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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Kur'an ve Ana Konuları

1.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın ana konula-
rından inanç ile ilgilidir?

A)  “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin.”
(Ahzab suresi, 70. ayet)

B)  “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbini-
ze ibadet edin ki Allah’a karşı gelmekten sakınasınız.”

(Bakara suresi, 21. ayet)
C)  “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygam-

berine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba 
iman edin. …”

(Nisâ suresi, 136. ayet)
D)  “Ölçtüğünüzde tam ölçün, doğru terazi ile tartın. Bu 

daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.”
(İsrâ suresi, 35. ayet)

E)  “Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riâ-
yet ederler.” 

(Müminûn suresi, 8. ayet)

2.   “De ki andolsun, insanlar ve cinler bu Kur’an’ın bir ben-
zerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine de destek 
olsalar yine onun benzerini getiremezler.” 

(İsrâ suresi, 88. ayet) 

Bu ayette Kur’an’ın aşağıdaki özelliklerinden hangisi 
vurgulanmaktadır?

A) İnsan tarafından yazılamayacağı
B) Kendine has bir iç düzeninin olduğu 
C) Kıyamete kadar geçerli olduğu
D) Evrensel bir kitap olduğu
E) Arapça olarak indirildiği 

3.   “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sü-
rece asla yolunuzu şaşırmayacaksınız: Allah’ın kitabı ve 
peygamberinin sünneti.” 
Bu hadisten,

 I. Kur’an-ı Kerim ve sünnet doğru yolun rehberidir.
 II.  Sünnet, Kur’an’ın yerine hüküm koyabilir.
 III.  Peygamberin sünneti İslam’ı anlamak için yeterlidir.

yargılarından hangilerine varılamaz?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve III. E) II ve III.

4.   Kur’an; cömertliği, sabırlı olmayı, adaletli olmayı, alçak-
gönüllü davranmayı emreder. İkiyüzlülük, yalan söyle-
mek, emanete ihanet etmek gibi davranışları da yasaklar.
Metinde değinilen emir ve yasaklar, Kur’an’ı Kerim’in 
ana konuları olan;

 I.  inanç,
 II.   ibadet,
 III.  ahlaktan

hangileri ile ilgili değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve II. E) II ve III.

5.   Kur’an-ı Kerim bir kerede değil yaklaşık 23 yıllık bir süre-
de indirilmiştir. Bazı ayetler belli bir olayın ardından indi-
rilmiş ve o olayla ilgili açıklamalarda bulunulmuştur. 
Kur’an-ı Kerim’in parça parça indirilmesinin sebebi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ezberlemek isteyenlerin işinin kolaylaştırılması 
B) İnsanların aşamalı olarak eğitilmeleri
C) İnsan ömrünün buna müsait olması
D) Okuma yazma bilenlerin azlığı 
E) Yazı malzemesinin az olması

6.   “Bu Kur’an, Allah’tandır, başkası tarafından uydurulmuş 
değildir; o kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve 
konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır; bunda kuşku 
yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.” 

(Yunus suresi, 37. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki Kur’an ile ilgili yargıların hangi-
sine varılamaz?

A) Sözleri âlemlerin rabbine aittir.
B) Mesajı önceki kitaplarla ortaktır.
C) Allah’ın koyduğu kuralları bildirmektedir.
D) Tüm ilahi kitaplar aynı kaynaktandır.
E) Kıyamete kadar geçerli bir kitaptır.
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Kur'an ve Ana Konuları

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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7.  I.  Kur’an-ı Kerim’de geçen her bir cümleye verilen özel 
isimdir.

 II. Kur’an-ı Kerim’de yer alan besmele ile ayrılmış bö-
lümlerin her birine verilen isimdir.

 III.  Kur’an-ı Kerim’in ezberlenmesini ve okunması kolay-
laştırmak için ayrılan yirmi sayfalık bölümleridir.

Numaralanmış tanımlar ile ilgili kavramlar aşağıdaki-
lerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

         I                  II                 III      
A)  Sure Cüz Ayet
B)  Ayet Vahiy Sure
C)  Ayet Sure Cüz
D)  Sure Cüz Vahiy
E)  Cüz Vahiy Ayet

8.   Doğru yolun rehberi olan Kur’an Müslümanlar için baş-
vuru kaynağıdır. Bu nedenle onu anlamak için okumala-
rının yanında doğru ve güzel okumayı sağlayan kuralları 
öğrenmeye, ezberlemeye ve özellikle Ramazan ayında 
karşılıklı okumaya önem veriler. Başından sonuna kadar 
tamamını okumaya her fırsatta vakit ayırırlar.
Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisine değinil-
memiştir?

A) Hatim B) Tefsir C) Tecvit
D) Hafızlılk E) Mukabele

9.   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 bilgi-
lerden de yararlanarak Kur’an’ın daha geniş açıklamala-
rını içeren kitaplar yazmışlardır.
Altı çizili bölümde sözü edilen kitaplara verilen ad 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir B) Hadis C) Meal   
D) Fıkıh E) Kelam

10.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an’ın ana konula-
rından ibadet ile ilgili değildir?

A) “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz 
de rükû edin.” 

(Bakara suresi, 43. ayet)
B) “Bir de bize, "Namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı 

gelmekten sakının" diye emrolundu. …”
(En’am suresi, 72. ayet)

C) “Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya alma-
sın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. …”

(Hucurat suresi, 11. ayet)
D) “Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak ver-

diğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.”
(Enfal suresi, 3. ayet)

E) “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve 
bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti.”

(Meryem suresi, 31. ayet)

11.   • “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yar-
dım etmeyi emreder; hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da 
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 

(Nahl suresi, 90. ayet)
• "Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. 

Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı 
kabul eyle."

(İbrahim suresi, 40. ayet)

Bu ayetler Kur’an’ın başlıca konuları olan,

 I. Ahlak
 II.  İnanç
 III.  İbadet

ile eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II. C) Yalnız III.
D) I ve III. E) II ve III.

12.  Harf ve kelimelerin doğru telaffuz edilmesini ve Kur'an-ı 
Kerim'in güzel okunmasını sağlamak amacıyla konulmuş 
kurallardan oluşan ilim dalıdır.
Tanımı verilen bu ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir B)Fıkıh C) Kelam
D) Tecvit E) Hadis


