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Soru-1) Aşağıda âyette boş bırakılan
yere uygun cevabı bulunuz?
“(Allah) Ey Musa! dedi, ben ……… ve
…. seni insanların başına seçtim.
Sana verdiğimi al ve şükredenlerden
ol.” (A’raf 7/144)

edenlere fırsat vermesinin sebebi
olarak
aşağıdakilerden
hangisi
belirtilmiştir? (Al-i İmrân 3/178)
a) Dünyada ebedi kalacaklarını sanmaları
için
b) Günahlarının artması için
c) Cehennemi hak etmeleri için
d) Ölümün onlara ansızın gelmesi için

a) Mülkümle ve keremimle
b) Kudretimle ve ihsanımla
c) Hidayetimle ve mağfiretimle
d) Risaletlerimle, sözlerimle

Soru-5)
Tevbe
sûresinin
118.
âyetinde seferde geriye kalan üç kişi
için nasıl bir ifade geçmektedir?
(Tevbe 9/118)

Soru-2)
Yûnus
sûresinin
87. âyetinde (Firavun ve adamlarının oyunlarını boşa çıkarmak
için), Allah (c.c.) tarafından Musa ve
kardeşine
Mısır’da
yapmaları
emredilen şey neydi? (Yûnus 10/87)

a) Ahirete gitmek isteyenler
b) Çok üzülüp ağlayanlar
c) Bütün genişliğine rağmen yeryüzü
onlara dar gelmiş olanlar
d) Vazgeçip özür dileyenler

a) Allah'a çağırıp, adil olmaları ve
“Şüphesiz biz Allah'a teslim
olanlardanız!” demeleri
b) Kâfirlere aldırış etmeden, kendilerini
düzeltmeleri
c) Sadece mü’minleri dost edinmeye
devam etmeleri
d) Kavimleri için Mısır'da evler hazırlayıp,
evlerini namazgâh edinmeleri

Soru–6) Bürûc suresinin 8. âyetinde,
hendeğe
atılarak
yakılan
bazı
kimselerden bahsedilmektedir.
(Bürûc 85/8)
Bu kişilerin öldürülme nedeni ne
olarak açıklanmıştır?
a) Sadece Allah’a inanmış olmaları
b) Yeryüzünde fesat çıkarmaları
c) Dinlerini değiştirmeleri
d) Peygambere inanmaları

Soru-3) Tâhâ sûresinin son âyeti
olan
“….öyle
ise
siz
de
bekleyin,yakında
anlayacaksınız…”
135. âyetinde yakında anlaşılacak
olan şey nedir? (Taha20/135)
a) Ahiret hayatının ve hesaba çekilmenin
olup olmadığı
b) Doğru yolun yolcularının ve hidayette
olanın kim olduğu
c) Peygamberin hak olup olmadığı
d) Kur’an-ı Kerim’in ilahi kelam olup
olmadığı

Soru-7) “Ey iman edenler, alışverişin
dostluğun
ve
aracılığın
fayda
vermediği
gün
gelmeden
önce
................... Kafirler zalimlerin ta
kendileridir.” (Bakara2/254)
Âyette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a)Allah ve Rasülüne iman edin
b)Allah'a kulluk edin
c)Size verdiğimiz rızıktan dağıtın
d)Tevbe edin

Soru-4) Âl-i İmrân sûresinin 178.
ayetinde Allah (cc), inkâr edenlere
mühlet vermesinin onlar için faydalı
olmadığını beyan etmektedir. Âyet
mealinde
Yüce
Allah’ın,
inkâr
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Soru-8) Tâhâ sûresinin 103-104.
âyetlerine göre mahşerde toplanan
günahkarların aralarında gizli gizli
konuştukları
konu
nedir?
(Tâhâ20/103,104)

Soru-11) Haşr sûresinin 19. âyetine
göre Allah Teâlâ’yı unutanlar nasıl
tehdit edilmişlerdir? (Haşr 59/19)
a) Allah ve Resulü tarafından açılmış bir
savaşa hazır olsunlar
b) Allah da onlara kendilerini unutturur
c) Onların bütün amelleri boşa gidecektir
d) Onlara ebedi Cehennem cezası vardır

a) Dünyaya tekrar döndürülüp
döndürülmeyecekleri
b) Şeytanın gerçekten dünyada
kendilerini saptırmış olması
c) Allah’ı görüp göremeyecekleri
hakkında
d) Dünyadaki yaşamış oldukları hayatın
süresi

Soru-12)
En’am
sûresinin
59.
âyetine göre, gaybın anahtarlarıyla
ilgili
aşağıdakilerden
hangisi
doğrudur? (En’âm 6/59)

Soru-9)
"Kavminin
cevabı;
Lut
ailesini
memleketinizden
çıkarın
çünkü onlar .............." Kavmi Hz.
Lut'u ve ailesini çıkarma sebebi
olarak neyi belirtmiştir? (Neml 27/56)

a) Allah, gaybın anahtarlarını ancak
peygamberlere ve ilimde
derinleşenlere verir
b) Gaybın anahtarlarını Allah'tan başkası
bilmez
c) Allah, gaybın anahtarlarını ancak
dostlarına (evliyaya) verir
d) Gaybın anahtarlarını Allah dilediğine
verir

a) Onlar bize uğursuzluk getiren
kimselerdir
b) Onlar atalarının dinini terk eden
hainlerdir
c) Onlar aileyi birbirine düşüren
bozgunculardır
d) Onlar uzak kalmak isteyen insanlardır

Soru-10) “Şüphesiz Allah (hakkı
açıklamak için) sivrisinek ve onun da
ötesinde
bir
varlığı
misal
getirmekten
çekinmez.
İman
etmişlere
gelince,
onlar
böyle
misallerin Rablerinden gelen hak ve
gerçek
olduğunu
bilirler.
Kâfir
olanlara gelince: ………………………
derler. Allah onunla birçok kimseyi
saptırır, birçoklarını da doğru yola
yöneltir.” (Bakara 2/26)
Âyette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru-13)
Bakara
sûresinin
24.
âyetinde
geçen
“Bunu
yapamazsanız
-ki
elbette
yapamayacaksınız-yakıtı insan ve
taş olan ateşten sakının. O ateş
kâfirler için hazırlanmıştır.” ayetinde
yer alan “yapamazsanız” ifadesinden
aşağıdaki hususlardan hangisi kast
edilmektedir? (Bakara 2/24)
a) Kur’an’ın bir sûresine benzer bir metin
getirmek
b) Kur’an’ı indirmek
c) Kurân’ın tümüne benzer bir kitap
getirmek
d) Kur’an’ın i’cazı

a) Biz atalarımızın inandığına inanırız
b) Allah böyle misal vermekle ne murat
eder
c) Bize açık bir mucize gelmeli değilmiydi
d) Bu bizim için basit bir misaldir
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Soru-14) “Şimdi (ey müminler!)
onların size inanacaklarını mı
umuyorsunuz? Oysa ki onlardan bir
zümre, Allah'ın kelâmını işitirler de
iyice anladıktan sonra ……………di.”
(Bakara 2/75)
Âyette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) “Siz dünyadayken secdeye çağrılınca
uzak duran ve mü.minlerle alay
edenler değil misiniz?”
b) “Siz dünyada iken hidayete erdiniz de,
sizi ondan biz mi alıkoyduk?”
c) “Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Böyle şeyleri söylemeniz,
Allah katında büyük bir nefretle
karşılanır”
d) “Size düşünüp öğüt alacak kimsenin,
düşünüp öğüt alabileceği kadar ömür
vermedik mi?”

a) Bile bile onu inkâr ederler
b) Bile bile tekrar küfre dönerler
c) Bile bile onu tahrif ederler
d) Bile bile onu alaya alırlar

Soru-15)
Nisâ
sûresinin
171. âyetinde Allah (cc), “Ey Ehl-i
Kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve
Allah hakkında, haktan başkasını
söylemeyin ...” buyurduktan sonra,
İsa (a.s.) hakkındaki gerçekleri
bildirmektedir.
Buna
göre
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
(Nisâ 4/171)

Soru-17) Aşağıdakilerden hangisi
Hz. Musa'nın kardeşi Hz. Harun'a da
risalet
verilmesini
istemesinin
nedenlerinden biri değildir?
(Şuarâ 26/13,14)
a) Hz. Musa'nın dilinin tam telaffuz
edememesi
b) Hz. Musa'nın daha önce Firavun'un
sarayında yaşamış olması
c) Hz. Musa'nın Mısırlılardan bir adam
öldürmüş olması
d) Hz. Musa'nın göğsünün daralması

a) İsa, Allah’ın Meryem'e ulaştırdığı
kelimesidir
b) İsa, Hıristiyanlara gönderilmiş bir
resuldür
c) Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah'ın
resulüdür
d) İsa, Allah’tan bir ruhtur

Soru-18) “………………’’ diye Nuh’a
emrettiğini,
sana
vahyettiğini,
İbrahim’e , Musa’ya ve İsa’ya
emrettiğini size de din kıldı.” Şûrâ
sûresinin 13. âyetinde boş bırakılan
yere gelmesi gereken emir aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru olarak
verilmiştir? (Şûrâ 42/13)

Soru-16) Fâtır sûresinin 36. ve 37.
âyetlerinde,
“İnkâr
edenlere
cehennem
ateşi
vardır.
Öldürülmezler ki ölsünler, cehennem
azabı
da
onlara
biraz
olsun
hafifletilmez. İşte biz, küfürde ileri
giden
her
nankörü
böyle
cezalandırırız”
dendikten
sonra,
onların “Rabbimiz! Bizi çıkar, (önce)
yaptıklarımızın
yerine
iyi
işler
yapalım!” diye feryat ettiklerinde,
onlara
ne
cevap
verileceği
bildirilmek-tedir? (Fâtır 35/36,37)

a) Emrolunduğun gibi dosdoğru ol
b) Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa
düşmeyin
c) Sana öğrettiğimiz gibi istikamet üzere
ol
d) Allah’a yönelerek dua et
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Soru-19) Aşağıdakilerden hangisi
kıyamet günü zalim kişinin ellerini
ısırıp
diyeceği
sözlerden
biri
değildir? (Furkan 25/27-29)

Soru-22) Hicr sûresinin 14 ve 15.
âyetlerinde
Allah
Teala
kâfir
hakkında; “Onlara gökten bir kapı
açsak da oradan yukarı çıksalar, yine
de
«…...…»
derler.”demektedir.
Onların diyeceği söz bu âyette nedir?
(Hicr 15/14,15)

a) “Andolsun, Kur’an bana geldikten
sonra beni ondan o saptırdı. Zaten
şeytan insanı yardımcısız bırakıverir.”
b) “Yazıklar olsun bana, keşke falanı dost
edinmeseydim!”
c) “Ne olurdu ben de peygamberle
beraber aynı yolu tutsaydım!”
d) “Şu Kur’an’ı terkedilmiş bir şey haline
getirdim!”

a) Bu ap açık bir sihirdir
b) Rabbimiz! Gördük duyduk
c) Ey Allah'ım! Eğer bu Kitap senin
katından gelmiş bir gerçekse
üzerimize gökten taş yağdır
d) Gözlerimiz boyandı, daha doğrusu
bize büyü yapılmıştır

Soru-20)
“Biz
insana
ana
ve
babasına iyilik yapmayı tavsiye ettik.
Anası onu zahmetle karnında taşıdı
ve zahmetle doğurdu. Onun ana
karnında
taşınması
ile
sütten
kesilme süresi ………… Nihayet insan
olgunluk çağına ulaşıp, kırk yaşına
geldiğinde der ki: "Ey Rabbim! Bana
ve
ana
babama
ihsan
ettiğin
nimetlerine şükretmemi ve senin
hoşnut olacağın salih amel işlememi
ilham et. Benim neslimden gelenleri
de salih kimseler kıl. Doğrusu ben
tevbe edip sana yöneldim. Ve ben
gerçekten
müslümanlardanım."
(Ahkaf 46/15)
Yukarıdaki
âyetde
insanoğlunun
doğumundan itibaren sütten kesilme
süresi beyan edilmektedir. Ayet de
bu süre aşağıdakilerden hangisi
olarak beyan edilmiştir?
a) 30 ay
c) 9 ay

Soru-23) Tâhâ sûresinin 44. âyetine
göre Allahu Teala, Hz. Musa’yı
Firavun’a gönderirken, ona karşı
nasıl
bir
tavır
içinde
olmasını
istemiştir? (Tâhâ 20/44)
a) Asası ile ona bir mucize göstermesini
b) Ona sert davranmasını
c) Mısır’da namazgâh olarak evler
edinmelerine izin vermesini
d) Ona yumuşak söz söylemesini

Soru-24)
Allah
(İblis’e)
“Sana
emrettiğim
vakit
seni
secde
etmekten alıkoyan nedir?” diye
sordu. İblis ne cevap verdi?
(A’raf 7/12)
a) Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü
beni nurdan Âdem’i topraktan yarattın
b) Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü
beni ateşten onu ise çamurdan
yarattın
c) Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü
beni Âdem’den daha önce yarattın
d) Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü
ben ondan önce cennette idim

b) 12 ay
d) 33 ay

Soru-21) “İşte böyle sizi ................
yaptık tüm insanlığa şahitler olasınız
peygamberde size şahit olsun.”
(Bakara 2/143)
Âyette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İleri ümmet
b) Büyük ümmet
c) Müslüman ümmet d) mutedil ümmet
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Soru-25)
Furkan
sûresinin
63. âyetinde Rahman’ın kullarına
cahiller laf atınca verdikleri cevap
aşağıdakilerden hangisidir?
(Furkan 25/63)

Soru-29) A’raf sûresinin 38. âyetine
göre cehennemdekilerden bir kısmı
iki kat azap göreceklerdir. Bunlar
kimlerdir? (A’raf 7/38)
a) Cehenneme giren herkes
b) Büyük günah işleyenler
c) Yalan söyleyenler
d) Küçük günahlarında ısrar edenler

a) “Selam” derler
b) “Sizin dininiz size, benim dinim bana”
c) “Rabbim onları affet”
d) “Kurtuluş Allah katındadır”

Soru-26)
Tahrim
suresinin
6.
ayetinden cehennemin yakıtı olarak
aşağıdakilerden
hangisi
gösterilmektedir? (Tahrim 66/6)

Soru–30)
Nûr
sûresinin
58 ve 59. âyetlerine göre ergenlik
çağına girmiş olan çocuklar, ailenin
diğer
fertlerinin
odasına
hangi
vakitlerde izinsiz olarak girebilirler?
(Nûr 24/58,59)

a) Putlar
b) Şeytanlar
c) Taşlar ve insanlar
d) İnsanlar ve kirli amelleri

a) Hiçbir vakit
b) Yatsıdan önce
c) Sabah namazından sonra
d) Öğle uykusundan sonra

Soru-27)
“İman
edenler
Allah
yolunda savaşırlar. İnkar edenlerde
………………. yolunda savaşırlar. Siz
şeytanın dostlarına karşı savaşın.
Şüphesiz şeytanın hilesi zayıftır.”
(Nisâ 4/76)
Âyette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tağut
c) Şan, şöhret

Soru-31)
Ahzâb
sûresinin
70 ve 71. âyetlerine göre, “Ey iman
edenler! Allah'tan korkun ve doğru
söz söyleyin” dendikten sonra, böyle
yapıldığı takdirde nasıl bir karşılık
göreceğimiz bildirilmektedir?
(Ahzap 33/70,71)
a) Küçük günahlarımızın silinmesi, büyük
günahların da Allah’ın rahmeti ile
bağışlanması
b) İşlerimizin düzeltilip, günahlarımızın
bağışlanması
c) Levh-i mahfuz’a yalancılardan değil,
doğru sözlülerden yazılmamız
d) Allahu Teâlâ’nın doğru sözlülere daima
yardım edeceği ve hiçbir zaman zulüm
görmeyecekleri

b) Mal, mülk
d) Makam, mevki

Soru-28)
Musa(as)
zamanında
zenginliğiyle ünlü olup servetiyle
yere batırılan kişi, kendisine servet
verilme nedenini neye bağlamıştır?
(Kasas 28/78)
a) Soylu olmasına
c) Bilgisine

b) Çok çalışmasına
d) Güçlü olmasına
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Soru-32)
Müzzemmil
sûresinin
5. âyetinde Allah Teâlâ Kur’an-ı
Kerim’i,
hangi
sözle
ifade
etmektedir? (Müzzemmil 73/5)

Soru-36) “Ey iman edenler! .............
Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah
işitendir, bilendir.” (Hucurât 49/1)
Yukarıdaki âyette boş bırakılan
alanda kullanılan ve İman eden
İnsanlara özellikle vurgu yapılarak
yasaklanan amel aşağıdakilerden
hangisidir?

a) insanlara yol gösterici
b) sözün en güzeli
c) Ağır bir söz
d) Hak ile bâtıl ayıran bir söz

a) Namuslu kadınlara iftira etmeyin
b) Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin
c) Birbirinizin mallarını haksızlıkla
yemeyin
d) Zina ya yaklaşmayın

Soru-33) Yâsîn sûresinin 70. âyetine
göre, Kur’an’ın gönderiliş amacı
aşağıdakilerden hangisidir?
(Yâsîn 36/70)
a) Hak ile batılı birbirinden ayırmak
b) Âlemlere rahmet olması
c) Kalpteki sıkıntılara şifa olması
d) Diri olanları uyarmak

Soru-37) “….. Kendilerine kitap
verilmiş olanlar kendilerine deliller
geldikten sonra sırf aralarındaki
........ anlaşmazlığa düşerler.”
(Bakara 2/213)
Âyette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru-34) Tekâsür sûresinin 1 ve 2.
âyetlerine göre, insanları kabirlere
varıncaya kadar oyalayan şey nedir?
(Tekâsür 102/1,2)

a) Zalimlerden ötürü
b) Müşriklerden ötürü
c) Kıskançlıktan dolayı
d) Münafıklardan dolayı

a) Oyun ve eğlence isteği
b) Çoklukla övünme yarışı
c) Altın ve gümüş biriktirme hırsı
d) İsraf ve savurganlık alışkanlığı

Soru-35)
Necm
sûresinin
21 ve 22. ayetlerine göre ahirete
inanmayanlar Allah ile kendileri
arasında bir taksim yapmışlardır.
Allah’ın
(cc)
“haksız”
olarak
nitelendirdiği
bu
taksim
neydi?
(Necm 53/21,22)

Soru-38)
Mücâdele
sûresinin
8, 9, 10, 12 ve 14. âyetlerinde konu
edilen ve kesin bir dille menedilen
davranış şunlardan hangisi olabilir?
(Mücâdele 58/8-14)
a) Kötü zan, çekememezlik ve laf
taşımak
b) Günah-düşmanlık ve Peygamber'e
karşı gelmek maksadıyla fısıldaşmak
c) İki kişinin kendi arasında fısıldaşması
d) Üçüncü bir kişiyi çekiştirmek amacıyla
iki kişinin fısıldaşması

a) Zenginlik onlara, fakirlik (cimrilik)
Allah’a aittir
b) Dünya onlara, Ahiret Allah’a aittir
c) Erkekler onlara, dişiler Allah’a aittir
d) Yeryüzündekiler onlara
gökyüzündekiler Allah’a aittir
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Soru-39) Müslümanların şu sözü ne
zaman söylemeleri istenmektedir?
“Bunu
konuşup
yaymamız
bize
yakışmaz. Haşa! Bu, büyük bir
iftiradır!” (Nur 24/16)

Soru-42) İsrâ sûresinin 26. ayetinde
“akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını
ver. Gereksiz yere saçıp savurma”
buyurulduktan sonra, 27. ayette
“zira bu şekilde saçıp savuranlar
…….
dostlarıdırlar”
denmektedir.
Acaba
saçıp
savuranlar
kimin
dostlarıdırlar? (İsrâ 17/26,27)

a) İnsanların arkasından gıybet
yapıldığında
b) Sadece mü’minlerin gıybeti
yapıldığında
c) Namuslu bir kadına zina iftirası
atıldığında
d) Herhangi bir mü’mine, herhangi bir
iftira atıldığında

a) Akılsızların
c) Şeytanların

b) Kâfir/mücrimlerin
d) Cehennem ehlinin

Soru-43) Hac sûresinin 2.âyetinde
kıyamet
sahnesi
anlatılırken,
aşağıdakilerden
hangisinden
bahsedilmez? (Hac 22/2)
Soru-40)
Zümer
sûresinin
32.
âyetinde, Allah’a yalan isnat eden
kimseler hangi sıfatla nitelendirilmiştir? (Zümer 39/32)
a) Akılsız
c) Hilekâr

a) O gün her emzikli kadın emzirdiğini
unutur
b) O gün küçük çocukları ak saçlı ihtiyar
olarak görürsün
c) O gün her gebe çocuğunu düşürür
d) O gün İnsanları sarhoş görürsün

b) Çok zalim
d) Yalancı

Soru-41) Kur’an-ı Kerim, müşriklerin
“Allah‟ı
bırakarak
tapındıkları
şeylere sövülmemesi” gerektiğini
hangi
sebebe
dayandırmaktadır?
(En’am 6/108)

Soru-44) Ra’d sûresinin 5. ayetinde
“Şaşacaksan, onların ………………....
demelerine
şaşmak
gerekir
…”
ayetinde
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(Ra’d 13/5)

a) Şayet sövülürse inananlara yaptıkları
zulmü artırabilirler
b) Kalpleri İslam’a meyledecek
kimselerin nefretini kazanmamak için
sövülmemelidir
c) Onların hidayet yolunu büsbütün
kapatmamak için sövülmemelidir
d) Şayet sövülürse, onlar da haddi
aşarak, bilgisizce Allah’a söverler

a) Ölüp de geri gelen var mıdır?
b) Biz toprak olunca mı yeniden
yaratılacağız?
c) Bu kurumuş kemiklere hayat mı
verilecek?
d) Ölürüz, yok oluruz, hayat
buradakinden ibarettir
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Soru-45)
Ahzâb
sûresinin
34. âyetinde, “Evlerinizde okunan
Allah'ın
âyetlerini
ve
…………
hatırlayın. Şüphesiz Allah, her şeyin
iç yüzünü bilendir ve her şeyden
haberi
olandır”
buyrulmaktadır.
(Ahzâb 33/34)
Âyete göre, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru-48)
A’lâ
sûresinin
16-19. âyetlerinde, “Fakat siz (ey
insanlar!) dünya hayatını tercih
ediyorsunuz.
Oysa
ahiret
daha
hayırlı daha devamlıdır. Şüphesiz bu
(anlatılanlar), önceki sahifelerde de
vardır”
dendikten
sonra,
iki
peygamberin sahifelerinden bahsedilir. Bu peygamberler hangileridir?
(A’lâ 87/16-19)

a) Hikmeti
b) Allah’ın size olan rahmetini
c) Resulünün sünnetini
d) Sizi diğer insanlara üstün kıldığını

a) Hz. Nuh - Hz. İbrahim
b) Hz. Musa - Hz. İsa
c) Hz. İbrahim - Hz. Musa
d) Hz. Dâvud - Hz. İsa

Soru-46)
“…………………………
ve
Rablerine gönülden boyun eğenlere
gelince, işte onlar cennet ehlidir.
Onlar orada ebedi olarak kalırlar.”
(Hûd 11/23)
Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelecektir?

Soru-49) Gâşiye sûresinin 12-16.
âyetlerinde, cennetliklere verilecek
nimetlerden
bir
kısmı
sıralanır.
Aşağıdakilerden
hangisi
bunlar
arasında bulunmaz?
(Gâşiye 88/12-16)
a) Serilmiş halılar
b) Altın ve gümüşten narin terlikler
c) Yükseltilmiş tahtlar
d) Sıra sıra dizilmiş yastıklar

a) Sadece güzel işler yapanlar
b) Dünyada işlerin iyisi ve kötüsü olmaz
diyenler
c) Kâfirlerle cihad edenler
d) İnanıp da güzel işler yapanlar

Soru-47) Kur’an’daki “Mümkündür
ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz
onu
hoş
görmezsiniz.
Yine
mümkündür ki, bir şey sizin için kötü
iken, siz onu seversiniz…” (Bakara
2/216)
İlkesi,
hangi
sebep
üzerine
bildirilmiştir?

Soru-50)
Bakara
sûresinin
81.
âyetinde “ateşin halkıdırlar, orada
süresiz kalacaklardır”
ifadesi ile
kimler kastedilmektedir?
(Bakara 2/81)
a) Allah'ın sözünü işitip, akıl erdirdikten
sonra, bile bile değiştirenler
b) Günahları kendilerini kuşatanlar
c) Sayılı günlerin dışında, ateş asla bize
değmeyecektir diyenler
d) Ahireti inkâr edenler

a) Savaşın farz kılınmasının hoş
karşılanmaması
b) Evlenirken eş seçiminde kararsız
kalınması
c) İnsanların daha fazla rızık istemeleri
d) İnsanların başlarına gelen
musibetlerden şikâyet etmeleri
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Soru-51)
Mü’minûn
sûresinin
50. âyetinde: “……….. oğlunu ve
annesini de bir alamet kıldık; onları,
yerleşmeye elverişli, suyu bulunan
bir
tepeye
yerleştirdik.”
buyrulmaktadır. Bu ayette sözü
edilen oğul ve annesi kimdir?
(Mü’minûn 23/50)
a) İsmail ve Hacer
c) İsa ve Meryem

Soru-54) “Zinaya yaklaşmayın; zira
o,
………………”
Âyet
mealini
tamamlayan ifade aşağıdakilerden
hangisidir? (İsrâ 17/32)
a) Hayâsızlık ve çok kötü bir yoldur
b) Nesli bozar ve toplumu çökertir
c) Günahtır ve haramdır
d) Ayartıcı ve yanlış bir fiildir

b) Musa ve annesi
d) İsmail ve Sare
Soru-55) “… 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-52) Hâkka sûresinin 44–46.
âyetlerinde,
Peygamber
(a.s.)’ın
hangi
hatayı
yapması
halinde,
Allah’ın onu kıskıvrak yakalayıp, şah
damarını koparacağı, buna da hiç
kimsenin
engel
olamayacağı
bildirilmektedir? (Hâkka 69/44-46)

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

a) Kur'an âyetlerini insanlara eksik tebliğ
etmesi
b) Vahyin Allah'tan geldiğinden kuşku
duyması
c) Allah hakkında bazı sözler uydurup
yakıştırması
d) Yahudileri ve Hıristiyanları dost
edinmesi

Soru-56) Enfâl sûresinin 24. âyetinde Allah ve Resulünün Müminleri
çağırdığı
unsur,
aşağıdakilerden
hangisidir? (Enfâl 8/24)
a) Kâfirlerle ve münafıklarla savaşa
b) Savaşta elde edilen ganimetlere
c) Size hayat verecek bir şeye
d) Mescitlerde ibadet etmeye

Soru-53)
“Andolsun
insanı
biz
yarattık ve nefsinin kendisine neler
fısıldadığını da iyi biliriz. Ve biz
ona ……………..” (Kaf 50/3)
Yukarıda
zikredilen
âyette
boş
bırakılan son cümle aşağıdakilerden
hangisi ile tamamlanmaktadır?

Soru-57) A’raf suresi 37. âyetine
göre
Allah’a
iftira
edip
O’nun
âyetlerini yalanlayanların, melekler
canlarını alırken durumları nasıl
olur? (A’raf 7/37)
a) Kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine
şahitlik ederler
b) Melekler onların kâfir olduklarını
bildirir
c) Kâfir olduklarını inkâr ederler
d) Biz kötü bir şey yapmıyorduk derler

a) Dünya nimetlerini verdik
b) Şah damarından daha yakınız
c) Kitap ve Peygamberler gönderdik
d) Anne ve babasına iyi davranmasını
emrettik
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Soru-58) Aşağıdakilerden hangisi
Talak sûresinin 1 ve 2. âyetlerinde
tarif edilen boşama hükümlerinden
biri değildir? (Talak 65/1,2)

Soru-61) Yûsuf sûresinin 84–86.
âyetlerine göre, oğullarının, (en
küçük kardeşleriyle ilgili olarak)
getirdikleri haber neticesinde, yine
Yûsuf’u
anan
ve
üzüntüsünden
gözlerine ak inen Yâkup Peygamber,
üzüntüsünü hangi sözlerle ifade
etmişti? (Yûsuf 12/84-86)

a) İddet boyunca kadını evden
çıkarmamak
b) Kadının iddetini erkeğin sayması
c) Aynı anda üç talakla boşamak
d) İki şahit tutmak

a) “Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi
kolaylaştır.”
b) “Rabbim! Bizi, halkı zalim olan bu
şehirden çıkar, bize tarafından bir
sahip gönder!”
c) “Ey Rabbim, bana onun yerine pâk ve
mübarek bir çocuk ihsan et!”
d) “Ben sadece gam ve kederimi Allah’a
arz ediyorum.”

Soru-59)
Mâide
sûresinin
91. âyetinde şeytanın, içki ve kumar
yoluyla
yapmak
istediği
aşağıdakilerden
hangisi
değildir?
(Mâide 5/91)

Soru-62)
A’raf
sûresinin
77.
âyetinde “ Derken o dişi deveyi
ayaklarını keserek öldürdüler. Ve
Rablerinin emrinden dışarı çıktılar da
: Ey Salih! Eğer sen gerçekten
peygamberlerdensen
………….
Dediler.” Âyetin devamına göre
Semûd kavmi ne demiştir? (A’raf
7/77)

a) İnsanlar arasında düşmanlık ve kin
sokmak
b) Namazdan alıkoymak
c) Tevbe etmekten alıkoymak
d) Allah’ı anmaktan alıkoymak

a) Bize bir mucize daha göster
b) Bizi tehdit ettiğin azabı bize getir
c) Bize gökten sofra indir
d) Bize kazanç sağlayacak şeyler anlat

Soru-60) Enfâl sûresinin 53. âyetine
göre Allah (cc) bir millete verdiği
nimeti neden değiştirir? (Enfâl 8/53)

Soru-63) Nahl sûresinin 36. âyetine
göre Allah (cc), hangi amaçla her
ümmete
bir
peygamber
göndermiştir? (Nahl16/36)

a) Zekât ve sadaka vermemeleri
sebebiyle
b) Kendilerinde bulunan güzel ahlak ve
meziyetleri değiştirmeleri sebebiyle
c) Yetime ve yoksula sahip çıkmamaları
sebebiyle
d) Savaşa düşkün olmaları sebebiyle

a) Allah'a kulluk edip, kul hakkını
yemekten men etmek için
b) Allah'a kulluk edip, tâğuta itaatten
sakındırmak için
c) Allah'a kulluk edip, faizle alış verişe
son vermek için
d) Allah'a kulluk edip, namazın dosdoğru
kılınmasını sağlamak için
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Soru-64)
Yûnus
sûresinin
5. âyetinde Allah (cc), bizlerin
“yılların sayısını ve hesabı bilmemiz
için birtakım menziller takdir ettiği”
gök
cismi
aşağıdakilerden
hangisidir? (Yûnus 10/5)
a) Güneş
c) Ay

Soru-67) Mutaffifîn sûresinin 18-20.
âyetlerine göre, iyilerin amellerinin
yazılı
olduğu
kitap
nerededir?
(Mutaffifîn 83/18-20)
a) Ümmül-Kitapta b) Siccinde
c) İlliyyûnda
d) Kitab-ı meknûnda

b) Gezegenler
d) Dünya
Soru-68) Kehf sûresinin 80. âyetine
göre, kendisine ilim ve rahmet
verilen kul, erkek çocuğu niçin
öldürmüştür? (Kehf 18/80)
a) Gemileri gasp eden kralın eline düşüp,
köle olmaması için
b) Çocuğun, mümin anne ve babasını
azdırıp, küfre sürüklememesi için
c) Kâfir olan anne ve babasının, çocuğu
da küfre düşürmemesi için
d) Çocuğun mü’min olan anne ve
babasının iman ve sabrını denemek
için

Soru-65)
İnşirâh
sûresinin
1-4.
âyetlerinde
Allah
(cc),
Peygamberimize
yaptığı
yardımlardan
bazılarını
hatırlatmaktadır. Soru formatında gelen bu
hatırlatmalardan
hangisi
bu
âyetlerde yer almaz? (İnşirâh 94/1-4)
a) Senin şânını yüceltmedik mi?
b) Biz senin göğsünü genişletmedik mi?
c) Seni döneceğin yere tekrar
döndürmedik mi?
d) Belini büken yükünü senden alıp
atmadık mı?

Soru-69) Meâric sûresinin 8 ve 9.
âyetlerinde
kıyamet
gününün
dehşeti
nasıl
ifade
edilir?
(Meâric 70/8,9)
a) O gün güneş beyinleri kaynatacak
kadar yaklaştırılır
b) O gün gökyüzü erimiş maden gibidir,
dağlar da atılmış yün gibi
c) O gün denizler kaynayıp fışkırır
d) O gün kabirdekiler çıkar ve güneş
katlanıp dürülür

Soru-66) "Ey iman edenler! Size ne
oldu
ki,"......................"
denildiği
zaman yere çakılıp kalıyorsunuz?
Dünya hayatını ahirete tercih mi
ediyorsunuz? Fakat dünya hayatının
faydası ahiretin yanında pek azdır."
(Tevbe 9/38)
Âyette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru-70)
Tevbe
sûresinin
107. âyetinde; zarar vermek, kâfirlik
ve müminlerin arasını açmak için ve
Allaha ve elçisine karşı gözetleme
yapmak için yapılan faaliyet nedir?
(Tevbe 9/107)

a) Allah için hicret edin
b) Kâfirlerle mücadele edin
c) Allah'a ibadet edin
d) Allah yolunda savaşa çıkın

a) Mescid yapmak
c) Plan yapmak
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d) Güç toplamak

B
Soru-71)
Câsiye
sûresinin
23. âyetinde Allah'ın bir bilgiyle
saptırdığı,
kulağını
ve
kalbini
mühürlediği, gözünün üstü-ne perde
çektiği bildirilen kimsenin genel
sıfatı hangisidir? (Câsiye 45/23)

a) "Bu helâldir, şu haramdır."
b) “Bu mü’mindir, şu kâfirdir.”
c) “Bu cennetliktir, şu cehennemliktir.”
d) “Bu sevaptır, şu günahtır.”

a) Allah'ı inkâr eden
b) Nifak çıkaran
c) Allah'ın âyetlerini az bir dünyalıkla
değişen
d) Hevâsını ilah edinen

Soru-75) Hümeze sûresinde “Bütün
koğuculuk
yapanların,
insanları
arkadan çekiştirenlerin vay haline!
Mal toplayıp, onu tekrar tekrar
sayan; Zannediyor ki malı kendisini
ebedî kılacak. Hayır! Kesinlikle o
Hutame‟ye atılacaktır” buyurduktan
sonra Allahu Teâlâ, Hutame’nin ne
olduğunu
hangi
ifadelerle
açıklamıştır? (Hümeze 104/1-9)

Soru-72) “Sanki gökten düşmüş,
parçalanmış ve kendisini kuşlar
kapmış
yahut
rüzgâr
kendisini
uzaklara savurmuş kimse” temsili ile
kimler anlatılmaktadır? (Hac 22/31)

a) Tutuşturulmuş ateş
b) Cehennem kuyularından biri
c) Sarp yokuş
d) İnsanların boğazını yakan duman

a) Allah'ı tamamen inkâr eden (ateist)ler
b) Hz. Muhammed’i sıradan bir beşer
olarak görenler
c) Allah'a şirk koşanlar
d) Hesap gününü inkâr edenler

Soru-76)
İbrâhim
sûresinin
42. âyetinde Allah (cc), “(Resûlüm!)
Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!” dedikten
sonra, onları cezalandırmayı ne
zamana
ertelediğini
bildiriyor?
(İbrâhim 14/42)

Soru-73)
Bakara
sûresinin
98. âyetinde Allah’ın (cc) “düşman
ve
kafir
olarak”
nitelendirdiği
insanların vasıfları aşağıdakilerden
hangisi değildir? (Bakara 2/98)

a) Çocukları ak saçlı ihtiyarlara döndüren
bir güne
b) Korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir
güne
c) Ateşin ve çığlığın her yanı sardığı bir
güne
d) İnsanların “Keşke toprak olsaydım”
diyecekleri bir güne

a) Tevrat’ı ve incili kabul etmeyenler
b) Allah'a, meleklerine, inanmayanlar
c) Elçilere inanmayanlar
d) Cibril'e ve Mikail'e düşman olanlar

Soru-74)
Nahl
sûresinin
116.
âyetinde,
“Dillerinizin
uydurduğu
yalana
dayanarak
…………… demeyin, çünkü Allah'a
karşı yalan uydurmuş olursunuz.
Kuşkusuz
Allah'a
karşı
yalan
uyduranlar
kurtuluşa
eremezler”
buyrulmaktadır. Âyet mealine göre,
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir?
(Nahl16/116)

Soru-77)
“Ehli kitaptan bir kısmı
şöyle dedi; “Müminlere indirilene
gündüzün
evvelinde
iman
edin
sonunda ise inkar edin ..........” ayeti
nasıl bitmektedir? (Âl-i imrân 3/72)
a) Belki dinlerinden dönerler
b) Onların akılları yoktur
c) Onlar anlamazlar
d) Böylece onlarla alay edelim
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Soru–78) Nisâ sûresinin 35. ayetine
göre, Ailede karı-kocanın arasının
açılmasından korkulursa önce hangi
yola başvurulur? (Nisâ 4/35)

a) Allah ve Resûlünü inkâr etmeleri
b) Sadakayı az miktarda vermeleri
c) Namaza üşenerek gelmeleri
d) Sadakaları istemeyerek vermeleri

a) Erkeğe karısını boşamamasını tembih
etmek
b) Erkeğin ve kadının ailesinden birer
hakem göndermek
c) Aileyi kurtarması için kadına uyarıda
bulunmak
d) Her istediklerinde oşanamayacaklarını
onlara hatırlatmak

Soru-82) Kalem sûresinde geçen
"Bahçe Sahipleri" kıssasında Bahçe
Sahipleri
nankörlükleri
sonucu
mahrum bırakılmışlardır.
Aşağıdakilerden
hangisi
kıssada
bahçe sahiplerinin pişmanlık ifade
eden sözlerinden değildir?
(Kalem 68/27-31)

Soru-79) Yûnus sûresinin 62 ve 63.
âyetlerinde kimlere, korkudan ve
üzüntüden
arındırılma
müjdesi
verilmektedir? (Yûnus 10/62,63)

a) Vay halimize! Andolsun ki bizler
nefislerimize zulmettik
b) Rabbimizi tesbih ederiz; doğrusu biz
yazık etmişiz
c) Yok yok, doğrusu biz mahrum
bırakılmışız
d) Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz
azgın kişiler

a) Namazı dosdoğru kılanlara
b) İman etmiş, takvâlı olan Allah
dostlarına
c) Sevdikleri şeylerden infak edenlere
d) Peygamber’e (s.a.v.) salavât
getirenlere

Soru-80)
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)

Soru-83)
“Rabbin
Adem
oğullarından,
onların
bellerinden
zürriyetlerini
çıkardı,
onları
kendilerine şahit tuttu ve dedi ki:
“Ben sizin rabbiniz değil miyim?
(Onlar da), Evet (buna) şahit olduk
dediler.” Aşağıdakilerden hangisi
yüce
Allah’ın
böyle
yapmasının
sebeplerinden değildir?
(A’raf 7/172,173)

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

a) Kıyamet gününde biz bundan
habersizdik demeyesiniz diye
b) Daha önce babalarımız Allah’a ortak
koştu, bizde onlardan sonra gelen bir
nesildik
c) Allah bazı gerçekleri fark ettirmek için
böyle yapmıştır
d) Batıl işleyenlerin yüzünden bizi helak
edecek misin? Dememeniz için

Soru-81)
Tevbe
sûresinin
53,
54.
ayetlerine
göre,
aşağıdakilerden hangisi münafıkların
verdikleri
sadakaların
kabul
edilmemesinin sebeplerinden biri
değildir? (Tevbe 9/53,54)
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Soru-84) Tevbe sûresinin 18. âyetine
göre yalnızca “Allah'a ve ahiret
gününe iman eden, namazı dosdoğru
kılan, zekâtı veren ve Allah'tan
başkasından
korkmayanlar”
ın
yapacağı iş nedir? (Tevbe 9/18)

Soru-87)
Enbiyâ
sûresinin
9. âyetinde Allah (cc) “Sonra onlara
(verdiğimiz ) Sözü yerine getirdik;
Böylece
hem
onları
hem
de
dilediğimiz
(başka)
kimseleri
kurtuluşa erdirdik; Müsrifleri de
helak ettik.” (Enbiyâ 21/9)
Âyeti kerimede ifade edilen müsrifler
neyi israf ettiler de helak oldular?

a) Yetimleri koruma b) Cihad
c) Namaz
d) Mescitlerin imarı

a) Kendilerine verilen Mal ve Mülkü
Allah’ın rızası dışında kullandıklarından
b) Kendilerine verilen maddi nimetleri
c) Peygamberlerin davetine icabet
etmediklerinden
d) Müslümanlara karşı savaştıklarından

Soru-85) Ra’d sûresi 39. âyetinde
“Allah dilediğini siler/yok eder,
dilediğini sabit kılar” denmektedir.
Âyet
meali
aşağıdaki
ifadelerin
hangisi ile devam etmektedir?
(Ra’d 13/39)

Soru-88) Nasr sûresinin 1-3. âyetlerine göre, Allah'ın yardımı ve zaferi
gelip de insanların bölük bölük
Allah'ın dinine girmekte olduklarını
gördüğümüzde, bizden ne yapmamız
istenmektedir? (Nasr 110/1-3)

a) Allah yaptıklarından hesaba çekilmez
b) Ana Kitap O’nun katındadır
c) Ana Kitap’ı değiştirme yetkisi O’na
aittir
d) Allah bunu bir hikmete göre yapar,
fakat siz anlayamazsınız

a) Önce Rabbimizi tesbih edip, sonra
dine yeni girenlere iyiliği emrederek
kötülükten sakındırmak
b) Rabbimize hamdederek O'nu tesbih
etmek ve O'ndan bağışlanma dilemek
c) Tevazu ile boyun eğip, bütün
insanların bağışlanmasını dilemek
d) Secdeye kapanıp O’na hamd etmek ve
bağışlanma dilemek

Soru-86)
Cin
suresinin
ilk
ayetlerinde
bildirildiğine
göre,
Resulullah s.a.v. Kur’an okuduğu
zaman,
Cinlerden
bir
topluluk
gelerek dinleyip Ona iman etmiş
olduklarını Allah’u Teala elçisine
bildirmiştir. Buna göre cinler kendi
ehillerine
döndüklerinde
ne
demişlerdir? (Cin 72/1,2)

Soru-89)
Şuarâ
suresinde
her
kıssanın sonunda tekrar edilen ayet
aşağıdakilerden hangisidir?
(Şuarâ 26/67)

a) İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi
olmayın
b) “Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık
verici bir Kur’an dinledik de ona
inandık. Artık, Rabbimize hiç kimseyi
asla ortak koşmayacağız.”
c) Biz önceki atalarımızdan böylesini
işitmemiştik, dediler
d) Doğrusu biz Musa'dan sonra indirilen,
kendinden öncekini doğrulayan, hakka
ve doğru yola ileten bir kitap dinledik

a) Bunda şüphesiz bir ibret vardır. Ama
pek çokları iman etmiş değillerdi
b) Öyleyse Rabbinizin hangi nimetlerini
yalan sayarsınız?
c) Biz bu Kuran'ı öğüt alınsın diye
kolaylaştırdık. Yok mu düşünüp öğüt
alan?
d) O gün yalan sayanların vay haline
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Soru-90) Fetih suresinin ilk ayetinde
”Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih
verdik.” ayetinin ardından2.ve 3.
ayetlerinde de fetihi neden verdiğini
açıklamıştır.
Aşağıdaki
şıklardan
hangisi
bu
açıklamalarla
ilgili
değildir? (Fetih 48/1,2,3)

Soru-93) “Unutma o günü ki onları
hep birden toplayacağız; sonra da
Allah'a ortak koşanlara "Nerede boş
yere
davasını
güttüğünüz
ortaklarınız?" diyeceğiz.
Sonra onların mazeretleri ...……….
demekten başka bir şey olmadı.”
(En’âm /22,23)
Âyette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Senin geçmiş ve gelecek günahlarını
bağışlasın
b) Sana olan nimetini tamamlasın
c) İşte bu Allah katında büyük bir
başarıdır
d) Seni doğru yola iletsin

a) Ah keşke bize dünyaya geri
döndürülmek üzere bir fırsat daha
verilse
b) Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ortak
koşanlar olmadık
c) Bizi toplumumuzun ileri gelenleri
saptırdı
d) Biz bugün ile karşılaşacağımızı
ummuyorduk

Soru–91)
Ankebût
suresinin
65. ayetine göre, tehlike içinde
yüzen gemide yolculuk yapanlar
tehlikeden kurtulmak için yalnız
Allah’a sığınırlar. Tehlike geçince
bunların bir kısmının tavrında ne gibi
değişiklikler olur? (Ankebût 29/65)

Soru-94) Mâide sûresinin 59. ve 60.
âyetlerinde, “De ki: Ey kitap ehli!
Yalnızca Allah'a, bize indirilene ve
daha önce indirilene inandığımız için
mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa
çoğunuz yoldan çıkmış kimselersiniz.
De ki: Allah katında yeri bundan
daha kötü olanı size haber vereyim
mi?” dendikten sonra, durumu daha
kötü olanlardan bahsedilmektedir.
(Mâide 5/59,60)
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan
biri değildir?

a) Hayatlarını gözden geçirirler
b) Allah’a şirk koşmaya başlarlar
c) Namazlarını terk ederler
d) Yalnız Allah’a dua ederler

Soru-92)
Beyyine
sûresinin
4. âyetine göre, kendilerine kitap
verilenler
ne
zaman
ayrılığa
düştüler? (Beyyine 98/4)

a) Allah.ın maymunlar ve domuzlar
çıkardığı kimseler
b) Allah'ın lânetlediği ve gazap ettiği
kimseler
c) Allah.ın, aralarından tâğuta tapanlar
çıkardığı kimseler
d) Allah.ın taşlara çevirdiği kimseler

a) Kitabın tevilini (yorumunu) yapmaya
kalkıştıklarında
b) Kendilerine apaçık delil geldikten
sonra
c) Kendilerine peygamber ve vahiy
gelmeyince
d) Peygamberlerin bazılarını öldürmek
istediklerinde
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Soru-98)
Fussilet
sûresinin
26. âyetine göre, inkâr edenler
Kur’an’ın dinlenmesini engellemek
için
ne
tavsiye
etmektedirler?
(Fussilet 41/26)

Soru-95) Hûd sûresinin 3. âyetinde,
Peygamber’imiz
(sav)
Allah’ın
emriyle; “Eğer yüz çevirirseniz”
dedikten sonra ne demektedir?
(Hûd 11/3)

a) Gürültü yapılmasını
b) Kur’an okuyanların taşa tutulmasını
c) Kulakların tıkanmasını
d) Kur’an okunan ortamın terk edilmesini

a) Ve eğer yüz çevirirseniz bilin ki, siz
Allah'ı âciz bırakacak değilsiniz
b) Bana, sadece Allah'a kulluk etmem ve
O'na ortak koşmamam emrolundu.
Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüş
de yalnız O'nadır
c) Ben sizin başınıza gelecek büyük bir
günün azabından korkarım
d) Benim ecrim Allah’tan başkasına ait
değildir ve bana müslümanlardan
olmam emrolundu

Soru-99) Nûr sûresinin 3. âyetine
göre, zina eden erkek ve kadın
kimlerle evlenebilir? (Nûr 24/3)

Soru-96)
Müşrikler,
hangi
sözlerinden dolayı “neredeyse gökler
çatlayacak, yer yarılacak, dağlar
yıkılıp düşecek” derecede Allah'ın
gazabını hak etmişlerdir?
(Meryem 19/88–90)

a) Ehlikitapla evlenebilirler
b) Kendileri gibi zina edenler veya
müşriklerle evlenebilirler
c) Müslümanlarla evlenebilirler
d) İstedikleri tüm insanlarla evlenebilirler

a) “Allah, Meryem oğlu İsa’dır” demeleri
b) “Allah, üçün üçüncüsüdür” demeleri
c) “Rahman çocuk edindi” demeleri
d) “Allah'ı ve melekleri bizim karşımıza
getirmelisin!” demeleri

Soru-97)
“Kendilerine,
„Allah‟ın
indirdiğine uyun‟ denildiği zaman,
‟…………‟ derler.” (Lokman 31/21)
Âyetinde müşriklerin verdiği cevap
aşağıdakilerden hangisidir?

Soru-100)
Kur'an
müşriklerin
çoğunun zanna uyduklarını belirtir
ve bu duruma olumlu bakmaz. Yûnus
sûresinin 36. âyetine göre, Kur'an’ın
zan
hakkındaki
hükmü
nedir?
(Yûnus 10/36)

a) Hayır, size ancak fakirler ve köleler
uyar
b) Hayır, siz yalancı kimselersiniz
c) Hayır, siz bizim ilahlarımıza uyun
d) Hayır, biz babalarımızı üzerinde
bulduğumuz şeye uyarız

a) Zanna çok fazla güvenmemeliyiz
b) Zannın hiçbir türü geçerli değildir
c) Müşrikler zanla hüküm verirse kötü,
mü’minler hüküm verirse zararsızdır
d) Zan haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz
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