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1. Müslümanlar vahyin mesajını doğru anlamak ve doğru
bir şekilde hayatlarına yansıtabilmek amacıyla Kur’an-ı
Kerim’in kendi dillerinde çevirilerini yapmış ve Hz. peygamberin hadisleri ile vahyin indiği ortamla ilgili bilgilerden de yararlanarak Kur’an’ın daha geniş açıklamasını
defalarca yapmışlardır.
Yukarıdaki altı çizili bölümde sözü edilen çalışmalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tefsir

D) Sünnet

B) İcma		 C) Meal
E) Mukabele

2. Müslümanlar için Kur’an’ı Kerim hayat kitabı özelliği taşımaktadır. Bu yüzden Kur’an’ın ezberlenmesine, onu
doğru ve güzel okumanın kurallarının öğrenilmesine,
özellikle Ramazan ayında karşılıklı okunmasına ve tamamının bir kez de olsa bitirilmesine önem verilmektedir.
Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?
A) Hizb

D) Hafızlık

B) Tecvit

C) Hatim
E) Mukabele

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Hz. Peygambere vahiy yoluyla indirilen ayetler, vahiy
katipleri tarafından o dönemin yazı malzemeleri üzerine
yazılıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi ayetlerin yazıldığı bu malzemelerden biri değildir?
A) Deri parçaları
B) Yassı kemikler
C) Ağaç kabukları
D) Papirüs kağıtları
E) Mermer parçaları

5. Hz. Peygamber’e gelen vahiyler bir yandan ezberleniyor, bir taraftan ise yazılıyordu. Hz. Peygamber vahyin
yazılması işine önem veriyordu. Hangi ayetlerin hangi
sure içerisine Cebrail tarafından Peygamberimize bildiriliyor, peygamberimiz de kendisine bildirilen ayet ve
surelerin yerlerini vahiy katiplerine yazdırıyordu. Ayrıca
sahabeyi vahiy dışında bir şey yazmamaları için uyarıyordu. Böylece Kur’an’ı Kerim baştan itibaren herhangi
bir unutma, hata ve yanlışlıktan korunmaya alınıyordu.
Buna göre Hz. Muhammed (sav.)’in sahabeyi Kur’an
dışında bir şey yazmamaları konusunda uyarmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yazı malzemelerinin azlığı
B) Yazmayı bilen sahabenin azlığı
C) Vahyin yeteri kadar açık olması
D) Vahyin daha iyi anlaşılmasını istemesi
E) Vahye, kendi sözlerinin karıştırılmasından endişe
etmesi

3. Kur’an-ı Kerim’deki harf ve kelimeleri en güzel ve doğru
bir telaffuzla okumak amacıyla konulmuş kurallar bütününden oluşan ilimdir.
Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Tilavet

D) Kıraat

B) Tecvit

E) Tedris

C) Tedvin

6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in tarihiyle
ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Hz. Ebubekir zamanında çoğaltılmıştır.
B) Değiştirilmeden aktarılması sağlanmıştır.
C) Ayetler, ezberleme yolu ile de korunmaya alınmıştır.
D) Kitap haline getirme komisyonu başkanı Zeyd bin
Sabit’dir.
E) Yedi nüsha haline getirilip önemli merkezlere gönderilmiştir.
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7. Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Kur’an’a verilen değerin göstergelerinden sayılamaz?
A) Hat sanatının gelişmiş olması
B) Mevlitlerde aşr-ı şeriflerin okunması
C) Hafızlık geleneğinin kesintisiz devam ettirilmesi
D) Ebru sanatının Osmanlı döneminde zirveye çıkması
E) Dinî yapıların duvar süslemelerinde ayetlerin kullanılması

8. I.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan besmele lafzı ile ayrıl
mış bölümlerin her birine verilen isimdir.

II. Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesini ve okunması
kolaylaştırmak için ayrılan yirmi sayfalık bölümleridir.
III. Kur’an-ı Kerim’de geçen her bir cümleye verilen
özel isimdir.
Numaralanmış tanımların kavramsal karşılıkları
aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak
verilmiştir?
A)
B)
C)
D)
E)

I
Sure
Ayet
Ayet
Sure
Cüz

II
Cüz
Vahiy
Sure
Cüz
Vahiy

III
Ayet
Sure
Cüz
Vahiy
Ayet

9. Hz. peygamber; “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece asla yolunuzu şaşırmayacaksınız:
Alla’ın kitabı ve peygamberinin sünneti.” buyurmuştur.
Bu hadiste aşağıdaki yargılardan hangisine kaynaklılık etmiş olabilir?
A) Sünnet, Kur’an’ın yerine hüküm belirleyebilir.
B) Peygamberin sünneti İslam’ı anlamak için yeterlidir.
C) Vahiy, sünnete başvurmadan tamamen anlaşılmaz
olarak kalır.
D) Kur’an-ı Kerim ve sünnet İslam düşüncesinin temel
kaynaklarıdır.
E) Hadislerin doğru anlaşılması Kur’an’ın doğru anlaşılmasına bağlıdır.

10. “Bu Kur’an, Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş
değildir; o kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve
konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır; bunda kuşku
yoktur, o alemlerin Rabbindendir.’’ (Yunus suresi, 37.
ayet)
Bu ayette Kur’an’ı Kerim ile ilgili vurgulanan husus
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı hükümleri açıklaması
B) Vahiy yoluyla ortaya çıkması
C) Şiir benzeri bir kelam olmadığı
D) Herkes tarafından anlaşılabilceği
E) Önce gelen vahiyleri tasdik etmesi

11. Kur’an-ı Kerim yaklaşık 23 yıllık bir sürede ayet ayet
veya sure sure indirilmiştir. Bazı ayetler, belli bir olayın
ardından gelmiş ve o olayla ilgili açıklamalar getirmiştir.
Kur’an-ı Kerim’in bu şekilde indirilmesinin sebebi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bazı ayetlerin zor anlaşılması
B) Okuma yazma bilenlerin azlığı
C) İnsanların yavaç yavaş eğitilmeleri
D) İnsan ömrünün buna müsait olması
E) Ayetlerin ezberlenmesinin zor olması

12. ‘’De ki: “Andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir
benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de
destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler.” (İsra
suresi, 88. ayet)
Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) İlahi kaynaklı olması
B) Evrensel bir kitap olması
C) Arapça olarak indirilmesi
D) Kıyamete kadar geçerli olması
E) Kendine has bir iç düzeni olması

