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Soru-1)
Âl-i
İmrân
sûresinin
119. âyetinde, “İşte siz öyle kimselersiniz ki, onlar sizi sevmedikleri halde
siz onları seversiniz. Siz bütün
kitaplara inanırsınız; onlar ise, sizinle
karşılaştıklarında "İnandık" derler”
buyrulmaktadır. (ÂL-İ İMRÂN 3/119)

Soru-4)
Mâide
sûresinin
112.
âyetinde, havariler Hz. İsa’ya gelerek
Allah
(cc)’tan
hangi
mucizeyi
istemişlerdir? (MÂİDE 5/112)
a) Hastaları iyileştirmesini
b) Gökten bir sofra indirmesini
c) Asasının yılan olmasını
d) Ölüleri diriltmesini

Âyete göre, kitap ehlinden bu grup,
kendi
başlarına
kaldıklarında
mü’minlere olan kinlerinden dolayı ne
yaparlar?
a) “Biz onlarla alay ediyoruz” derler
b) Parmaklarının uçlarını ısırırlar
c) Suratlarını asarlar
d) Gözleriyle devirecekmiş gibi bakarlar

Soru-5)
“… Bunun üzerine biz,
yapmakta
oldukları
kötülükler
sebebiyle zalimlerin üzerine gökten
acı bir azap indirdik.” (BAKARA 2/59)
Âyete göre acı bir azap inmesinin
sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru-2)
İnşirâh sûresinin 5. ve
6. âyetlerinde iki kez tekrarlanan
zorluklarla ilgili kural aşağıdakilerden
hangisidir? (İNŞİRÂH 94/5,6)

a) Hakkı batıla tercih etmeleri
b) Zulümlerinde haddi aşmaları
c) Peygamberle alay etmeleri
d) Kendilerine söylenenleri başka sözlerle
değiştirmeleri

a) Her zorluk bir rahmeti davet eder
b) Zorluklar hoşumuza gitmese de,
mutlaka onda bir hayır vardır
c) Zorluklarla mücadele edenlere, er ya da
geç mutlaka bir mükâfat vardır
d) Mutlaka her zorlukla beraber bir
kolaylık vardır

Soru-3) A’raf sûresinin 85. âyetinde
“Medyen‟e de Şuayb‟ı gönderdik. De
ki: Ey kavmim! Allah‟a kulluk edin,
sizin O‟ndan başka tanrınız yoktur.
Size
Rabbinizden
açık
bir
delil
gelmiştir
…………….”
buyruluyor.
(A’RAF 7/85)

Soru-6)
Yûnus
sûresinin
12. âyetinde, insanın kendisine bir
zarar
geldiği
zaman
o
zararın
giderilmesi için çeşitli şekillerde dua
ettiğinden bahsedilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi âyette belirtilen bu dua etme şekillerinden biri
değildir? (YÛNUS 10/12)

Âyetin
devamında
Şuayb
Peygamberin kavmini uyardığı husus
nedir?

a) Ayakta durarak
c) Oturarak

a) Ahlaksızlığı bırakmaları
b) Yalandan uzak durmaları
c) Ölçüyü, tartıyı tam yapmaları
d) Kibirlenerek yeryüzünde dolaşmamaları
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Soru-7) “ ............ „Bizi güt!‟ demeyin,
„bizi gözet!‟ deyin; dinleyin. Kâfirler
için, acıklı bir azap vardır.” Âyetindeki
hitap kimler içindir? (BAKARA 2/104)

Soru-10) Allah (cc), Hicr sûresinin
4. âyetinde; “Helâk ettiğimiz hiçbir
ülke yoktur ki, .................olmasın”.
buyurmaktadır.
Bu âyette,
helak
edilen ülkenin, nesi var olduğu
bildirilmektedir? (HİCR 15/4)

a) Kâfirler için azap hazırlanmış olsa da
hitap Müslümanlaradır
b) Kâfirler için azap hazırlandığına göre,
hitap kâfirleredir
c) Kâfirler için azap hazırlanmış olsa da
hitap münafıklaradır
d) Kâfirler için azap hazırlanmış olsa da
hitap Müslümanlarla münafıklaradır

a) Kendilerine gönderilen uyarıcıları
b) İçlerinde yanlış yapanlar çoğunlukta
c) Muhammed (a.s.)’ın ümmetinden
daha güçlü
d) Hakkında bilinen bir yazgısı

Soru-8) “…………………….. işte onlar,
Allah‟ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler
ve salih kişilerle beraberlerdir. Bunlar
ne güzel arkadaştırlar.” Âyete göre bu
kişiler kimlerdir? (NİSÂ 4/69)

Soru-11)
Lokman
sûresinin
13-19.
âyetlerinde Hz. Lokman’ın
oğluna
yaptığı
öğütler
arasında
kaçınılması gereken bazı olumsuz
davranışlardan
örnekler
verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? (LOKMAN 31/ 13-19)

a) Yahudi ve Hıristiyanları taklit
etmeyenler
b) Allah’a ve peygambere itaat edenler
c) İman edip amel-i salih işleyenler
d) İman edip mallarıyla canlarıyla cihad
edenler

a) Başkalarının kusurlarını araştırmak ve
yalan söylemek
b) Allah’a ortak koşmak
c) Küçümseyerek surat asıp insanlardan
yüz çevirmek
d) Yeryüzünde kibirlenerek yürümek

Soru-12) And olsun ki, “Allah, kesinlikle Meryem oğlu Mesîh‟tir” diyenler
kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih, “Ey
İsrailoğulları .......................” demişti.

Soru-9) Haşr sûresinin 16. âyetinde
Allah
(cc),
şeytanı
münafıkların
durumunu açıklayıcı bir misal olarak
vermiştir. Bu misale göre “Şeytan
insana “inkar et” der ve insan inkar
edince de ona: “……….” der.”
(HAŞR 59/16)

Âyet mealine göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(MÂİDE 5/72)

Âyetin devamına göre şeytan insana
ne der?

a) Allah, üçün üçüncüsüdür
b) Allah birdir
c) Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a
kulluk ediniz
d) Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir

a) Ben senden uzağım. Ben âlemlerin
Rabbinden korkarım
b) Az kalsın sen beni de saptıracaktın!
c) Ben seni aldatmasam da sen yine
inkar edecektin!
d)Ahirette ben sana yardım edeceğim!
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Soru-13)
Aşağıdaki
âyetlerden
hangisi Enfâl sûresinin ilk âyetidir?
(ENFÂL 8/1)

Soru-16) En’âm sûresinin 38. âyetine
göre
kitap
(Kur’an)
nasıl
tanımlanmıştır? (EN’ÂM 6/38)

a) Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra,
sanki
göz
göre
göre
ölüme
sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda
tartışıyorlardı
b) Sana ganimetler hakkında soruyorlar.
De ki: “Ganimetler Allah’a ve Resûlüne
aittir. O halde, eğer mü’minler iseniz
Allah’a karşı gelmekten sakının, aranızı
düzeltin, Allah ve Resûlüne itaat edin
c) Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah
anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun
âyetleri kendilerine okunduğu zaman
onların imanlarını artırır. Onlar sadece
Rablerine tevekkül ederler
d) Ey iman edenler. Savaş düzeninde iken
kâfirlerle karşılaştığınız zaman sakın
onlara arkanızı dönmeyin

a) Hiçbir şey eksik bırakılmamıştır
b) Ümmü’l-Kitap
c) Onda şüphe yoktur
d) Daha önceden hazırlanmıştır

Soru-17) İsrâ sûresinin 32. âyetinde
zina ile ilgili bir kısım bilgiler
verilmektedir.
Buna
göre
aşağıdakilerden
hangisi
bunlar
arasında yer almaz? (İSRÂ 17/32)
a) Zinanın bir hayâsızlık olduğu
b) Zinanın çok kötü bir yol olduğu
c) Zinanın affedilmeyen bir günah olduğu
d) Zinaya yaklaşmamamız gerektiği

Soru-14) Yûsuf sûresinin 97. âyetine
göre, Hz. Yakup’un gözleri açılınca
oğulları
ondan
ne
istediler?
(YÛSUF 12/97)

Soru-18)
İnkârcıların “Şu çürümüş
kemikleri kim diriltecek?” suallerine
Yâsîn sûresinin 79. âyetinde Rabbimiz
nasıl cevap vermektedir? (YÂSÎN 36/79)

a) Yusuf’un kendilerini bağışlaması için
aracı olmasını
b) Mısır’ı terk edip baba ocağına dönmesi
için Yusuf’u ikna etmesini
c) Günahlarının affı için Allah'a dua
etmesini
d) Kendilerinin de Mısır’a yerleşmelerine
Yusuf’un izin vermesini

a) Bir şey yaratmak istediği zaman O’nun
yaptığı “ol” demekten ibarettir, hemen
oluverir
b) Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek
c) Allah’ın her şeye gücü yeter
d) Gökleri ve yeri yaratan, onların
benzerini yaratmaya kadir değil midir?

Soru-15)
Yâsîn
sûresinin
47. âyetinde kâfirlere “Allah'ın size
rızık olarak verdiklerinden hayra
sarfediniz”
denildiğinde,
onlar
mü’minlere ne cevap vermektedirler?
(YÂSÎN 36/47)

Soru-19)
Bakara
sûresinin
204. âyetine göre, yeryüzünde fesat
çıkartan, kalbinde olanlara Allah (cc)'ı
şahit tutan “hasımların en yamanı”
olan kişilerin hangi sözleri, dinleyenlerin hoşuna gider? (BAKARA 2/204)

a) Allah istese doyurabileceği kimseleri biz
mi doyuracağız?
b) Biz mü’minlere vermeyiz, ancak kendi
dostlarımıza veririz
c) Biz Allah’tan zengin değiliz
d) Eğer yeteri kadar yiyeceğimiz olsa idi
verirdik

a) Peygamber'e gelip, “Sen Allah'ın
resulüsün” demeleri
b) Allah'ı ve peygamberi öven sözler
c) Dünya hayatı hakkında söyledikleri
d) Müslümanları yücelten sözleri
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Soru-20) Nisâ sûresinin 42.âyetinde
“Kıyamet gününde keşke yerle bir
olsaydık”
arzusunda
bulunacak
olanlar kimlerdir? (NİSÂ 4/42)

Soru-24) Mâide sûresinin 48. âyetine
göre Kur’an, kendinden önceki kitabı
doğrulayıcıdır,
aynı
âyete
göre
Kur’an’ın diğer özelliği nedir?
(MÂİDE 5/48)

a) Kâfirler ve münafıklar
b) Müşrikler ve ehli kitap
c) Küfrün imamları ve münafıklar
d) Küfredip Peygamberi dinlemeyenler

a) Ayırdedici
c) Destekleyici

Soru-21)
Mü’min
sûresinin
28.
âyetinde
bildirildiğine
göre,
Firavun’a karşı Hz. Musa’ya destek
çıkan ve yardım eden şahıs kimdir?
(MÜ’MİN 40/28)

b) Açıklayıcı
d) Koruyucu

Soru-25)
Al-i İmrân sûresinin
33. âyetinde Allah (cc) bir kısım
insanları seçip de âlemlere üstün
kıldığını bildirmektedir.
Buna göre
aşağıdakilerden
hangisi
burada
sayılanlar
arasında
yer
almaz?
(ÂL-İ İMRÂN 3/33)

a) Firavun ailesinden mü’min biri
b) İnsan sûretinde bir melek
c) Musa (a.s)’ın ailesinden mü’min biri
d) Sihirbazlardan biri

a) Âdem ve Nuh (a.s.)
b) İbrahim ailesi
c) Musa ve Davud (a.s.)
d) İmran ailesi

Soru-22) „‟ Ona Rabbinden mucizeler
indirilseydi
ya!‟‟
sözleriyle
Hz.
Peygamberden
mucizeler
isteyenlere
verilen
cevapta
aşağıdakilerden
hangisi
yer
almamaktadır? (ANKEBÛT 29/50,51)
a) Mucizeler ancak Allah katındadır
b) Mucizeleri gördükten sonra inkâr edip
helak olmanızdan korkuyorum
c) Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım
d) Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş
olmamız yetmedi mi?

Soru-26)
“Bir zamanlar İbrahim,
İsmail
ile
beraber
Beytullah'ın
temellerini
yükseltiyor
(şöyle
diyorlardı): Ey Rabbimiz! Bizden bunu
kabul buyur; şüphesiz sen işitensin,
bilensin. Ey Rabbimiz! ......................;
zira tövbeleri çokça kabul eden, çok
merhametli
olan
ancak
sensin.”
(BAKARA 2/127,128)
Yukarıdaki âyetlerde İbrahim (as) ve
İsmail (as)
aşağıdaki dualardan
hangisini yapmamıştır?

Soru-23) A’raf sûresinin 50. âyetine
göre
cehennem
ehlinin
cennet
ehlinden talepleri ne idi? (A’RAF 7/50)
a) “Sudan veya Allahın size verdiği rızıktan
birazda bize verin” demeleri
b) “Günahlarının affı için Allahtan af
dilemelerini” istemeleri
c) “Cehennemdeki azaplarının hafifletilmesini” temenni etmeleri
d) “Dünyadaki beraberliğin burada da
devam etmesini” istemeleri

a) Bizi sana boyun eğenlerden kıl
b) Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap
c) Neslimizden de sana itaat eden bir
ümmet çıkar
d) Bize ibadet usullerimizi göster,
tövbemizi kabul et
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Soru-27)
Âl-i İmrân
sûresinin
195. âyetinde Allah (cc) bazılarının
günahlarını
örtüp
cennetine
koyacağını söylemektedir. Aşağıdaki
seçeneklerden hangisi bu âyette
belirtilenlerin özelliklerinden değildir?
(ÂL-İ İMRÂN 3/195)

Soru-30)
Mü’minûn
sûresinin
71. âyetine göre “Eğer Hak, onların
kötü arzu ve isteklerine uysaydı…” ne
olurdu? (MÜ’MİNÛN 23/71)
a) Mesaj daha çok insana ulaşabilirdi
b) Peygamberler zorluk çekmez, onları
sonra ikna ederdi
c) Göklerde ve yerde yeni bir düzen
kurulurdu
d) Gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar
bozulur giderdi

a) Hicret edenler ve yurtlarından
çıkarılanlar
b) Allah yolunda işkenceye uğrayanlar
c) Sadaka verenler ve güzel söz
söyleyenler
d) Cihada gidenler ve bu uğurda
öldürülenler

Soru-31) Nisâ sûresinin 148. âyetine
göre, “Allah kötü sözün açıkça
söylenmesini sevmez.” (NİSÂ 4/148)

Soru-28)
Hûd sûresinin 7. âyetine
göre Allah (cc)’ın arşı, yerler ve
gökleri yaratmadan önce nerede idi?
(HÛD 11/7)

Kötü sözün açıktan söylenmesine
hangi durumda ruhsat verilmiştir?
a) Bir kişi ölüm tehdidi aldığında
b) Bir kişi haksızlığa uğradığında
c) Düşman saldırısına uğrandığında
d) Bir kimse, kendi malını elde
edemediğinde

a) Göğün 7. Katında
b) Suyun üstünde
c) Sidretü’l-Münteha’da
d) Levh-i Mahfuz’da

Soru-29) “Ey iman edenler! Size ne
oldu ki, „Allah yolunda savaşa çıkın!‟
denildiği
zaman,
yere
çakılıp
kalıyorsunuz? …” diye başlayan Tevbe
sûresinin
38.
âyetine
göre,
mü’minlerin yere çakılıp kalmalarının
sebebi nedir? (TEVBE 9/38)

Soru-32)
Aşağıdakilerden hangisi
Enfâl sûresinin 41. âyetine göre
ganimetin
1/5’inden
pay
alan
gruplardan değildir? (ENFÂL 8/41)
a) Allah yolunda cihat edenler
b) Yetimler
c) Yolda kalmışlar
d) Resulullah ve yakınları

a) Dünya hayatını ahirete tercih etmeleri
b) Korku
c) Sayıca az olmaları
d) Tembellik
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Soru-33) Hûd sûresinin 52. âyetine
göre Hûd (a.s.)’ın kavmi olan Âd için
Allah (cc)’tan dilemelerini istediği
şeylerden
birisi
aşağıdakilerden
hangisi değildir? (HÛD 11/52)

Soru-36)
“De ki: Kesin ……………,
ancak Allah'ındır. Allah dileseydi
elbette hepinizi doğru yola iletirdi.”
(EN’ÂM 6/149)
Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin
b) O’na tevbe edin ki; üzerinize göğü
(yağmuru) bol bol göndersin ve
kuvvetinize kuvvet katsın
c) Günah işleyerek Allah’tan yüz
çevirmeyin
d) Sizin O’ndan başka ilahınız yoktur,
yalan uyduranlardan olmayın

a) Yetki
c) Cevap

Soru-37)
İbrâhim
sûresinin
21. âyetine göre, hesap gününde
herkes
Allah
(cc)'ın
huzuruna
çıktığında
zayıflar,
büyüklük
taslayanlara: "Biz size tâbi olmuştuk.
Şimdi siz, Allah'ın azabından herhangi
bir şeyi bizden savabilir misiniz?"
diyeceklerdir. Buna karşı, zayıfların
tabi olduğu o büyüklük taslayanlar
onlara nasıl cevap vereceklerdir?
(İBRÂHİM 14/21)

Soru-34) Allah (cc) ın “De ki: Allah'ın
kulları için yarattığı süsü ve temiz
rızıkları kim haram kıldı?” diye
sorduğu âyete göre, süs ve temiz
rızıklar
kime
tahsis
edilmiştir?
(A’RAF 7/32)

a) “Allah’ın rahmetinden ancak kâfirler
ümit keser, sabredin biraz.”
b) “Allah’ın azabı bize sayılı günlerde
dokunacak, sonra hepimiz kurtuluşa
ereceğiz.”
c) “Allah size düşünüp akledecek kadar bir
ömür vermedi mi? Doğruya neden tâbi
olmadınız?”
d) “Allah bizi hidâyete erdirseydi, biz de
sizi doğru yola iletirdik.”

a) Bunlar dünya hayatında iman edenler
içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur
b) Bunlar dünya hayatında kâfirler içindir.
Kıyamet gününde ise yalnız mü’minlere
mahsustur
c) Bunlar dünya hayatında Peygamberler
içindir. Kıyamet gününde ise yalnız
mü’minlere aittir
d) Bunlar dünya hayatında muttakiler içindir. Kıyamet gününde ise tüm insanlara
mahsustur

Soru-35)
Süleyman'ın
mektupla
aşağıdaki
vermemiştir?

b) Delil
d) Söz

Soru-38)
Yûnus
sûresinin
2. âyetinde, içlerinden bir adama
“İnsanları uyar ve inananlara Allah
katında yüksek makamlar olduğunu
müjdele diye vahyetmemiz onların
tuhafına mı gitti ki kafirler; „Bu bir
……………….... dediler.‟ ” (YÛNUS 10/2)

Sebe’
Melikesi,
Hz
mektubunu aldığında,
ilgili
danışmanlarına
bilgilerden
hangisini
(NEML 27/30,31,32)

Boş bırakılan yere gelmesi gereken
ifade hangisidir?

a) Mektup Süleyman’dandır
b) Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
başlamaktadır
c) Bana başkaldırmayın, diyor
d) Güneşe tapmaktan vazgeçin

a) Yalancıdır b) Sihirbazdır
c) Delidir
d) Düşmandır
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Soru-39)
Tevbe
sûresinin
107,108,109. âyetlerinde “(Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar
vermek,
(hakkı)
inkâr
etmek,
müminlerin arasına ayrılık sokmak ve
daha önce Allah ve Resûlüne karşı
savaşmış olan adamı beklemek için
bir mescid kuranlar ve: (Bununla)
iyilikten başka bir şey istemedik, diye
mutlaka yemin edecek olanlar da
vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle
yalancı olduklarına şahitlik eder.
Onun içinde asla namaz kılma! İlk
günden takvâ üzerine kurulan mescit
içinde namaz kılman elbette daha
doğrudur. Onda temizlenmeyi seven
adamlar
vardır.
Allah
da
çok
temizlenenleri sever” buyurduktan
sonra Allah (cc), bu Dırar Mescidi’ni
yapanların
durumunu
neye
benzetmektedir? (TEVBE 9/107,108,109)

Soru-42)
Yûnus
sûresinin
37. âyetinde Kur’an-ı Kerim’in bazı
özelliklerinden
bahsedilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bu âyette
bahsedilen
özelliklerinden
birisi
değildir? (YÛNUS 10/37)
a) Kur’an Allah’tandır, başkası tarafından
uydurulmuş bir şey değildir
b) Kendinden önceki kitabı doğrulayan ve
açıklayandır
c) O mü’minler için hidayet ve rahmet
kaynağıdır
d) O’nda şüphe yoktur ve O Âlemlerin
Rabbindendir

a) Devesini uçurum kenarında otlatan
birisine
b) Çıplak bir kaya üzerine ağaç diken
birisine
c) Binasını uçurum kenarına yapan birisine
d) Ürün alacak zaman ekinleri çerçöp olan
birisine

Soru-43)
Nahl sûresinin 20. ve
21. âyetlerinde, Allah'ı bırakıp da
yardıma çağrılanların, hiçbir şeyi
yaratamayacakları bildirilir. Devamındaki ifadeler arasında aşağıdakilerden
hangisi yer almaz? (NAHL 16/20,21)
a) Onların ancak Allah’a ulaştıran vesileler
olduğu
b) Onların da yaratıldığı
c) Onların diri değil, ölü olduğu
d) Onların da ne zaman diriltileceklerini
bilmediği

Soru-40)
Mücâdele
sûresinin
21. âyetinde Allah'ın hükmettiğine
göre, kendisiyle birlikte kimler galip
gelecektir? (MÜCÂDELE 58/21)
a) Elçiler
b) Mü’min kullar
c) Cebrail ve Mikail
d) Melekler ve mü’min kullar

Soru-44) Ra’d sûresinin 14. âyetinde,
Allah (cc) dışındakilere el açıp dua
edenlerin
durumu
neye
benzetilmektedir? (RA’D13/14)

Soru-41) Nisâ sûresinin 82. âyetinde
“Hâla Kur'an üzerinde gereği gibi
düşünmeyecekler mi? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı
……” dendikten sonra, Kur’an’ın hangi
özelliğinden bahsedilir? (NİSÂ 4/82)

a) Boş olan kuyudan su almak için kap
sarkıtmaya
b) Olmayacak duaya âmin demeye
c) Körle görenin kavramasına
d) Suyun ağzına gelmesi için avuçlarını
ona açmış bekleyen adamın durumuna

a) Dinleyenleri hayran bırakmasından
b) İçinde tutarsızlık bulunmamasından
c) İndirilen son kitap olmasından
d) Ayetlerinin iyice açıklanmış olmasından
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Soru-45)
Hâkka
sûresinin
38–43.
âyetlerinde
Allah
(cc),
Kur’an’ın bir şair veya kâhin sözü
olmadığını, âlemlerin Rabbi olan Allah
tarafından indirildiğini bildirmektedir.
44–46. âyetlerde belirtildiğine göre,
Allah’a atfen bazı sözler uydurması
halinde Peygamber’i nasıl bir tehdit
beklemektedir? (HÂKKA 69/44-46)

Soru-48)
“Onlara: İnsanların iman
ettiği gibi siz de iman edin denildiği
vakit, Biz hiç „…………… eder miyiz!‟
derler…”
Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi
gelmelidir?
(BAKARA 2/13)
a)
b)
c)
d)

a) Dünya ve ahiret azabının tattırılması
b) Ebedi bir azaba uğratılması
c) Dünyada yardımsız bırakılması
d) Kıskıvrak yakalanıp, can damarının
koparılması

Soru-46)
Eşlerine zina isnadında
bulunup, şahitleri de olmayanlar
hakkında hüküm verilebilmesi için, ne
yapmaları istenir? (NÛR 24/6,7)

Akılsızların iman ettikleri gibi iman
Cahillerin iman ettikleri gibi iman
Sefihlerin iman ettikleri gibi iman
Ayak takımlarının iman ettikleri gibi
iman

Soru-49)
En’âm sûresinin 114. ve
115. ayetlerine göre Allah (cc)’ın sözü
aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilmemektedir? (EN’ÂM 6/114,115)

a) İlgili kişi, dört defa Allah adına yemin
ederek, kendisinin doğru söylediğine
şahitlik edecek; beşinci defada, eğer eşi
yalan söylüyorsa, Allah’ın lânetinin eşi
üzerine olmasını dileyecektir
b) Dört defa Allah adına yemin ederek,
doğru söylediğine şahitlik edecektir
c) İlgili kişi, dört defa Allah adına yemin
ederek, kendisinin doğru söylediğine
şahitlik edecek; beşinci defada, eğer
yalan söylüyorsa, Allah’ın lânetinin
kendi üzerine olmasını dileyecektir
d) Eşinin hakemler önünde dört defa Allah
adına yemin ederek doğru söylediğine
şahitlik etmesini ve kararı hakemlere
bırakmasını isteyecektir

a) Doğruluk ve adalet bakımından
tamamlanmıştır
b) Allah’ın bazı sözleri anlaşılamazdır
c) O’nun sözünü değiştirebilecek hiç kimse
yoktur
d) Ayrıntılı olarak inmiştir

Soru-50) En’âm sûresinin 21. âyetine
göre
en
zalim
insan
kimdir?
(EN’ÂM 6/21)
a) Allah’a karşı yalan uyduranlar ve
Allah’ın ayetlerini yalanlayanlar
b) Hz. Muhammed’e eziyet edenler
c) Ana ve babasına isyan edenler
d) Müslümanları yurtlarından sürgün
edenler

Soru-47)
Muhammed
sûresinin
1. âyetinde, amelleri boşa çıkacağı
söylenen
kişiler
kimlerdir?
(MUHAMMED 47/1)
a) İnkâr edenler ve Allah yolundan
alıkoyanlar
b) Sadıklarla beraber hareket etmeyenler
c) Boş sözü satın alanlar
d) Muhammed (as)’e tabii olduğunu
söyleyip de ibadetten yüz çevirenler
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Soru-51)
Allah(cc), Peygamberine,
“Gerçek hükümdar olan Allah yücedir.
Sana O'nun vahyi tamamlanmazdan
önce Kur'an'ı (okumakta) acele etme”
diye uyarıda bulunur. (TÂ HÂ 20/114)

Soru-54) İsrâ sûresinin 53. âyetinde
Allah(cc), “Kullarıma, en güzel şekilde
konuşmalarını söyle!” buyurmaktadır.
(İSRÂ 17/53)
Âyete göre, buna uyulmadığı takdirde
nasıl bir sonuç doğar?

Âyetin
sonunda
Resûlullah
(s.a.v)’den, başka ne istenmektedir?
a) “Rabbim, onu benim kalbime yerleştir!”
demesi
b) “Rabbim, benim ilmimi artır” demesi
c) Dudağını kıpırdatmaması
d) Elçinin (Cebrail’in) sözüne kulak
vermesi

a) Allah’ın gazabına uğranır
b) Şeytan insanların aralarını bozar
c) Bu konuşmalar Allah katında vebal
getirir
d) Bu konuşmalara Allah hiçbir değer
vermez

Soru-52)
Enbiyâ
sûresinin
22. âyetinde Allah (cc) “Eğer yerde ve
gökte
Allah‟tan
başka
tanrılar
bulunsaydı, yer ve gök (bunların
nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti.”

Soru-55)
Bakara
sûresinin
267. âyetinde Allah (cc), “Ey iman
edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden
ve
rızık
olarak
yerden
size
çıkardıklarımızdan hayra harcayın”
buyurduktan sonra, müminleri hangi
malları sadaka olarak vermekten men
etmektedir? (BAKARA 2/267)

Bu âyetin devamında Allah(cc) bize
neyi haber vermektedir? (ENBİYÂ 21/22)
a) Demek ki, Arş’ın Rabbi olan Allah’ın
kâinatı mükemmel bir düzene sahiptir
b) Demek ki, Arş’ın Rabbi olan Allah yaratmada rakipsizdir
c) Demek ki, Arş’ın Rabbi olan Allah’ın
hesap gününün dehşetine hazırlanın
d) Demek ki, Arş’ın Rabbi olan Allah’ın
yakıştırdıklarından münezzehtir

a) Kendilerinin de ihtiyacı olan malları
b) Kendileri göz yummadan
alamayacakları kötü malları
c) Özrü söylenmeyen kötü malları
d) Ganimet olarak ellerine geçirdikleri
malları

Soru-53) Hac sûresinin 40. âyetinde
bildirildiğine göre, eğer Allah(cc),
kötülük yapan bir kısım insanları,
diğer bir kısım insanlarla defedip
önlemeseydi neler olurdu? (HAC 22/40)

Soru-56) Şunlardan hangisi, Mekke
müşriklerinin
Muhammed
(a.s)
hakkında şaşkınlık içinde söylediklerinden değildir? (Furkan 25/7,8)

a) Zalimler tüm dünyaya hâkim olup, Allah’a karşı birer hasım kesilirlerdi
b) Mazlumların hakları gasp edilip, köle
gibi çalıştırılırlardı
c) İçlerinde Allah'ın ismi anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılıp giderdi
d) Zalimler, elleri altında çalıştırdıklarına,
kendileriyle eşit olurlar diye haklarını
vermezlerdi

a) Yemek yemesi ve çarşıda gezmesi
b) İlahlarına dil uzatması
c) Kendisine bir melek indirilip, o meleğin
de uyarıcılık yapması
d) Kendisine bir hazine verilmesi
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Soru-57)
Necm
sûresinin
38. âyetinde,
günah ve günahkâr
hakkında,
insanların
çoğunun
yanıldıkları
bir
ilkeyi
ortaya
koymaktadır. Bu ilke aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(NECM 53/38)

Soru-60)
Resulullah’ın
hanımına
atılan
iftirayı
kastederek,
“İman
edenler
arasında
kötü
haberin
yayılmasını arzu edenlere ……………..
vardır.”
buyrulan
nûr
sûresinin
19. âyetinde, boş bırakılan yere
şunlardan
hangisi
gelmelidir?
(NÛR 24/19)

a) Hiçbir günahkâr başkasının günahını
çekmez
b) Küçük günah büyüğüne kapı açar
c) Günahkârlar işledikleri günahlarının
cezasını cehennemde yanarak çekerler
d) Günah sahibini cennetten uzaklaştırır

a) Sadece âhirette acıklı bir azap
b) Seksen değnek cezası
c) Bir köle azad etme cezası
d) Dünya ve âhirette acıklı bir azap

Soru-58)
“Allah
ve
melekleri,
Peygamber'e salât ederler” buyrulan
Ahzâb
sûresinin
56.
âyetinde,
mü’minlerden
ne
yapmaları
istenmektedir? (AHZÂB 33/56)

Soru-61) Sâd sûresinin 24. âyetinde
Davud (a.s) iki koyun sahibinin
davalarını çözmek için kendisine
başvurduklarında ortaklar hakkında
nasıl
bir
yargıda
bulunmuştur?
(SÂD 38/24)

a) Onunla birlikte hareket etmeleri ve
kendilerinden öncekiler (Ehl-i Kitap)
gibi davranmamaları
b) Ona ve eşlerine karşı sadık olup, ona
itaat etmeleri
c) Peygamber kendilerine ne verdiyse onu
alıp, neleri yasakladıysa ondan da
sakınmaları
d) Tam bir teslimiyetle O’na salât ve
selam getirmeleri

a) Ortakların tamamı zalimdir
b) Ortakçıların çoğu hakka tecavüz
ederler. Ancak inananlar ve Salih amel
işleyenler yapmazlar
c) Ortakçılardan çok azı birbirlerinin
haklarına tecavüz eder
d) Ortakçılardan çoğu haklarını korurlar

Soru-59) Rûm sûresinin 32. âyetinde,
“Dinlerini parçalayan ve bölük bölük
olanlardan (olmayın. Bunlardan) her
fırka,
…………”
buyrulmaktadır.
(RÛM 30/32)

Soru-62) Nisâ sûresinin 25. âyetinde
Allah (cc)’ın, imanlı hür kadınlarla
evlenmeye gücü yetmeyen kimselere
tavsiye ettiği yol nedir?(NİSÂ 4/25)

Âyet mealine göre, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Evlenme imkânı buluncaya kadar oruç
tutmaları
b) Genç ve imanlı cariyelerle evlenip,
mehirlerini vermeleri
c) Varlıklı mü’minlerden yardım talep etmeleri
d) Genç ve imanlı cariyelerle mehirlerini
vermeden evlenmeleri

a) Cehenneme girecek ve orada ebedi
kalacaklardır
b) Kendilerinin fırka-i naciye (kurtuluşa
eren grup) olduklarını iddia ederler
c) Kendilerinde olan ile sevinip
övünmektedirler
d) Allah’ın, Peygamberin ve meleklerin
lanetine uğrayacaklardır
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Soru-63)
Mutaffifîn
sûresinin
7–9. âyetlerinde konu edilen “siccîn”
nedir? (MUTAFFİFÎN 83/7-9)

Soru-66) Nisâ sûresinin 48. âyetinde
Allah
(cc)
hangi
günahı
asla
bağışlamayacağını
söylemiştir?
(NİSÂ 4/48)

a) Mü’minlerin sevaplarının sayılıp yazıldığı
bir kitaptır
b) Cehennemin isimlerinden biridir
c) Fâcir/günahkârların amellerinin sayılıp
yazıldığı bir kitaptır
d) Cennet bahçelerinden biridir

a) Zina etmeyi
b) Hırsızlık yapmayı
c) İftira atmayı
d) Kendisine ortak koşulmasını

Soru-67)
Tevbe
sûresinin
14. âyetinde Allah (cc), antlaşma
yapılan
müşriklerin
antlaşmalarını
bozduklarında
onları
cezalandırıp,
rezil etmek için mü’minlerden ne
yapmalarını
beklemektedir?
(TEVBE 9/14)

Soru-64) Nahl sûresinin 61. âyetine
göre “Eğer Allah, insanları zulümleri
yüzünden
hemen
cezalandıracak
olsaydı ……….…” ayetin devamına
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(NAHL 16/61)

a) Topluca onlara beddua etmelerini
b) Müşriklerle savaşmalarını
c) Onlarla alış-verişi kesmelerini
d) Allah’ın emri gelinceye kadar
beklemelerini

a) Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı
b) Bu, kendi verdiği rahmet sözüne
yakışmazdı
c) Onlara hiçbir peygamber göndermezdi
d) Tevbe etmelerine fırsat vermezdi

Soru-68)
Zümer
sûresinin
24. âyetinde cehennemlik zalimlere
nasıl denilecek? (ZÜMER 39/24)

Soru-65)
“…Onların
işareti
yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların
Tevrat‟taki örneğidir. İncil‟deki örneği
ise:
………….”
Yukarıdaki
âyetin
devamında
gelen,
mü’minlerin
İncil’deki
örneği
aşağıdakilerden
hangisidir? (FETİH 48/29)

a) Kazandığınızı tadın
b) Zalimler için yaşasın cehennem
c) Sonsuza kadar buradasınız
d) İşte yalanlamanın sonu

a) Filizini vermiş bir ekin gibidir
b) Meyvesi ve gölgesi sürekli olan ağaç
gibidir
c) Her başağında yüz dâne bulunan ekin
gibidir
d) İçinde ışık bulunan bir kandil gibidir

Soru-69) Mâide sûresinin 2. âyetinde
hangi
konuda
yardımlaşma
emredilmiştir? (MÂİDE 5/2)
a) İyilik ve takva
b) Düşmanları mahvetme
c) Suçluları cezalandırma
d) Halife seçme
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Soru-70)
Hac
sûresinin
19–21. âyetlerinde, “Şu iki grup,
Rableri hakkında çekişen iki hasımdır”
dendikten sonra, kâfirlere yapılacak
cehennem
azapları
sıralanır.
Aşağıdakilerden hangisi bu azaplar
arasında yer almaz? (HAC 22/19-21)

Soru-73) A’raf sûresinin 138. âyetine
göre, İsrailoğulları denizden geçtikten
sonra
puta
tapan
bir
kavme
rastladıklarında, Musa (a.s.)’dan ne
istemişlerdi? (A’RAF 7/138)
a) İzin ver de, şunların putlarını yerle bir
edelim
b) Onların putları gibi bize de put yap
c) Allah’a dua et de bunlar da hidayeti
bulsunlar
d) Bu ahmak insanlardan bizi uzak tut

a) Ateşten biçilmiş elbiseler giydirilmesi
b) Karınlarına taş doldurulması
c) Başlarının üstünden kaynar su
dökülmesi
d) Demir kamçılarla vurulması

Soru-74) Hicr sûresinin 22. âyetinde
Allah (cc) şöyle
buyuruyor: “…...
gönderdik. Derken gökten yağmur
indirip onunla sizi suladık. Halbuki o
suyu hazinelerde depolayan da sizler
değilsiniz.”
Âyete göre Allah(cc)’ın
gönderdiği şey nedir? (HİCR 15/22)

Soru-71)
Nisâ sûresinin 101. ve
102. âyetlerinde Allah (cc), savaşın
şiddetli anıyla namaz aynı vakte denk
geldiğinde Resulullah’a ve müminlere
nasıl
bir
uygulama
emrediyor?
(NİSÂ 4/101,102)
a) Savaş sona erinceye kadar
namazlarınızı erteleyin. Savaş bitince
kaza edersiniz
b) Resûlullah, mü’minlerden bir grupla
namaz kılacak; birinci rekâtta secde
ettiklerinde, kılmayan ikinci grup gelip
namazı kılacaklar
c) Savaş ortamında namaz öncelikli değildir
d) Namaz çok daha önemlidir, savaşmayı
bırakın ve hepiniz namaz kılın

a) Melekler ve ruh
b) Aşılayıcı rüzgârlar
c) Yağmur yüklü bulutlar
d) Korku salan yıldırımlar

Soru-75)
göre
en
(SAF 61/7)

Soru-72) En’âm sûresinin 68. âyetine
göre, Allah (cc)’ın âyetleri ile alay
edenler başka bir söze geçinceye kadar, onlara karşı tavır ne olmalıdır?
(EN’ÂM 6/68)

Saf suresinin 7. âyetine
zalim
insan
kimdir?

a) Allah'ın olmadığını ispatlamaya çalışan
b) “Muhammed de bizim gibi bir beşerdir”
diyen
c) İslam’a çağrıldığı halde, Allaha karşı
yalan uyduran
d) Peygamber'in yalan söylediğini ve
Allah'ın ona hiçbir şey indirmediğini
iddia eden

a) Onların ilahlarına küfür edilmemeli
b) Onlar sert bir dille uyarılmalı
c) Onları duymazdan gelip sabredilmeli
d) Onlardan yüz çevirip, uzak durulmalı
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Soru-76) Nisâ sûresinin 139. âyetine
göre Allah (cc), mü’minleri bırakıp da
kâfirleri dost edinenlerin haksızlığını
hangi sözlerle beyan etmektedir?
(NİSÂ 4/139)

Soru-79) Duhân sûresinin 3. âyetinde,
Kitap’ın (Kur’an’ın) nasıl bir gecede
indirildiği haber verilir? (DUHÂN 44/3)
a) Furkan gecesi
c) Kadir gecesi

a) “Kâfirleri sırdaş edinmek mi istiyorlar?”
b) “Kâfirlerin eline bir fırsat vermek mi
istiyorlar?”
c) “Kâfirlerle birlikte ateşe girmek mi istiyorlar?”
d) “Kâfirlerin yanında izzet mi arıyorlar?”

b) Mübarek bir gece
d) Berat gecesi

Soru-80)
Tahrîm
sûresinin
ilk
âyetinde Hz. Peygamber (as) hangi
husustan
dolayı
uyarılmıştır?
(TAHRÎM 66/1)

Soru-77)
Ahzâb
sûresinin
32-34. âyetlerinde, Hz. Peygamber’in
eşlerine
seslenilerek,
uymaları
gereken çok önemli bazı İslami
kurallar
hatırlatılmaktadır.
Aşağıdakilerden
hangisi
bunlar
arasında
yer
almamaktadır?
(AHZÂB 33/32-34)

a) Eşlerinin rızasını kazanmak için Allah’ın
helal kıldığı şeyi kendisine haram
kılması
b) Münafıklar için istiğfar etmesi
c) Münafıkların cenaze namazını kılması
d) Bedir savaşında alınan esirleri, fidye
karşılığında serbest bırakması

a) Konuşurken çekici bir eda ile konuşmayın ki kalbinde hastalık (kötü niyet)
olan kimse ümide kapılmasın
b) Evlerinizde oturun, eski cahiliye dönemi
kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de
açılıp saçılmayın
c) Namazı kılın zekâtı verin. Allah’a ve
Resulüne itaat edin evleriniz de okunan
Allah’ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın
d) Eski cahiliye dönemindeki gibi bir birbirinizi kıskanmayın, Allah’ın resulüne
eziyet ve sıkıntı vermeyin

Soru-81)
Mâide
sûresinin
101.
âyetine
göre,
açıklanırsa
hoşumuza gitmeyecek olan şeyler
hakkında tavrımız nasıl olmalıdır?
(MÂİDE 5/101)
a) O konu üzerinde tefekkür etmeliyiz
b) O konuda soru sormamalıyız
c) Her konuda bütün ayrıntıları öğrenmeye
çalışmalıyız
d) Hikmeti üzerinde fikir yürütmeliyiz

Soru-78)
Nebe’
sûresinin
40. âyetinde, “Biz, yakın bir azap ile
sizi uyardık. O gün kişi önceden
yaptıklarına bakacak ve inkârcı kişi:
“…………”diyecektir” buyrulmaktadır.
Âyet mealine göre, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(NEBE’ 78/40)

Soru-82) “Elbette kendilerine ………
kimseleri de, …… de mutlaka sorguya
çekeceğiz!” (A’RAF 7/6)
Âyette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) “Keşke mü’minlerle beraber olsaydım
da ben de büyük bir başarı
kazansaydım!”
b) “Keşke, bundan önce ölseydim de
unutulup gitseydim!”
c) “Keşke toprak olsaydım!”
d) “Keşke, günahlarım ile aramda
mesafeler olsaydı da onlardan
uzaklaşsaydım”

a) Kitap gönderilen-Buna iman etmiyenleri
b) Hidayet edilen-Hidayete tabi
olmayanları
c) Zülmeden-günahta ısrar edenleri
d) Peygamber gönderilen-Gönderilen
Peygamberleri
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Soru-83) Kur'an’da “gaybı taşlamak”
deyimi tam olarak hangi olaya ilişkin
kullanılmıştır? (KEHF 18/22)

Soru-86)
Mâide sûresinin 55. ve
56. âyetlerinde “Sizin veliniz, ancak
Allah, O'nun elçisi, rükû' ediciler
olarak namaz kılan ve zekâtı veren
mü‟minlerdir. …., hiç şüphe yok, galip
gelecek olanlar, Allah'ın taraftarlarıdır” buyrulmaktadır. (MÂİDE 5/55,56)

a) Ashâb-ı Kehf’in mağarada kaç yıl
uyuduğu ile ilgili
b) Ashâb-ı Kehf’in sayıları üzerinde fikir
yürütmekle ilgili
c) Ashâb-ı Kehf’in hangi mağarada
uyutulduğu ile ilgili
d) Musâ ile yol arkadaşlığı yapan “bilen bir
kul”un kim olduğu ile ilgili

Âyet mealine göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Kim sınır boylarında nöbet tutarsa
b) Kim namazını dosdoğru kılarsa
c) Kim cihad ederse
d) Kim Allah'ı, Resulü’nü ve iman edenleri
dost edinirse

Soru-84)
Tevbe
sûresinin
81.
âyetinde,
“Allah'ın
Resûlüne
muhalefet etmek için geri kalanlar
(sefere
çıkmayıp)
oturmaları
ile
sevindiler; mallarıyla, canlarıyla Allah
yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler;
«Bu
sıcakta
sefere
çıkmayın!»
dediler. De ki: « ……….. » Keşke
anlasalardı!”
buyrulmaktadır.
(TEVBE 9/81)

Soru-87)
Yûsuf
sûresinin
53. âyetinde “Ben nefsimi temize
çıkarmam ………………..” Âyette boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir? (YÛSUF 12/53)
a) Çünkü nefs, şeytana uyar
b) Yoksa kendimi beğenerek büyütmüş
olurum
c) Çünkü nefsim beni yanlışa yöneltir
d) Çünkü nefs, aşırı şekilde kötülüğü
emreder

Âyet mealine göre, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) “Cehennem ateşi daha sıcaktır!”
b) “Siz otursanız da biz savaşacağız!”
c) “Siz ahireti dünyaya tercih mi
ediyorsunuz?”
d) “Siz Allah’ın azabından korkmuyor musunuz?”

Soru-88)
Hümeze
sûresinin
1-3. âyetlerinde yasaklanan bazı davranışlar sıralanmıştır. Aşağıdakilerden
hangileri bunlar arasında zikredilmemiştir? (HÜMEZE 104/1-3)
I-İnsanları kandırmak için durmadan
yemin etmek
II-Mal toplayıp tekrar tekrar sayıp
durmak
III-Arkadan çekiştirmek
IV-İnsanları kötü lakaplarla çağırmak
V-Yüze karşı eğlenmek
VI-Malının kendisini ebedî kılacağını
zannetmek

Soru-85)
Âl-i İmrân
sûresinin
106. âyetine göre; mahşer günü bir
kısım yüzler ak, bir kısım yüzler kara
olacaktır. Yüzleri kara olacakların ortak özelliği nedir? (ÂL-İ İMRÂN 3/106)
a) Büyük günah işlemeleri
b) Münafıklık yapmaları
c) İnandıktan sonra kafir olmaları
d) Müşrik olmaları

a) II – V
c) I – IV
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Soru-89)
Nuh
sûresinin
5-9. âyetlerinde haber verildiğine
göre, Nuh Peygamber gece - gündüz,
açık veya gizli demeden kavmini
İslam'a davet ettiğinde, kavminin
gösterdiği tepki içerisinde şunlardan
hangisi yoktur? (NUH 71/5-9)

Soru-92)
Bakara sûresinin 170.
âyetine
göre,
putlara
tapan
müşriklere Peygamberimiz tarafından,
“Allah‟ın indirdiğine uyun” denildiğinde müşriklerin tavrı aşağıdakilerden
hangisi olmuştur? (BAKARA 2/170)
a) Bizim dinimiz bize, sizin dininiz size
dediler
b) Biz kendimizi Allah’a sizden daha yakın
hissediyoruz dediler
c)“Ey Muhammed! Bizim ilahlarımıza karışmayı sana, namazın mı emrediyor?”
dediler
d) Biz Atalarımızı böyle bulduk dediler

a) Her defasında daha da uzaklaştılar
b) Eğer bu çağrına bir son vermezsen seni
hapsederiz dediler
c) Parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar
d) Elbiselerine büründüler; kibirlendikçe
kibirlendiler

Soru-90) Sebe’ sûresinin 31. âyetine
göre inkâr edenler Rabbin huzurunda
ne yapacaklar? (Sebe’ 34/31)

Soru-93)
Kureyş
sûresinin
1-4.
âyetlerinde,
Allah
(cc)
ın
Kureyşliler’e yaptığı bazı yardımlar
hatırlatılarak,
hiç
değilse
bunlar
hatırına Kâbe’nin Rabbine kulluk
etmeleri
gerektiği
belirtilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Kureyşlilere
yapılan bu yardımlar arasında yer
almaz? (KUREYŞ 106/1-4)

a) Birbirlerini tanımayacaklar
b) Allah’tan mağfiret talep edecekler
c) Birbirlerini suçlayacaklar
d) Korkudan tirtir titreyecekler

a) Onlara kış ve yaz seyahatlerini kolaylaştırması
b) Onların açlıktan kurtarılıp doyurulması
c) Mekke’nin şeytanın her türlü fitnesinden
korunması
d) Onların her çeşit korkudan emin kılınması

Soru-91)
Neml sûresinin 67. ve
68. âyetlerine göre, inkârcı kâfirlerin
Muhammed (sav)’e hitaben, “Bu,
öncekilerin masallarından başka bir
şey değildir” dedikleri şey neydi?
(NEML 27/67,68)
a) Kur'an âyetleri
b) Kur'an’ın, Allah'ın bir ve tek olduğuna
dair getirdiği deliller
c) Öldükten sonra yeniden dirilmek
d) Geçmiş kavimlerin kıssaları
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Soru-94)
Allah (cc) Âl-i İmrân
sûresinin 156. âyetinde mü’minleri,
kâfirlerin savaşa katılıp da ölen
kardeşleri
için
söyledikleri
gibi
söylemekten men etmektedir. Acaba
kâfirler, savaşta ölen kardeşleri için
ne söylemişlerdi? (ÂL-İ İMRÂN 3/156)

Soru-98)
Câsiye
sûresinin
23. âyetinde Allah'ın bir bilgiyle
saptırdığı,
kulağını
ve
kalbini
mühürlediği, gözünün üstüne perde
çektiği bildirilen kimsenin genel sıfatı
hangisidir? (CÂSİYE 45/23)
a) Allah'ı inkâr eden
b) Hevâsını ilah edinen
c) Allah'ın âyetlerini az bir
dünyalıkla değişen
d) Nifak çıkaran

a) “Eğer bizim yanımızda kalsalardı,
öldürülmezlerdi.”
b) “Bu, kendi elleri ile yaptıklarının
karşılığıdır.”
c) “Bu savaşa katılmasalardı, yine de
öldürülecekleri yere varır düşerlerdi.”
d) “Allah onlara kesinlikle rahmet
edecektir.”

Soru-99) Fecr sûresinin 15. ve 16.
âyetlerine göre insan, Rabbi kendisine
bol nîmet verdiği zaman “Rabbim
bana
ikram
etti”
der.
İmtihan
maksadıyla rızkı daraltıldığı zaman ne
yapar? (FECR 89/15,16)

Soru-95) “Allah onların kalplerini ve
kulaklarını
mühürlemiştir.
Onların
gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir
ve onlar için ……………….vardır.”
Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (BAKARA 2/7)
a) Cehennem
c) Yakıcı bir ateş

a) “Rabbim beni önemsemedi” der
b) Allah'ın kendisini imtihan ettiğine inanır
c) Birden bire nankör kesilir
d) Surat asıp dinden yüz çevirir

b) Büyük bir azap
d) Sefalet ve zulüm

Soru-96) Aşağıdakilerden hangisi Lut
kavminin özelliklerinden biri değildir?
(ANKEBÛT29/29)
a) Erkeklere yönelmek
b) Yol kesmek
c) Ölçü ve tartıda hile yapmak
d) Toplantılarında edepsizlik yapmak

Soru-100)
Tâ
hâ
sûresinin
25-30. âyetlerinde yer verildiğine
göre,
Allah
tarafından
Firavun’a
gitmekle görevlendirilen Musâ (a.s)’ın
duası
içinde
şunlardan
hangisi
bulunmaz? (TÂ HÂ 20/25-30)

Soru-97) Mâide sûresinin 21. âyetine
göre
Hz.
Musa’nın
zarara
uğrayacaklarını
belirttiği
kişiler
kimlerdir? (MÂİDE 5/21)

a) “Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi
kolaylaştır!”
b) “Dilimdeki bağı çöz!”
c) “Rabbim! Bana benden sonra kimsenin
ulaşamayacağı bir mülk ver!”
d) “Ailemden bir de vezir (yardımcı) ver!”

a) Cumartesi günü yasağına uymayanlar
b) Allah’ın yazdığı kutsal toprağa girmeyip
geri dönenler
c) Firavun ve taraftarları
d) Akrabalarıyla ilişkiyi kesip selam
vermeyenler
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