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Soru–1) Nûr suresinin 59. âyetine
göre ergenlik çağına girmiş olan
çocuklar, ailenin diğer fertlerinin
odasına hangi vakitlerde izinsiz olarak
girebilirler? (NÛR 24/59)

Soru-4)
Nâzi’ât
sûresinin
17-19. âyetlerine göre Allah (cc)’ın,
Hz. Musa’dan Firavun’a gidip söylemesini istediği söz aşağıdakilerden
hangisidir? (NÂZİ’ÂT 79/17-19)

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

a) “Arınmayı ve seni Rabbimin yoluna
iletmemi ister misin? Böylece ondan
korkarsın”
b) “Ey Firavun! İnsanlara ilahlık taslamaktan vazgeç. Çünkü sen hiçbir şey yaratmış değilsin.”
c) “Sen Rabbinin mülkünde yaşarken, nasıl O‟na başkaldırıp isyan edersin”
d) “Ey Firavun! Gördüğün rüya nihayet
gerçekleşiyor. Sen ve saltanatın yeryüzünden silinecek.”

Soru-2) Mülk sûresinin 2. âyetine göre Allah (cc), insanlardan kimin daha
güzel davranacağını sınamak için, neyi yaratmıştır? (MÜLK 67/2)
a) Dünya hayatını
b) Kâinatı
c) Ölümü ve hayatı
d) Cennet ve cehennemi

Soru-5)
En’âm sûresinin 100. ve
101. âyetlerinde Allah (cc)’a cinleri
ortak koşmalarının ve O’na oğullar ve
kızlar
yakıştırmalarının
mümkün
olmadığına aşağıdakilerden hangisi ile
cevap verilmemiştir?
(EN’ÂM 6/100,101)

Soru-3)
Lokman
sûresinin
33. âyetinde, “Ey İnsanlar! Rabbinize
karşı gelmekten sakının. Ne babanın
evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir
şey ödeyemeyeceği günden çekinin.
Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir”
dendikten
sonra,
âyet
aşağıdaki
sözlerin hangisiyle sona ermektedir?
(LOKMAN 31/33)

a) Onları da Allah‟ın yaratmış olması
b) Allah‟ın eşinin olmaması
c) Adem(as)‟in annesiz babasız yaratılması
d) Allah‟ın o vasıflardan uzak ve yüce
olması

Soru-6)
Teğâbün
sûresinin
14. âyetinde “Ey iman edenler!
………….. size düşman olanlar vardır.
Onlardan sakının. Eğer affeder, kusurlarına bakmaz ve bağışlarsanız, Allah
da bağışlayan ve merhamet edendir”
denmektedir. Âyet mealine göre, boş
bırakılan yere hangi sözcükler gelmelidir? (TEĞABÜN 64/14)

a) “Şeytan, ana-babanızı, cennetten
çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü
o ve yandaşları, sizin onları
göremeyeceğiniz yerden sizi görürler.”
b) “Öyleyse kendi kendine, yalvararak ve
ürpererek, yüksek olmayan bir sesle
sabah akşam Rabbini an. Gafillerden
olma.”
c) “Artık her kim Rabbine kavuşmayı
umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine
ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.”
d) “Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın,
şeytan da sizi Allah‟ın affına
güvendirerek kandırmasın!”

a) Kardeşlerinizden ve dostlarınızdan
b) Bedevi kabilelerden
c) Eşlerinizden ve çocuklarınızdan
d) Akrabâlarınızdan ve komşularınızdan
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Soru-7)
Âl-i
İmrân
sûresinin
173. âyetinde Allah (cc); “Bir kısım
insanlar, müminlere: "Düşmanlarınız
olan
insanlar,
size
karşı
asker
topladılar; aman sakının onlardan!"
dediklerinde bu, onların imanlarını bir
kat daha arttırdı ve "……………"
dediler” buyurmaktadır.
(ÂL-İ İMRÂN 3/173)

Soru-9)
A’lâ
sûresinin
6.
ve
7.
âyetlerinde,
“Sana
(Kur'an'ı)
okutacağız; artık ……… hariç, sen hiç
unutmayacaksın”
buyrulmaktadır.
Âyet mealine göre, boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(A’LÂ 87/6,7)
a) Allah'ın dilediği
c) Müteşabih âyetler

Âyette boş bırakılan yere mü’minlerin
cevabı
olarak
gelecek
ifade
aşağıdakilerden hangisidir?

b) Geçmiştekiler
d) Nesh edilenler

Soru-10)
Firavun, “Bırakın beni,
Musa'yı öldüreyim” derken, kavminin
nazarında haklı görünmek için Musa
(a.s.)’yı ne ile suçluyordu?
(MÜ'MİN 40/26)

a) "Allah bize yeter. O ne güzel vekîldir!"
b) “Bizim için ancak iki iyilikten biri
vardır!”
c) “Allah yolunda ölmek veya öldürülmek
bizim için en büyük mükâfattır!”
d) “Bugün artık bize korku yoktur!”

a) İktidarını ele geçirmek istemesiyle
b) Kendisini (Firavun‟u) öldürmek
istemesiyle
c) Kavminin dinini değiştirip, yeryüzünde
fesat çıkarmasıyla
d) Başlarına uğursuzluk getirmesiyle

Soru-8) Tevbe sûresinin 24. âyetinde
Allah (cc), “De ki: Eğer babalarınız,
oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz,
hısım akrabanız, kazandığınız mallar
az kâr getirmesinden korktuğunuz
ticaret ve hoşunuza giden evler size
Allah'tan, Resulü‟nden ve …………
daha sevgili ise, artık Allah emrini
getirinceye kadar bekleyin. Allah
fâsıklar
topluluğunu
hidayete
erdirmez” buyurmaktadır.

Soru-11) Hac sûresinin 38. âyetinde
Allah (cc) “Allah iman edenleri korur.
Şuda muhakkak ki Allah, hain ve nankör olan herkesi …………” (HAC 22/38)
Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi gelmelidir?
a) Sevgisinden mahrum eder
b) Cehennemi ile cezalandırır
c) Rahmetinden mahrum eder
d) Nimetinden mahrum eder

Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(TEVBE 9/24)
a) Allah yolunda infak etmekten
b) Allah yolunda cihad etmekten
c) Allah yolunda sabretmekten
d) Allah yolunda hicret etmekten

Soru-12) “……………... onlara göklerin
kapıları açılmaz ve onlar deve iğne
deliğinden geçinceye kadar cennete
giremezler.İşte biz suçluları böyle
cezalandırırız.” (A’RAF 7/40)
Böyle bir cezaya çarptırılan suçlular
kimlerdir?
a) Büyük günah işleyenler
b) Aynı günahı iki kere işlemiş olanlar
c) Allahın ayetlerini yalanlayarak büyüklük
taslayanlar
d) Diğer insanların sapmasına öncülük
yapanlar
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Soru-13) Rûm sûresinin 20 - 25. âyetlerinde Allah (cc)’ın varlığını ve
kudretini gösteren bazı delillerden
bahsedilmektedir.
Aşağıdakilerden
hangisi, ilgili âyetlerde ifade edilen
deliller arasında yer almamaktadır?
(RÛM 30/20-25)

Soru-16) Duhân sûresinin 4. âyetine
göre, Kitap’ın (Kur’an’ın) indirildiği
gecede (Allah (cc) tarafından) hangi
iş yapılır? (DUHÂN 44/4)
a) Melekler yeryüzüne iner
b) Her hikmetli işe hükmedilir
c) Rızıklar tek tek dağıtılır
d) Ölecekler belirlenir

a) İnsanların topraktan yaratılması, göklerin ve yerin yaratılması
b) İnsanların dillerinin ve renklerinin farklı
olması
c) İnsanların gece, gündüz uyumaları ve
Allah‟ın lütfundan istemeleri
d) İnsanların kendi işledikleri kötülükler
sebebiyle hemen cezalandırılmaları

Soru–17) Nisâ sûresinin 79. âyetinde
“Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır.
Sana ne kötülük gelirse ………………
dir. (Ey Muhammed) Seni insanlara
bir Peygamber olarak gönderdik.
Şahit olarak Allah yeter.” (Nisâ 4/79)
Ayette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru-14)
Enfâl sûresinin 15. ve
16.
âyetlerinde
Allah
(cc),“Ey
müminler! Toplu halde kâfirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkanızı
dönmeyin (korkup kaçmayın). …..
Yoksa
muhakkak
ki
o,
Allah'ın
gazabını hak etmiş olarak döner.
Onun yeri de cehennemdir. Orası,
varılacak
ne
kötü
yerdir!”
buyurmaktadır. Sonra savaştan uzak
durmanın bazı şartlarını bildiriyor.
Bunlar nelerdir? (ENFÂL 8/15,16)

a) Yine Allah‟tandır
c) Şeytandandır

b) Kaderindendir
d) Nefsindendir

Soru-18)
Beled
sûresinin
11–16. âyetlerinde, Allah (cc)'ı razı
edecek bazı salih amellere “sarp
yokuş”
(Akabe)
adı
verilmiştir.
Aşağıdakilerdene hangisi “sarp yokuş” adı verilen bu salih amelleri
oluşturmaktadır? (BELED 90/11-16)

a) Meleklerin yardımının gelinceye kadar
beklenmesi
b) Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilme
veya diğer bölüğe katılma
c) Allah Resulüne ulaşıp talimat alma
d) Müşriklerin savaştan vazgeçip geri
dönmeleri

a) Köle azad etmek – aç açık yetimi veya
yoksulu doyurmak
b) Köle azad etmek – Peygamber‟le
savaşa katılmak
c) Açları doyurmak – fakirliğe sabretmek
d) Cariyesini evlendirmek – Dilenen
kimseleri boş çevirmemek

Soru-15) Hicr sûresinin 19. âyetinde
Allah
(cc)
şöyle
buyuruyor,“Yeri
uzatıp yaydık, orada sabit dağlar
yerleştirdik, yine orada ……..bitirdik.”
Allah (cc) bu ayette Yeri uygun bir
duruma getirdikten sonra, orada bir
şeyler bitirdiğini söylüyor. O şeyler bu
ayette nedir? (HİCR 15/19)

Soru-19)
Hûd
sûresinin
27–30. âyetlerinde haber verildiğine
göre, Nuh (a.s)’ın kavmi, Hz. Nuh’a
inanmak
için
hangi
şartı
ileri
sürmüştür? (HÛD 11/27-30)
a) İnanmış fakir kimseleri yanından
kovması
b) Atalarının yoluna tabî olması
c) Kendilerine bir mucize göstermesi
d) Kendilerine dünyalık menfaat sağlaması

a) Her güzel çiftten nice bitkiler
b) Miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler
c) Orada gönül açan her türden bitkiler
d) Renkleri çeşit çeşit ekinler
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Soru-20)
Bakara sûresinin 251.
âyetinde Allah eğer insanlardan bir
kısmının kötülüğünü diğerleriyle savmasaydı yeryüzünün bozulacağını haber vermiştir buna göre yeryüzünde
nasıl bir bozgunun ortaya çıkacağını
haber verir? (BAKARA 2/251)

Soru-23) Münafıkların bazı alametlerinin
sayıldığı
Nisâ
sûresinin
142.
âyetinde
hangi
vasıf
yer
almamıştır? (NİSÂ 4/142)
a) Namaza üşenerek kalkarlar
b) Sözlerinden cayarlar
c) İnsanlara gösteriş yaparlar
d) Allah‟ı da çok az hatırlarlar

a) Yeryüzü alt üst olurdu
b) İnsanlar birbirini katlederdi
c) Yeryüzünde ekin ve nesil helak olurdu
d) Yeryüzü kötülerle dolardı

Soru-21)
“İblis: Bana (insanların)
tekrar dirileceği güne kadar mühlet
ver dedi. Allah : Haydi sen mühlet
verilmişlerdensin
buyurdu.” Mühlet
alan İblis insanlarla ilgili bir kısım
tehditlerde bulunmuştur.
(A’RAF 7/14,15)

Soru-24)
“İman edenler: Bir sûre
indirilmeli değil mi? dediler. Kesin bir
sûre indirilip içinde savaş anılınca
kalplerinde hastalık olanların sana
…………. bakışıyla baktığını görürsün.”
(MUHAMMED 47/20)
Ayette
boş
bırakılan
yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden değildir?
a) Andolsun ki, ben de onları saptırmak
için senin doğru yolun üzerine
oturacağım
b) Sonra onlara, önlerinden, arkalarından,
sağlarından ve sollarından sokulacağım
c) İnsanların çoğunu şükredenlerden
bulamayacaksın
d) Takva sahibi kullarına zararım büyük
olacak

a) Hain bir adamın
b) Ağlamaklı bir adamın
c) Şaşkın bir adamın
d) Ölüm korkusundan bayılan bir adamın

Soru-25)
İbrâhim
sûresinin
10. âyetinde bütün peygamberlerin
ortak
çağrısından
bahsedilir.
Kavimler, bu çağrıyı hangi mazereti
öne sürerek kabul etmiyorlardı?
(İBRÂHİM 14/10)

Soru-22)
Yûnus
sûresinin
15. âyetinde Allah (cc), “ Onlara
âyetlerimiz açık açık okunduğu zaman
(öldükten sonra) bize kavuşmayı
beklemeyenler: Ya bundan başka bir
Kur'an getir veya bunu değiştir!
dediler”
buyurduktan
sonra,
Peygamber (s.a.v.) den onlara nasıl
bir
cevap
vermesini
istiyor?
(YÛNUS 10/15)

a) “Biz akledemeyen bir toplumuz!”
b) “Peygamberlerin söylediklerini
anlamıyoruz!”
c) “Siz de bizim gibi birer insansınız!”
d) “Allah, elçileri soylu bir aileden seçmeli
değil miydi?”

a) Bu istediklerinizi yaparsam iman edecek misiniz?
b) Bu istekleriniz şu an mümkün değildir
c) Onu kendiliğimden değiştirmem olacak
şey değildir
d) Sabrederseniz Allah belki de isteklerinize bir cevap verecektir
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Soru-26)
Musâ
(a.s)
henüz
Peygamber değilken Mısır’da, kavga
eden iki kişiden, kendi tarafından
olmayana bir yumruk vurmuş ve
adam düşüp ölmüştü. Bunun üzerine
pişmanlık ifade eden sözler söyleyen
Musâ (a.s.) ne demişti? (KASAS 28/15)

Soru-29)
Bakara
sûresinin
78. âyetine göre, (Yahudiler) içindeki
ümmîlerin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (BAKARA 2/78)
a) Kulaktan dolma bilgiler dışında, Kitab‟ı
bilmezler
b) Kitab‟ın ayetlerini bile bile tahrif ederler
c) “Allah bu misalle neyi kastetmiştir?”
derler
d) Müşrik Araplara karşı bir sorumluluk
taşımadıklarını ileri sürerler

a) “Bu, kendi tarafımdan olan şu zorba
(cebbar) kişinin kötü bir işidir.”
b) “Bu, bozguncuların işidir.”
c) “Bu nefsimin bana yaptırdığı kötü bir
iştir.”
d) “Bu şeytan işidir.”

Soru-30) Nahl sûresinin 61. âyetine
göre “Eğer Allah, insanları zulümleri
yüzünden
hemen
cezalandıracak
olsaydı
………”
Âyetin
devamına
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
(NAHL 16/61)

Soru-27) Âl-i İmrân sûresinin 23. ve
24. âyetlerinde, kendilerine Kitap'tan
bir pay verilen Yahudilerin, aralarında
hükmetmek için Allah'ın Kitap’ına çağırılınca, içlerinden bir kısmının yüz
çevirip geri döndüğünden bahsetmektedir. Onların bu tutumlarının sebebi
nedir? (ÂL-İ İMRÂN 2/23-24)

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

a) Ateşin, sayılı günlerde kendilerine
dokunacağını düşünmeleri
b) Allah‟ın sevgili kulları olduklarını
sanmaları
c) Allah bizi alemlere üstün kıldı, demeleri
d) Allah‟ın rahmetinin her şeyi kapladığını
söylemeleri

Soru-31) Nûr sûresinin 31. âyetinde
mü’min kadınların iffet ve namuslarını
korumaları, başörtülerini yakalarının
üzerine salmaları emredilmektedir.
Aynı âyette zinetlerini göstermelerinde sakınca olmayanlar zikredilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? (NÛR 24/31)

Soru-28) Mümtehine sûresinin 8. ve
9.
âyetlerine
göre
Allah
(cc),
mü'minlerin kimlere iyilik yapmalarını
ve adil davranmalarını yasaklamaz?
(MÜMTEHİNE 60/8,9)
a) Mü'minlerle din uğrunda savaşmayan
ve onları yurtlarından çıkartmayanlara
b) “Biz Hıristiyanlarız” diyenlere
c) Ehli Kitab‟ın geneline
d) Zayıf bırakılmış (mustaz'af) kadın,
erkek ve çocuklara

a) Kocalarının erkek kardeşleri
b) Kocalarının babaları
c) Kocalarının oğulları
d) Kız kardeşlerinin oğulları

-5-

Final

Soru-32)
Firavun’un Musâ (a.s)’a,
onu kavminin karşısında zor duruma
düşürmek maksadıyla sorduğu, “öyle
ise önceki milletlerin hali ne olacak?”
sorusunu
Musâ
(a.s)
nasıl
cevaplamıştır? (TÂ HÂ 20/51,52)

Soru-36) Mâide sûresinin 33. âyetine
göre aşağıdakilerden hangisi Allah ve
Rasulüyle savaşanlara ve yeryüzünde
bozgunculuk yapmaya çalışanlara verilecek
cezalardan
biri
değildir?
(MÂİDE 5/33)

a) “Onlar hakkında bilgi, rabbimin katında
bir kitapta bulunmaktadır.”
b) “Onlar bir ümmetti, gelip geçtiler; onların kazandıkları onlara, sizin kazandıklarınız sizedir.”
c) “Onlar da siz de cehenneme gideceksiniz!”
d) “Allah zalimler topluluğunu hidâyete
erdirmez.”

a) Zindana atılmak
b) Öldürülmek
c) Asılmak
d) El ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi

Soru-33)
Mâide
sûresinin
105. âyetine göre iman edenler hangi
durumda olursa sapan kimse onlara
zarar veremez? (MÂİDE 5/105)

Soru-37)
Furkan
sûresinin
32. âyetinde beyan edildiğine göre,
inkâr edenlerin “Kur'an ona bir defada
indirilmeli değil miydi?” sorusuna,
Rabbimizin
verdiği
cevap
aşağıdakilerden
hangisidir?
(FURKAN 25/32)

a) Allah yolunda cihad ederlerse
b) Doğru yolda olurlarsa
c) Allah‟ı zikre devam ederlerse
d) Kendi aralarında anlaşırlarsa

a) “Biz onu senin kalbine iyice
yerleştirmek için böyle indirdik.”
b) “Kolay ezberlemen için böyle indirdik.”
c) “İnsanlara kolay anlatasın diye böyle
indirdik.”
d) “Suçlularla mü‟minleri ayırt etmek için
böyle indirdik.”

Soru-34)
Ahzâb
sûresinin
37. âyetinde, Peygamber (s.a.v)’in
yaşadığı bir olay sebebiyle geçersiz
kılınan Arap geleneği aşağıdakilerden
hangisidir? (AHZÂB 33/37)
a) Evlatlıkların boşadığı eşleriyle
evlenilmesinin haram sayılması
b) Hac mevsiminde hacılara yemek
dağıtma âdeti
c) Kölelerin hürriyetine kavuşması için
onlarla yapılan anlaşma
d) Haram aylarda savaş yapılmaması

Soru-38)
En’âm
sûresinin
151. âyetinde “De ki: Gelin Rabbinizin
size
neleri
haram
kıldığını
okuyayım:…………….”
Denilerek
sayılan haram kılınanlar arasında
aşağıdakilerden
hangisi
yoktur?
(EN’ÂM 6/151)

Soru-35)
Enbiyâ
sûresinin
1.
âyetinde,
“İnsanların
hesaba
çekilecekleri
(gün)
yaklaştı”
dendikten sonra, insanların hesap
gününe olan duyarlılıklarının nasıl
olduğu bildiriliyor? (ENBİYÂ 21/1)

a) Şirk
c) Cana kıymak

a) Gaflet içinde yüz çevirirler
b) “Biz ufalanıp toprak ve kemik olduktan
sonra tekrar mı dirileceğiz” derler
c) Bir kısmı hesap gününe hazırlık
yaparken, diğerleri batıla dalıp giderler
d) Öyle bir günün ertelenmesi için,
rablerine dua ederler
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Soru-39)
Yâsîn sûresinin 13. ve
14. âyetlerinde, “Onlara, şu şehir
halkını misal getir: Hani onlara elçiler
gelmişti. İşte o zaman biz, onlara iki
elçi göndermiştik. Onları yalanladılar”
buyrulmaktadır. Âyetlere göre, bu iki
elçiyi
yalanlayan
kavme
ne
yapılmıştır? (YÂSÎN 36/13,14)

Soru-42)
Fussilet
sûresinin
33. âyetinde, Allah(cc)’ın, belli vasıflarını zikredip, "bunlardan daha güzel
sözlü kim vardır?" diyerek övdüğü
mü’minlerin özellikleri arasında, şunlardan
hangisi
yer
almaz?
(FUSSİLET 41/33)
a) “Ben Müslümanlardanım” derler
b) Salih amel işlerler
c) Kendilerine cahiller sataştığında
“selametle” deyip geçerler
d) İnsanları Allah'a çağırırlar

a) Üçüncü bir elçi daha gönderilmiştir
b) Üzerlerine taş savuran bir fırtına gönderilmiştir
c) Zengin ve şımarık ileri gelenlerin şah
damarları kesilmiştir
d) Aşağılık maymunlara çevrilmişlerdir

Soru-43) Sebe’ sûresinin 6. âyetine
göre ilim verilenler neyi görüyorlar?
(SEBE’ 34/6)
Soru-40) Nûr sûresinin 2. ayetinde
zina eden kadın ve zina eden erkeğe
ceza olarak ne yapılması emrediliyor?
(NÛR 24/2)

a) Cahilliğin ne kadar kötü olduğunu
b) Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını
c) Rabbinden indirilenlerin gerçek
olduğunu ve hamd‟e layık olanın yoluna
ilettiğini
d) İlim öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu

a) Taşlanarak öldürülmeleri(recm)
b) Herbirine seksen sopa vurulması
c) Herbirine yüz sopa vurulması
d) Herbirine seksen sopa vurulması ve
taşlanmaları

Soru-44) Sâd Sûresinin 46. âyetinde
Rabbimiz, İbrahim, İshak ve Yakup
(a.s.)’dan hangi vasıflarıyla bahsediyor? (SÂD 38/46)
a) Ahireti hesaba katan ihlasları
b) İtaatkâr kullar olmaları
c) Gözü pek ve teslimiyetçi olmaları
d) Mü‟min ve mücahitlikleri

Soru-41)
Kamer suresinin 1. ve
2. ayetinde “Kıyamet yaklaştı ve ay
yarıldı; onlar bir mucize görürlerse
hemen
yüz
çevirirler
ve
………………………….. derler”
Âyette
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmektedir? (KAMER 54/1,2)

Soru-45) Mâûn sûresinin 1-7. âyetler
göz
önüne
alındığında,
aşağıdakilerden hangisi Allah (cc)’nın bu
ayetlerde
yasakladığı
davranışlar
arasında yer almaz? (MÂÛN 107/1-7)

a) Bu, eskilerin masallarıdır
b) Atalarımızdan böyle bir şey duymadık
c) Ay yarılsın da görelim
d) Eskiden beri devam edegelen bir
büyüdür

a) Yaptığı iyiliği başa kakmak
b) Namazı ciddiye almamak
c) Gösteriş yapmak
d) Hayra mâni olmak
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Soru-46) Musâ’nın (a.s.) kavminden
olan Kârun, ihtişam içinde kavminin
karşısına çıktığında, dünya hayatını
arzulayanlar kendisine imrenmiş ve:
“Keşke Karun'a verilen gibi bize de
verilseydi. O, gerçekten çok şanslı”
demişlerdi. Buna karşı, kendilerine
ilim verilenlerin yaklaşımı nasıldır?
(KASAS 28/79,80)

Soru-49)
Câsiye
sûresinin
30.
âyetinde
“Rableri
onları
Rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık
başarıdır.”
Rableri
onları
hangi
amelden
dolayı
Rahmetine
sokacaktır? (CÂSİYE 45/30)
a) İnanıp Salih amel işlemeleri
b) Namazı dosdoğru kılmaları
c) Komşusu ile iyi geçinmeleri
d) Zekâtı vermeleri

a) “Yazıklar olsun size, iman eden ve
doğruları yapanlar için Allah'ın mükâfatı
daha üstündür.”
b) “Karun‟un yanında olan tükenir, Allah
katında olan tükenmez!”
c) “Mal ve evlat çoğaltma hırsı, sizi ölene
kadar oyalayacak!”
d) “Siz cahil bir topluluksunuz.”

Soru-50)
“Kitap
verilenlerden
görmezlik edenler ve .............… size
Rabbinizden bir hayır indirilmesini
istemezler. Halbuki Allah rahmetini,
isteyen herkese has kılar. Allah büyük
iyilik sahibidir”.
Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi
gelmelidir?
(BAKARA 2/105)

Soru-47)
A’raf sûresinin 104. ve
105. âyetlerinde Musa (a.s): "Ey
Firavun! Ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.
Allah hakkında gerçekten başkasını
söylememek benim üzerime borçtur.
Size
Rabbinizden
açık
bir
delil
getirdim” dedikten sonra, Firavundan
ne istiyor? (A’RAF 7/104,105)

a) Müşrikler
c) Hıristiyanlar

b) Münafıklar
d) Yahudiler

Soru-51)
Lokman
sûresinin
6. âyetinde, “İnsanlardan öylesi var
ki,
herhangi
bir
ilmî
delile
dayanmadan
Allah
yolundan
saptırmak ve sonra da onunla alay
etmek için …………. İşte onlara
alçaltıcı
bir
azap
vardır”
buyrulmaktadır. Âyet mealine göre,
boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi gelmelidir? (LOKMAN 31/6)

a) Firavunun büyücüleri ile hünerlerini
yarıştırmayı
b) Daha önce Firavun‟un adamlarından
birini öldürdüğü için kendisini
bağışlamasını
c) İsrailoğullarını kendisi ile birlikte
göndermesini
d) Kendisinin de iman edenlerden olmasını

Soru-48)
Meâric sûresinde makbul
kulların davranışları sayılırken aşağıdakilerden hangisine yer verilmez?
(MEÂRİC 70/32,33,34)

a) Putları kendilerine aracı edinirler
b) Faiz ile para alıp verirler
c) Faydasız/boş sözleri satın alırlar
d) İnsanların mallarını az paraya satın
alırlar

a) Emanetlere ve ahitlerine riayet ederler
b) Namazlarını dosdoğru kılarlar
c) Şahitliklerini (dosdoğru) yaparlar
d) Başkalarının malını çalıp çırpmazlar
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Soru-52) Savaştan önce müşriklere
“Bugün artık insanlardan size galip
gelecek yok, mutlaka ben de size
yardımcıyım” diyen şeytan, savaş
alanında
iki
ordu
birbirleriyle
karşılaşınca
niçin
gerisin
geriye
dönüp kaçmıştır? (ENFÂL 8/48)

Soru-55) Tevbe sûresinin 75. âyetine
göre, bir kısım münafığın, Allah
(cc)'ın, lütuf ve kereminden kendilerine vermesi halinde yapacaklarına
dair yemin ettikleri şey neydi?
(TEVBE 9/75)
a) Sadaka verip, sâlihlerden olmak
b) İman edip, Peygambere yardım etmek
c) Tevbe edip, namazı kılmak
d) Fakirlik korkusu ile çocuklarını öldürmemek

a) Şeytan zaten korkaktır
b) Müşrikleri de aldatmıştır
c) Diğerlerinin görmediği şeyleri
görmüştür
d) İnsan oldukları için inkâr edenlere de
düşmandır ve onları da yalnız bırakıp
kaçmıştır

Soru-56) İsrâ sûresinin 37. âyetinde,
“Çünkü sen ne yeri yarabilir ne de
boyca dağlara erişebilirsin” sözleriyle
yapılan uyarı, hangi temel ahlakî
davranışı
öğretmeye
yöneliktir?
(İSRÂ 17/37)

Soru-53) Tûr sûresinin 21. âyetinde
İnsanlara haksızlık yapılmayacağı,
kişinin kendi yaptıklarının karşılığını
tam olarak alacağı ifade edilmiştir. Bu
mesajı kısa ve öz olarak ifade eden,
âyetin son cümlesi aşağıdakilerden
hangisi olabilir? (TÛR 52/21)

a) Yeryüzünde böbürlenerek, çalım
satarak dolaşmanın çirkin olduğunu
b) İnsanın Allah'a şirk koşmasının haddi
olmadığını
c) İnsanın malından infak yapmamasının
haksızlık olduğunu
d) Şeytanın insanı Allah‟ın affıyla aldatmasına güvenerek büyüklenmemesini

a) Allah'ın affetmeyeceği günah yoktur
b) İnsan, amellerine güvenmemelidir
c) Kalbinde zerre kadar imanı olan herkes
cennete gidecektir
d) Her kişi, kendi kazancına bağlı bir
rehindir

Soru-54) “………, kâfirlerin kalplerine
yakında korku salacağız. Gidecekleri
yer de cehennemdir. Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!” (ÂL-İ İMRÂN 3/151)

Soru-57) Yûnus sûresinin 6. âyetinde
sorumluluğunu
fark
edenler
için
âyetler
(deliller)
aşağıdakilerden
hangisidir? (YÛNUS 10/6)

Allah (cc) yukarıdaki âyette hangi
sebepten dolayı kâfirlerin kalplerine
korku salacağını bildirmektedir?

a) İnsanın yaratılması ve yaşatılması
b) Ağaçların ve kuşların varlığı
c) Gece ve gündüzün değişmesi, göklerin
ve yerin yaratılması
d) Dağların sapasağlam olması ve hareket
etmesi

a) Allah‟ın, hakkında hiçbir delil
indirmediği şeyleri O‟na ortak
koşmaları sebebiyle
b) İnananlara zulmetmeleri sebebiyle
c) Meryem oğlu İsa‟ya Allah‟ın oğlu
demeleri sebebiyle
d) Yeryüzünde zulümle iş görmeleri
sebebiyle
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Soru-58) Hûd sûresinin 114. âyetinde
namaz
nasıl
görülmüştür?
(HÛD 11/114)

Soru-62)
Yûsuf
sûresinin
110. âyetine göre Allah (cc) tarafından Peygamberlere yardım ne zaman
gönderilir? (YÛSUF 12/110)

a) Kötülükleri gideren iyilik olarak
b) Allah‟a yaklaştıran amel olarak
c) İmanı geliştiren bir amel olarak
d) Allah‟ın kuşatıcı rahmeti olarak

a) Peygamberler ümitlerini yitirip
kendilerinin yalana çıkarıldıklarını
zannettikleri zaman
b) “Allah‟ın yardımı ne zaman” denildiği
zaman
c) Sıkıntı ve dara düştükleri zaman
d) İnkâr edenler, eğer doğru söylüyorsanız
Rabbinizin vadi ne zaman diye
sordukları zaman

Soru-59)
“İman edip iyi davranışlarda bulunanlara, içinden ırmaklar
akan cennetler olduğunu müjdele! O
cennetlerdeki
bir
meyveden
kendilerine rızık olarak yedirildikçe
………………… derler ….” (BAKARA 2/25)

Soru-63)
A’raf sûresinin 163. ve
164. âyetlerinde anlatıldığına göre,
Cumartesi günü avlanma yasağını
ihlal edenlere birileri öğüt verince,
içlerinden bir topluluk da “Allah'ın
helâk edeceği yahut şiddetli bir
şekilde azap edeceği bir topluluğa ne
diye öğüt veriyorsunuz?” demişlerdir.
Buna karşı, öğüt verenlerin cevabı ne
olmuştur? (A’RAF 7/163,164)

Âyete göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi
gelmelidir?
a) Elhamdülillah
b) Bunun bir benzerini daha önce
görmemiştik
c) Daha önce böyle bir şey tatmamıştık
d) Bundan önce dünyada bize
verilenlerdendir bu

Soru-60) Nisâ sûresinin 51. âyetinde
putlara ve tağuta inanıp kâfirlere; siz
iman
edenlerden
daha
doğru
yoldasınız
diyenler
ayete
göre
kimlerdir? (NİSÂ 4/51)

a) “Rabbinize mazeret beyan edelim diye,
bir de sakınırlar ümidiyle.”
b) “Onların bir mazeretleri kalmayıp, iyice
azaplarının artması için.”
c) “Onlar, „bizi hiç kimse uyarmadı‟
demesinler diye.”
d) “Onların, azabı kendilerinin hak ettiğini
iyice anlamaları için.”

a) Yahudiler
b) Hıristiyanlar
c) Çevre kabileler
d) Kitaptan nasipleri olanlar

Soru-64)
Âl-i İmrân
sûresinin
78.
âyetinde
Ehl-i
kitaptan
bir
gurubun durumunu anlatırken onların
kitaptan
okumadıkları
halde
okuduklarını kitaptan sanmamız için
yaptıkları hileden bahsetmektedir.
Âyet mealine göre Ehl-i kitabın yaptığı
hile nedir? (ÂL-İ İMRÂN 3/78)

Soru-61)
Mücâdele
sûresinin
22. âyetinde Allah (cc)’a ve ahiret
gününe inanan mü'minlerin babaları,
oğulları, kardeşleri ve akrabaları bile
olsa, dost edinmekten men edildikleri
kişilerin
genel
özelliği
nedir?
(MÜCÂDELE 58/22)
a) Allah'a ve Resulüne düşman olmaları
b) Faiz alıp vermeleri
c) İnsanları mescid-i haramdan çıkarıp,
Allah'ın yolundan engellemeleri
d) Allah yolunda cihada çağrılınca uzak
durmaları

a) Kitabı okurken dillerini eğip bükmeleri
b) Kitabı sessizce okumaları
c) Okuduklarının üzerlerini elleriyle kapatmaları
d) Kitap okunurken gürültü yapmaları
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Soru-65)
Kur'an’ın deyimiyle, eğer
Rabbimizin
rahmet
hazinelerine
insanlar sahip olsaydı, acaba nasıl
davranırlardı? (İSRÂ 17/100)

Soru-68) Nisâ sûresinin 92. âyetinde
Allah (cc), yanlışlıkla bir mümini
öldüren kimsenin yapması gerekenleri
saymıştır.
Aşağıdaki
maddelerden
hangisi bu ayette yoktur? (NİSÂ 4/92)

a) Tamamını kendileri harcar, insanlara
çekirdek tanesi kadar bile bir şey
vermezlerdi
b) “Daha yok mu?” derlerdi
c) Yine de kendilerinin cömert, Allah'ın
cimri olduğunu ileri sürerlerdi
d) Tükenir korkusuyla harcamaktan
çekinirlerdi

a) Mü‟min bir köle azad etmesi
b) Ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet
vermesi
c) Allah tarafından tövbesinin kabulü için
iki ay peş peşe oruç tutması
d) Etrafındaki insanlara iyilik etmesi

Soru-69) İbrahim (a.s), babasına ve
kavmine,
“şu
karşısına
geçip
tapmakta olduğunuz heykeller de ne
oluyor?” demişti. Kavminin, “Biz
atalarımızı bunlara tapar kimseler
bulduk” diye çıkışmalarını İbrahim
(a.s)
nasıl
cevaplandırmıştır?
(ENBİYÂ 21/52-54)

Soru-66) Mâide sûresinin 82. âyetine
göre iman edenlere en şiddetli düşman kimlerdir?(MÂİDE 5/82)
a) Yahudiler ve Hıristiyanlar
b) Hıristiyanlar ve Müşrikler
c) Yahudiler ve Müşrikler
d) Müşrikler ve Münafıklar

a) “Babalarınızı yanlış yorumluyorsunuz”
dedi
b) “Babalarınız uyarılmamış bir kavimdi”
dedi
c) “Siz de, babalarınız da açık bir sapıklık
içindesiniz” dedi
d) “Babalarınız kendilerini ateşe atmış olsalar, siz de mi atacaksınız?” dedi

Soru-67)
İhlâs
sûresinin
1-4. âyetlerine göre, aşağıdakilerden
hangileri
burada
yer
almaz?
(İHLÂS 112/1-4)
I- O, gizli ve açık olan her şeyi bilir
II- O, Allah birdir
III- O, tevbeleri çokça kabul edendir
IV- Onun hiçbir dengi yoktur
V- Allah Samed’dir (Her şey O’na
muhtaç; O, hiçbir şeye muhtaç
değildir)
VI- O, esirgeyen ve bağışlayandır
VII- O, doğurmamış ve doğmamıştır
a) I – III – VI
c) III – V – VII

Soru-70) Nisâ sûresinin 15. âyetinde
“Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer
şahitlik ederlerse” dendikten sonra,
onlara nasıl bir ceza verileceği
bildirilmektedir? (NİSÂ 4/15)
a) Ölünceye veya Allah onlara bir yol
açıncaya kadar evlerde hapsedilmesi
b) Taşlanarak/recm edilerek öldürülmesi
c) Acımadan 100 sopa vurulması
d) Affedilip, cezalarının ahirete bırakılması

b) I – III – IV
d) II – IV – VI
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Soru-71)
En’âm
sûresinin
12. âyetinde,” (Onlara) Göklerde ve
yerde olanlar kimindir? diye sor.
«Allah'ındır» de. O, ………………………
kendi zatına farz kıldı. Sizi, varlığında
şüphe olmayan kıyamet gününde
elbette
toplayacaktır.
Kendilerini
ziyana sokanlar var ya işte onlar
inanmazlar.”

Soru-74)
Neml
sûresinin
38-40. âyetlerinde Hz. Süleyman
(a.s.)
yanındakilerden,
Belkıs’ın
tahtını getirmelerini istediğinde, onu
“göz açıp kapayana kadar yanlarına
getiren” kimdi? (NEML 27/38-40)
a) Cinlerden bir ifrit
b) Kitaptan ilmi olan bir kimse
c) Allah katında saygın yeri olan bir melek
d) Hızır (a.s.)

Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (EN’ÂM 6/12)
a) İnananları cennete koymayı
b) Merhamet etmeyi
c) Size doğru yolu göstermeyi
d) Size elçi göndermeyi

Soru-75) Nisâ sûresinin 153. âyetine
göre, Ehl-i kitap peygamberimizden
nasıl bir mucize istemişti de Allah
(cc), “onlar Musa'dan, bundan daha
büyüğünü istemişler de, "Bize Allah'ı
apaçık göster" demişlerdi. Zulümleri
sebebiyle
hemen
onları
yıldırım
çarpmıştı” buyurmuştur? (NİSÂ 4/153)

Soru-72)
Mâide
sûresinin
14.
âyetinde “ „Biz Hristiyanız‟ diyenlerden de kesin söz almıştık. Onlar da
kendilerine
hatırlatılan
şeylerin
çoğunu unutmuştu.” Bu ayete göre bu
kişilerin
cezaları
ne
olmuştur?
(MÂİDE 5/14)

a) Melekleri asıl suretinde göstermesini
b) Gökten bir kitap indirmesini
c) Ölüleri diriltmesini
d) Başının üstünde bir bulutun
bulunmasını

a) Lânetlenmiş millet olmaları
b) Bu dünyada çok büyük yoksulluk ve
zillete maruz kalmaları
c) Kendilerine yeryüzünde yaşayabilecekleri herhangi bir yurdun tahsis
edilmemesi
d) Aralarına kıyamete kadar sürecek kin
ve düşmanlığın koyulması

Soru-76)
Yûnus
sûresinin
57. âyetinde Kur’an-ı Kerimin güzel
özelliklerinden
bahsedilmektedir.
Aşağıdakilerden hangisinde bu âyette
belirtilen özelliklere değinilmemiştir?
(YÛNUS 10/57)

Soru-73) Nisâ sûresinin 34. âyetinde
“ ……serkeşlik etmesinden korkulan
kadınların
yola
gelmeleri
için…”
yapılan
bazı
tavsiyeler
vardır.
Aşağıdakilerden hangisi ayette yer
almamıştır? (NİSÂ 4/34)

a) Kur‟an‟ın Rabbimizden bir öğüt olduğu
b) Kur‟an‟ın gönüllerdekine şifa olduğu
c) Mü‟minler için bir hidayet ve rahmet
olduğu
d) Onda hiçbir şüphe olmadığı ve Onun
Âlemlerin Rabbinden gelmiş olduğu

a) Nasihat etmek
b) Konuşmayı kesmek
c) Yataklarını ayırmak
d) Onları dövmek
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Soru-77)
Kur'an’a göre, öldürülen
kimselerin katillerine kısas yapmak
farzdır. Bununla beraber, bir katilin
cezasının bir miktarı, ölenin yakınları
tarafından bağışlanırsa, bu durumda
aynı âyet ne yapmayı önermektedir?
(BAKARA 2/178)

Soru-81)
Nisâ
sûresinin
118. ve 119. âyetlerinde bildirildiğine
göre, Allah (cc) şeytanı lanetlemiş,
şeytan
ise,
"Yemin
ederim
ki,
kullarından belli bir pay edineceğim
ve
onları
mutlaka
saptıracağım”
diyerek,
insanları
saptırmada
uygulayacağı
yöntemleri
de
açıklamıştır. Aşağıdakilerden hangisi,
şeytanın
bu
yöntemleri
arasında
bulunmaz? (NİSÂ 4/118,119)

a) Taraflar hakkaniyete uymalı ve katil,
güzellikle diyeti ödemelidir
b) Böyle bir durumda af kabul edilmez,
kısas mutlaka uygulanmalıdır
c) Devlet başkanı onay verirse af geçerli
olur
d) Ölenin yakınları affetse de etmese de,
devlet başkanı affedebilir

a) İnsanları boş kuruntulara boğmak
b) İnsanlara hayvanların kulaklarını
yarmalarını emretmek
c) İnsanları Allah'ın yarattığını
değiştirmeye yöneltmek
d) İnsanları ekini ve nesli bozmaya sevk
etmek

Soru-78)
Mü’minûn
sûresinin
1. âyetinde: “ Gerçekten mü‟minler
kurtuluşa ermiştir.” buyrulmaktadır.
Bu âyetin devamında ki âyetlerde
kurtuluşa
eren
mü’minlerin
bazı
sıfatları
zikredilmektedir.
(MÜ’MİNÛN 23/1)

Soru-82)
En’âm
sûresinin
42 - 44. âyetlerine göre inkârcıları
sonlarına
götüren
aşama
nasıldır? (EN’ÂM 6/42-44)

Aşağıdakilerden hangisi bu sıfatlardan
biri değildir?
a) İffetlerini korurular
b) Zekâtı verirler
c) Namazlarında huşu içindedirler
d) Öfkelerini yenerler

a) Allah peygamberler gönderiyor, beraberlerinde kitaplar indiriyor, yine de
inanmazlarsa azgınlıklarını artırıyor ve
sonunda azap indiriyor
b) Allah peygamberler gönderiyor, inanmaları için mühlet veriyor, önce inanıp
sonra imandan döndüklerinde de o
kavmi helak ediyor
c) Allah peygamberler gönderiyor, boyun
eğerler diye darlık ve hastalıklarla imtihan ediyor, yine de inanmazlarsa üzerlerindeki musibetleri kaldırıp her şeyin
kapılarını açıyor ve nihayet kendilerine
verilenler yüzünden şımardıkları zaman
ansızın yakalıyor
d) Allah peygamberler gönderiyor, inanmaları için mucizeler gösteriyor, mucizelere rağmen inkârlarından dönmeyen
kavim birden bire beklemedikleri bir
anda ve bir şekilde azaba uğruyor

Soru-79)
Alak sûresinin 6. ve
7. âyetlerine göre, insanın azgınlığına
yol açan en temel husus aşağıdakilerden hangisidir? (ALAK 96/6,7)
a) Kendini ihtiyaçsız/yeterli görmesi
b) Malının çok olması
c) Makam mevki hırsına kapılması
d) Batıl/boş şeylerle uğraşması
Soru-80) “Ey iman edenler! Sizden
önce kendilerine kitap verilenlerden
……….. dost edinmeyin.” (MÂİDE 5/57)
Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) İsrail oğullarını
b) Dininizi alay ve oyun konusu edinenleri
ve kâfirleri
c) Yahudi ve Hıristiyanları
d) Hiç kimseyi
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Soru-83) Hicr sûresinin 87. âyetine
göre, Peygamberimiz (s.a.v)’ e yüce
Kur’an’la birlikte verilen şey nedir?
(HİCR 15/87)

Soru-86) Nahl sûresinin 92. âyetinde,
(sayıca ve malca) daha kuvvetli olan
bir toplumun, diğer bir topluma verdiği yemini bozmasının kötülüğü anlatılırken
neye
benzetilmiştir?
(NAHL 16/92)

a) Hikmet
b) Makam-ı Mahmûd
c) Gaybın bir kısmı
d) Tekrarlanan yedi âyet

a) Allah‟a verdiği sözü unutan, ikiyüzlü
münafığa
b) Devesini bağlayıp, sonradan çözüveren
adama
c) İpliğini sağlamca büküp, sonra çözen
kadına
d) Yaşı ilerleyip de bildiklerini bilmez hale
gelen ihtiyara

Soru-84)
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 bildirilmektedir? (FÂTIR 35/36,37)

Soru-87)
Sâffât
sûresinin
107. âyetinde İbrahim (a.s.) oğlunu
kurban etme teşebbüsünde Rabbimiz,
İsmail’ın (a.s.) teslimiyetini nasıl
mükâfatlandırıyor? (SÂFFÂT 37/107)
a) Cennet vaat ederek
b) Koç indirerek
c) Büyük bir kurban vererek
d) Deve göndererek

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

Soru-88) En’âm sûresinin 19. âyetine
göre Kur’an, Hz. Muhammed’e (a.s)
niçin vahyedilmiştir? (EN’ÂM 6/19)
a) Mekke halkını uyarması için
b) Kureyş kabilesini uyarması için
c) İlk muhataplarını ve ulaştığı herkesi
uyarması için
d) Bütün insanları ve cinleri uyarması için
Soru-89)
Tevbe
sûresinin
113. âyetinde Allah (cc), “…………
açıkça belli olduktan sonra, akraba
dahi olsalar, (Allah'a) ortak koşanlar
için af dilemek ne peygambere yaraşır
ne de inananlara” buyurmaktadır.
(TEVBE 9/113)

Soru-85) “İşte onlar, …………………..
satın alanlardır. Ancak onların bu
ticareti kazançlı olmamış ve kendileri
de doğru yola girememişlerdir”
Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi
gelmelidir?
(BAKARA 2/16)

Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Ahirete karşılık dünyayı
b) İyiliğe karşılık kötülüğü
c) Cennete karşılık cehennemi
d) Hidayete karşılık dalâleti

a) Kabe‟yi onarmayacakları
b) Cehennemlik oldukları
c) Savaşa katılmayacakları
d) Namaz kılmadıkları
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Soru-90)
“Bu misakı kabul eden
sizler, (verdiğiniz sözün tersine)
birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir
zümreyi
yurtlarından
çıkarıyor,
kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı
birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından
çıkarmak size haram olduğu halde
(hem çıkarıyor hem de) size esirler
olarak geldiklerinde fidye verip onları
kurtarıyorsunuz. Yoksa siz ………………
Sizden öyle davrananların cezası
dünya hayatında ancak rüsvaylık; kıyamet gününde ise en şiddetli azaba
itilmektir.
Allah
sizin
yapmakta
olduklarınızdan asla gafil değildir.”

Soru-93) “Kendisinin büyük olduğu
vehmine kapılıp daima övünen kişileri
Cenab-Hak kesinlikle sevmez. Bu
kişiler ……. ve …… emrederler. Allahın
lutfundan
verdiğini
gizlerler.
Biz
,kafirler için utanç veren büyük bir
azap hazırladık“Allah‟a ve ahiret gününe
inanmadıkları
halde
mallarını …………. Kimin ayrılmaz
dostu şeytan olmuşsa ne kötü bir dost
olmuştur.” Âyetlerde boş bırakılan
yerlere
aşağıdaki
ibarelerden
hangileri gelmelidir? (NİSÂ 4/36 -38)

Âyette boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi
gelmelidir?
(BAKARA 2/85)

a) Gösteriş için namaz kılar/Allahı çok az
zikrederler/Harcamazlar
b) Cimrilik yaparlar/Cimriliği tavsiye
ederler/İnsanlara gösteriş için harcarlar
c) Sapıtırlar/Saptırırlar/Küfür yolunda
harcarlar
d) Ayetlerimizle alay ederler/Dini oyun ve
eğlenceye alırlar/Mallarını insanlara
gösteriş için harcarlar

a) Hiç akletmezmisiniz
b) Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını
inkâr mı ediyorsunuz
c) Allah ın azabından eminmisiniz
d) Başkasına emredip kendinizi
unutuyormusunuz
Soru-91)
Müddessir
sûresinin
49–51.
âyetlerinde,
öğütten
yüz
çevirip uzaklaşmaya devam edenler
neye benzetilmiştir?
(MÜDDESSİR 74/49-51)
a) Aslandan ürküp kaçan yaban eşeklerine
b) Gökten düşüp parçalanmış, kuşların
kaptığı taneye
c) Rüzgârın savurduğu çer-çöpe
d) Yeşerdikten sonra kuruyup sararmış ot
yığınına

Soru-94)
En’âm
sûresinin
142. âyetinde, “Hayvanlardan yük
taşıyanı ve tüyünden yatak yapılanları
yaratan O‟dur. Allah‟ın size verdiği
rızıktan yiyin, fakat ……………….…
Çünkü o, sizin için apaçık düşmandır”
buyrulmaktadır. (EN’ÂM 6/142)

Soru-92) A’raf sûresinin 38. âyetine
göre cehennem azabını tatmak üzere
cehenneme
sonradan
girenler,
önceden azap içerisinde olanlar için
hangi
temennide
bulunacaklar?
(A’RAF 7/38)

Âyet mealine göre boş bırakılan yere
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Şeytanı kendinize ilah edinmeyin
b) Şeytanın ardına düşmeyin
c) Besmele çekin ki şeytanı yemeğinize
ortak etmeyin
d) Şeytanın sizi açlıkla korkutmasına izin
vermeyin

a) Kendilerini de saptırdıkları için onların
iki kat azap görmelerini temenni
edecekler
b) Onların hemen azaptan kurtulmalarını
isteyecekler
c) Onlar orada birbirlerini görmeyecekler
d) Onların affedilmeleri için Allah‟a
yalvaracaklar
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Soru-95)
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.
(MÂİDE 5/59,60)
Aşağıdakilerden
biri değildir?

hangisi

Soru-98)
Tevbe sûresinin 42. ve
43.
âyetlerine
göre
Allah
(cc),
Peygamberimiz
(s.a.v.)’i
hangi
davranışından dolayı uyarmaktadır?
(TEVBE 9/42,43)
a) Ele geçen esirleri vahiy gelmeden
serbest bıraktığı için
b) Doğru söyleyenler ve yalancılar iyice
belli olmadan, savaşmak istemeyenlere
izin verdiği için
c) İnsanları savaşmaları için teşvik
etmediği için
d) Savaşta elde edilen ganimetleri
Allah‟tan vahiy gelmeden dağıttığı için

bunlardan

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

Soru-99)
İbrâhim
sûresinin
22. âyetine göre, hesaplar görülüp iş
bitirildiğinde, insanlar şeytana suç
atmaya başlayacaklardır. Peki, şeytan
kendisini
nasıl
savunacaktır?
(İBRÂHİM 14/22)

Soru-96) Kavmi Hz. Meryem’e, “senin
baban kötü bir insan değildi; annen de
iffetsiz değildi!” diye çıkıştıklarında,
Meryem
nasıl
davrandı?
(MERYEM 19/28,29)

a) “Beni bu davete siz zorladınız, yoksa
benim böyle bir niyetin ve yetkim
yoktu”
b) “Beni suçlamaya çalışmayın, bu görevi
bana Rabbim verdi, ben de görevimi
yerine getirdim”
c) “Ben böyle bir davet yapınca sizin
akledip hakkı görmeniz gerekirdi, şimdi
beni kınamayın”
d) “Benim sizi zorlayıcı bir gücüm yoktu.
Sadece sizi çağırdım, siz de davetime
hemen koştunuz”

a) Bu olan bitenin Allah'ın emri gereği olduğunu söyledi
b) Üç gün boyunca hiçbir karşılık vermedi
c) Keşke bundan önce ölseydim de,
unutulup gitseydim dedi
d) Meryem çocuğu işaret ederek, ona
sormalarını îmâ etti

Soru-100)
Bakara
sûresinin
275.
âyeti,
“faiz
yiyenlerin
kabirlerinden şeytan çarpmış gibi
kalkacaklarını”
belirtirken,
bunun
sebebini nasıl açıklıyor? (BAKARA 2/275)

Soru-97) Hûd sûresinin 98. âyetinde
kıyamet gününde Firavun ve kavminin
durumu
nasıl
tasvir
edilmiştir?
(HÛD 11/98)
a) Firavun ve kavmi birbirlerinden kaçıyor
olarak
b) Kavmi Firavun‟a iki kat ceza verilmesini
istiyor olarak
c) Firavun kavminin önünde onları ateşe
götürüyor olarak
d) Firavun ve kavmi birbirlerini
suçluyor olarak

a) Alım-satım da tıpkı faiz gibidir,
demelerinden
b) Hiç faiz haram olur muymuş,
demelerinden
c) Kazanç kazançtır, demelerinden
d) Alış-verişin haramı olmaz,
demelerinden
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