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1.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an meallerindeki farklı-
lıkların sebeplerinden biri değildir?

A)  Çeviriyi yapanların ayetlerden anladıklarını aktarma 
yeteneklerinin farklı olması

B)  Çeviri yapanların hafız olup olmamasının ayetleri an-
lamada etkili olması 

C)  Çevirmenlerin içinde yaşadıkları sosyal ve kültürel 
yapıların farklı olması 

D)  Bazı Arapça kavramların aktarılan dilde bire bir karşı-
lığının olmaması

E)  Ayetlerin anlam derinliği ve zenginliğinin olduğu gibi 
aktarılamaması 

2.   İslami literatürde Kur’an ayetlerine, anlamlarının açık ve 
anlaşılır ya da yoruma muhtaç olmasından dolayı farklı 
adlar verilmiştir.
Bu adlar;

 I.  nesh,
 II.   muhkem,
 III.  müteşâbih

kavramlarından hangileridir?

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

3.  Kur’an’ı doğru anlamak için dikkat edilmesi gereken;

 I.  önyargısız ve samimi olmak,
 II.   aklı ve gönlü birlikte kullanmak,
 III.  Kur’an öncesi tarihî dönemlerle ilgili doğru bilgilere 

sahip olmak,

ilkelerinden hangileri nesnelliğe vurgu yapmaktadır?

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

4.   “Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içinde 
iseniz onun benzeri bir sure de siz getirin, Allah’tan başka 
taptıklarınızı da yardıma çağırın; eğer iddianızda samimi 
iseniz! Bunu yapamazsanız -ki asla yapamayacaksınız- 
yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının; o, inkârcılar 
için hazırlanmıştır.

(Bakara suresi, 23 ve 24. ayetler)
Bu ayetten,

 I.   Kur’an’ı Kerim insan ürünü olmayan bir kitaptır.
 II.  Kur’an’ın edebi dili ve ilahi mesajı inkârcıları aciz bı-

rakmıştır.
 III.  Kur’an, Hz. Peygambere vahiy yoluyla indirilmiş son 

mesajdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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

5.   Kur’an’daki ayetlerin çoğu, her insan tarafından okundu-
ğunda anlaşılabilecek niteliktedir. Bunun yanında yoruma 
açık ve mecaz anlamlar taşıyan ayetler de yer almaktadır. 
Bunlar da uzmanların yapacağı ilmi çalışmalarla anlaşıla-
bilirler. Bu nedenle İslam âlimleri Kur’an ayetlerinin doğru 
anlaşılması için her dönemde çalışmalar yapmış ve bu 
amaçla Kur’an’ı doğru anlama ve yorumlamaya dair bir-
takım ilkeler belirlemişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

A) Hz. Peygamberin açıklama ve uygulamalarına başvurmak 
B) Diğer kültürlerdeki inanç biçimlerini yoruma dâhil etmek
C) Konuyla ilgili bütün ayetleri değerlendirmek
D) Ayetlerin nüzul ortamını dikkate almak
E) Temel İslam bilimlerine vakıf olmak

6.   İnsana iyi ve kötüyü ayırt etmesi, çevresini gözlemleme-
si ve değerlendirmesi için göz, kulak ve akıl verilmiştir. 
Ayrıca ona vahiy ile yol gösterilmiştir. 
Bu parçada Kur’an’ın temel amaçları olan;

 I.  doğru bilgi,
 II.   doğru inanç
 III.  doğru davranıştan

hangilerine değinilmiştir?

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



Kur'an ve Yorumu - 2

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssalara yer ve-
rilmesinin amaçlarından birisi olamaz?

A)  Ahlaki tutum ve davranışlara dair örnekler göstermek
B)  Vahye karşı tutumların sonuçlarına dair dersler vermek
C)  Bazı peygamberlerin mücadeleleri hakkında bilgi vermek
D)  Örnek insanların hayat hikâyelerini ayrıntılarıyla an-

latmak
E)  Toplumsal olay ve olguların sebeplerine dikkat çekmek

 

8.  İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşa-
ğıdaki yargıların hangisinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A)  İnsan ürünü olup değişim ve gelişime açıktır.
B)  Vahye uyumlu her farklı yorum düşünsel bir zenginliktir.
C)  Siyasî-itikadî, amelî-fıkhî ve tasavvufî gibi çeşitleri 

vardır.
D)  Tutarlı bir sisteme ve yönteme sahip olan düşünce 

ekollerdir.
E)  Dinin yalnızca uygulama alanıyla ilgili konularını ele 

almaktadır.

9.  Aşağıdakilerden hangisi siyasî-itikadî yorumlardan 
biridir?

A) Şafiilik B) Malikilik  C) Maturidilik
D) Hanbelilik E) Hanefilik

10.  Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlar arasında orta-
ya çıkan yorum farklılıklarının siyasi sebeplerinden 
değildir?

A)  Kur’an’ı Kerim’deki müteşâbih ayetlerin varlığı
B)  Hz. Ali ile Muaviye arasında yapılan Sıffin Savaşı
C)  Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasındaki yönetimle ilgili görüş 

ayrılığı
D)  Bir grubun Hakem olayını bahane ederek Hz. Ali’den 

ayrılması
E)  Hz. Peygamberin vefatından sonra kimin halife olaca-

ğının tartışılması

11.  Aşağıdakilerden hangisi Şia’nın on iki imamından 
biri değildir?

A) Ali Naki
B) İmam Malik 
C) Ali er-Rıza
D) Cafer-i Sadık
E) Muhammed Bakır

12.  İslam düşüncesine göre aşağıdakilerden hangisi din 
ve vicdan özgürlüğüyle ilgili yanlış bir yargıdır?

A)  İnsan, inancından dolayı kınanamaz.
B)  İnsan dilediği dini seçmekte özgürdür.
C)  İnsan, dinini yaymak için akla gelen her yöntemi kul-

lanabilir.
D)  İnsan inancının gerektirdiği ibadetleri serbestçe ya-

pabilmelidir.
E)  Her insan dinini öğrenme ve isteyene öğretme hakkı-

na sahiptir.


