimizin (s.a.v.) nazil olan ayetleri vahiy 

kâtiplerine yazdırması
IV. Her sene Ramazan ayında o güne kadar nazil olan 

ayetleri Cebrail’e (a.s.) arz etmesi
V. Hadislerin de ayetlerin yazımında gösterilen has-

sasiyetle yazılması
Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin 
(s.a.v.) Kur’an’ın korunmasına yönelik  faaliyetleri 
doğru verilmiştir?

A) I ve III

B) II ve V

C) I, III ve IV

D) I, II, III ve IV 

E) II, III, IV ve V
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1. Ünite

Kur’an-ı Kerim 
TarihiTEFSİR

AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ

32. Tefsir dersine giren Ayşe hoca, öğrencilerinden tah-
taya harekesiz olarak yazdığı, 

كىن و رسوله ان ا هلل بريء من الم�ش
cümlesindeki altı çizili kelimeyi okumalarını istemiş-
ti. Ali, söz hakkı alarak bu kelimeyi “ve Rasulehü” 
olarak okumuş, cevabı için de bir gerekçe sunma-
mıştı. İkinci söz hakkını alan Mehmet ise,
- “ve Rasulihi” olarak okunmalı çünkü bu kelime 
“müşrikiyne” kelimesinden önceki “min” harf-i cerri-
ne vav harfiyle bağlanmakta ve bu sebeple harekesi 
de esre olmak durumunda, demişti.
Sınıfın geneli Mehmet’in gerekçesini makul bul-
makla birlikte sınıf içinden  Ali’yi de onaylayanlar 
olmuştu.
Ayşe hoca, “Kur’an dilini çok iyi bilmememizden 
kaynaklanan bu ihtilaflı okuyuşlarımızın bir benzeri 
1400 yıl öncesinde Tâbiîn Dönemi’nde de gerçekleş-
mişti. Devrin ünlü dilbilimcisi Ebü’l-Esved ed-Dü-
eli’nin bulunduğu ortamda Tevbe suresi, 3. ayete 
ait olan bu kelimeyi Mehmet’in ve bazılarımızın 
okuduğu gibi ‘ve Rasulihi’ olarak okuyan biri olmuş, 
bu yanlış okuyuşlu telaffuz da Ebü’l-Esved ed-Düe-
li’yi ayetlerin doğru okunmasını sağlayacak işaret-
ler üzerinde çalışmaya sevk etmiştir. Ebü’l-Esved 
ed-Düeli, bu çalışmasıyla günümüzde kullandığımız 
harekelerin temelini atmıştır. Çünkü ‘Ve Rasulihi’ 
olarak yanlış okunması hâlinde, ‘Allah, müşrikler-
den ve Resulü'nden de beridir (uzaktır).’ gibi bir 
anlam ortaya çıkmaktadır. Ali’nin okuyuşu, ‘Allah ve 
Resulü, Allah’a ortak koşanlardan uzaktır.’ anlamına 
gelmektedir ve doğrudur.” diyerek meseleye açıklık 
getirmiştir.
Bu örnek olaydan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) Kur’an-ı Kerim, Ali'nin okuyuşu gibi sezgiye 
dayalı ve kalben okunursa daha doğru sonuçlar 
elde edilebilir.

B) Kur’an ilmine hâkim olunmaması sebebi ile 
harekesiz bir cümlenin yanlış okunması kaçınıl-
mazdır.

C) Tâbiîn’den olan Ebü’l-Esved ed-Düeli, dil üzeri-
ne ehliyetli bir âlim olup günümüzde kullanılan 
harekelerin temelini atmıştır.

D) Tevbe suresi, 3. ayette yer alan bu bölüm, Allah 
(c.c.) ve Rasulü’nün (s.a.v.) müşriklere uzaklığı-
nı vurgulayan bir uyarı niteliğindedir.

E) Peygamberimizden (s.a.v.) sonraki dönemlerde 
Kur’an dilini bilmeyen Müslümanlar hareke ve 
işaretler olmadan okumakta güçlük çekmişlerdir.

31. I. Yemâme Savaşı’nda bir çok kurrâ sahabînin şehit 
düşmesi Kur’an’ın kitap hâline getirilmesini hız-
landırmıştır.

II. Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döneminde Zeyd b. 
Sabit, Kur’an’ın kitap hâline getirilmesinde komis-
yon başkanlığı görevini yürütmüştür.

III. Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından 
kitap hâline getirilerek dönemin devlet başkanla-
rına tebliğ edilmiştir.

IV. Kur’an’ın istinsahı Hz. Osman’ın halifeliği esnasın-
da gerçekleştirilerek devletin önemli merkezleri-
ne ulaştırılmıştır.

V. Kur’an’ın günümüzdeki son hâliyle harekelenmesi 
devrin dil bilimcisi Ebü’l-Esved ed-Düeli  tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim ile ilgili olarak verilen bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) II ve III

B) I, II ve IV

C) II, III ve V

D) III, IV ve V

E) I, II, III ve IV

30. I. Kur’an’ın istinsahının sağlanarak altı önemli İslam 
merkezine gönderilmesi

II. Zeyd b. Sâbit’in sahabeden ayetlerin iki şahitli 
yazılı nüshasının kitap komisyonuna teslimini 
istemesi

III. Hz. Ebu Bekir’in Zeyd b. Sabit’e (r.a.) Kur’an’ı cem 
etme görevini vermesi

IV. Kur’an’ın doğru ve kolay okunmasını sağlamak 
için harekeleme sisteminin oluşturulması

Aşağıdakilerden hangisinde Kur’an’ın korunmasına 
yönelik  faaliyetler kronolojik olarak doğru 
sıralanmıştır?

A) III, I, II ve IV

B) III, II, IV ve I

C) IV, III, II ve I

D) III, II, I ve IV

E) IV, II, III ve I
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DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Ünite

Kur’an-ı Kerim 
TarihiTEFSİR

AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ

33. I. Hz. Osman Dönemi’nde çoğaltılan mushaflardan 
altı tanesi zamanımıza kadar ulaşmıştır. 

II. Halil b. Ahmed bugün kullandığımız hareke ve 
nokta sistemine son şeklini veren âlim’dir.

III. Yemame Savaşı’nda Kur’an hafızlarının şehit 
olması Kur’an ayetlerinin cem edilmesine zemin 
hazırlamıştır.

IV. İstinsah edilen yedi mushaftan altısı Mekke, Kûfe, 
Basra, Şam, Yemen ve Bahreyn’e gönderilmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I      

B) I ve III        

C) II ve III       

D) I, II ve IV   

E) II, III ve IV

34. I. Kur’an-ı Kerim’in vahiy katipleri tarafından yazıl-
ması

II. Ayetlerin fetha, kesre, ötre görevini gören farklı 
renklerdeki noktalarla harekelenmesi

III. Ayetlerde yer alan harflerin noktalandırılarak 
doğru okunmalarının sağlanması

IV. Zeyd b. Sâbit’in (r.a.) Kur’an’ı cem etme görevini 
üstlenmesi

V. Kur’an-ı Kerim’in Hz. Osman zamanında çoğaltıla-
rak İslam merkezlerine gönderilmesi

Kur’an’ın nazil olması, yazılıp korunması ile 
ilgili olarak yürütülen faaliyetler süreç olarak 
aşağıdakilerin hangisinde doğru bir şekilde 
sıralanmıştır?
A) I, IV, V, III ve II

B) I, IV, V, II ve III

C) I, V, IV, III ve II

D) IV, I, III, V ve II

E) IV, V, III, II ve I

35. Fâtiha suresi ile ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tamamı bir defada indirilen Medenî bir suredir.

B) Allah’tan (c.c.) nelerin hangi usul ve adap ile 
isteneceği öğretilmektedir.

C) Fâtiha suresinin bir diğer ismi Kur’an’da “Se-
b'ul-Mesâni” olarak geçmektedir.

D) Nüzul sırasına göre beşinci, tertibe göre baş-
langıç suresidir.

E) Kur’an’daki en yüce sure olduğu rivayet edil-
miştir.

36. Herkesin dünya hayatında yaptığının karşılığını ala-
cağı kıyâmet gününde, Yüce Allah’ın (c.c.) her varlık 
üzerinde tam bir otoritesinin olduğunu anlatır.
Yukarıda verilen yoruma konu olan ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)
ؕ
يِن  َماِلِك َيْوِم الّدٖ

B) ٖحيِم ْحٰمِن الرَّ الرَّ

C) ؕ ُ ن ْسَتٖعىي
َ
اَك ن ْعُبُد َوِايَّ

َ
اَك ن ِايَّ

D) ۙ َ ن ٖمىي
َ
ـَعال

ْ
ِ َربِّ ال

َحْمُد ِلّٰ
ْ
 َال

E)
ۙ
ُمْسَتٖقيَم

ْ
اَط ال َ ا الصِّ

َ
 ِاْهِدن
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1. Ünite

Kur’an-ı Kerim 
TarihiTEFSİR

AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ

39. I. Fâtiha suresi yedi ayetten oluşmaktadır.
II. Hamd; Allah’a (c.c.) mahsustur, başkasına hamd 

etmek şirktir.
III. Allah (c.c.) İslam dini ile insanlara son kurtuluş 

yolunu göstermiştir.
IV. Allah (c.c.) hesabın görüleceği günün hâkimidir.
V. Bu surede Allah’tan nelerin isteneceği, ayrıca 

istemenin usul ve adabı da öğretilmektedir.
VI. Fâtiha suresini bilmemek sapmış olmaya ve 

gazaba uğramaya sebeptir.
Fâtiha suresinin mealine göre bu yargılardan 
hangilerine doğrudan ulaşılabilir?

A) I ve III

B) II, III ve IV

C) I, II, IV,  ve V

D) II, III, IV ve V

E) I, II, IV, V ve VI

38. Aşağıdakilerden hangisi Bakara suresinin ilk beş 
ayetinde tanımlanan takva sahiplerinin özellikleri 
arasında yoktur?

A) Namazı dosdoğru kılmak

B) Allah’ın verdiği rızıklarından infak etmek

C) Kur’an’a ve ondan önce indirilenlere iman 
etmek

D) Çevrelerine hakkı ve sabrı tavsiye etmek

E) Gayba ve ahirete kesin olarak iman etmek

40. Kur’an-ı Kerim, insanın gücünün sınırlı olduğunu 
vurgular. Bu sebeple insanlar ihtiyaç anında hem 
diğer insanlardan hem de insanüstü güçlerden yar-
dım istemeye kendilerini mecbur hissederler. Fakat 
onların bu iki kaynaktan yardım isteme şekilleri, usûl 
ve sistemleri ilahi irşada kulak asmadıkları zamanlar-
da şirke ve bâtıla sapmalarına sebep olmuş; böylece 
birçok batıl dua ve ibadet ortaya çıkmıştır. İşte bu 
ayet-i celîle, kulluk ederken ve yardım isterken yö-
neleceğimiz en doğru ve isabetli adresi bize göster-
mektedir.
Verilen bilgiye göre;

I.
ؕ
يِن  َماِلِك َيْوِم الّدٖ

II. ٖحيِم ْحٰمِن الرَّ الرَّ

III. ؕ ُ ن ْسَتٖعىي
َ
اَك ن ْعُبُد َوِايَّ

َ
اَك ن ِايَّ

IV. ۙ نَ ٖمىي
َ
ـَعال

ْ
ِ َربِّ ال

َحْمُد ِلّٰ
ْ
 َال

V.
ۙ
ُمْسَتٖقيَم

ْ
اَط ال َ ا الصِّ

َ
 ِاْهِدن

Fâtiha suresine ait yukarıdaki ayetlerden hangisi/
hangileri bu kapsamı doğrudan ifade etmektedir?
A) I ve II

B) II ve III

C) Yalnız III

D) II, IV ve V 

E) Yalnız V

37. Allah (c.c.) Fâtiha suresinde kendisini önce âlemle-
rin Rabbi, sonra da rahmân ve rahîm olarak nite-
ler. Çünkü Rabbü’l-âlemin ifadesinde bir heybet, 
azamet; rahmân ve rahîmde ise engin bir sevgi ve 
acıma söz konusudur. Bu da Allah Teâlâ’nın korku ile 
ümit hâlini birleştirdiği anlamına gelir.
Bu ayetlerin işaret ettiği korku ile ümit arası hâlin 
benzerini aşağıdaki ayetlerden hangisi tam olarak 
yansıtmaktadır?

A) “De ki: ‘(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister 
Rahmân diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız 
çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur.’ Na-
mazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. 
İkisi ortası bir yol tut.” (İsrâ suresi, 110. ayet.)

B) “(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı 
ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Benim 
azabımın acı verici bir azap olduğunu da bildir.” 
(Hicr suresi, 49-50. ayet.)

C) “Biz insana doğru yolu gösterdik, artık ister 
şükreder ister nankörlük eder.” (İnsân suresi, 
3. ayet.)

D) “De ki: Şüphesiz namazım, diğer ibadetlerim, 
hayatım ve ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah 
içindir.” (En'am suresi, 162. ayet.)

E) “Ey iman edenler! ... İyilik ve (Allah’ın ya-
saklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, 
günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. 
Allah’tan korkun çünkü Allah’ın cezası çetindir.” 
(Mâide suresi, 2. ayet.)
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AİHL MESLEK DERSLERİ ÜNİTE KAZANIM TESTİ

41. Bakara suresi ile ilgili olarak aşağıda verilen 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mushaf tertibine göre 2., iniş sırası itibariyle de 
87. suredir.

B) Sure adını 67-71. ayetlerde anlatılan sığır kur-
ban etme olayından almaktadır.

C) Tamamına yakını Mekke’de indirilen hicrî 2. 
yıla kadar da tamamlanan Mekkî bir suredir.

D) Hurûf-ı mukattaa ile başlayan bir suredir.

E) Ayet sayısı 286 olup Kur’an’ın en uzun suresidir.

42. I. Kur’an, kendisinde hiçbir şüphe barındırmayan 
ilahi bir kitaptır.

II. Kur’an, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına karşı 
gelmekten sakınan kullar için bir rehberdir.

III. Kur’an akla hitap ettiği için kendisinde akılla ve 
duyularla kavranamayacak bir ayet de mevcut 
değildir.

IV. Ayette geçen el-Kitâb Kur’an’ın isimlerinden 
birisidir.

V. Müttakiler; Kur’an, İncil, Zebur ve Tevrat içerisin-
de yer alan tüm haramlardan sakınarak yaşarlar.

Yukarıda verilenlerden hangileri Bakara suresinin 
ilk beş ayetinden çıkarılabilecek ilkelerdendir?

A) I ve V

B) II ve III

C) I, II ve IV

D) II, III ve IV

E) III, IV ve V

Cevap anahtarı

Bakalım kaç 
net yapmışız?
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