
Tefsir 1. Ünite Çalışma Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın korunması ile
ilgili yapılan işlerden biri değildir?

Vahiy katiplerince yazılması.A)

Peygamberimiz'in (s.a.v.) Cebrail'e (a.s.) arz
etmesi.

B)

Hafızlar tarafından ezberlenmesi.C)

Vahyin uygulanması ve hayata geçirilmesi.D)

Hafız sahabilerin savaşlarda şehit olması.E )

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın korunması ile
ilgili yapılan işlerden biri değildir?

Vahiy katiplerince yazılması.A)

Peygamberimiz'in (s.a.v.) Cebrail'e (a.s.) arz
etmesi.

B)

Hafızlar tarafından ezberlenmesi.C)

Vahyin uygulanması ve hayata geçirilmesi.D)

Hafız sahabilerin savaşlarda şehit olması.E )

3. Aşağıdakilerden hangisi vahiy katiplerinden
biri değildir?

Zeyd b.SâbitA)

Ali b.Ebî TâlibB)

Muaz b. CebelC)

Ebû Esved ed-DüelîD)

Ubey b. Ka’bE )

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in beş
önemli özelliğinden biri değildir?

Tilaveti ile ibadet yapılan ilahi kitaptır. A)

Hz. Muhammed’e (s.a.v) vahyedilmiştir. B)

Mushaflarda yazılı olarak bulunmaktadır. C)

Arap kültürünü dünyaya egemen kılmıştır. D)

Zamanımıza kadar mütevâtir bir yolla gelmiştir.E )

5. “Vahiy bazan
bana…………………………………… gelir.Bu benim
için vahyin en ağır olanıdır.” (Müslim, Fedâil,87)
Verilen hadiste vahyin geliş yollarından hangisi
ifade edilmiştir?

Doğrudan, perdesizA)

Cebrail aracılığıylaB)

Perde arkasındanC)

Sadık rüya ileD)

Zil çalar gibi bir sesleE )

6. Medine'deki ilk vahiy katibi aşağıdakilerden
hangisidir?

Hz.AliA)

Muaz b. CebelB)

Ubey b. Ka'bC)

Abdullah b. Sa'dD)

Zeyd b. SabitE )

7. Kur’an’ın isimlerinden “Furkan” ne anlama
gelmektedir?

Hak ile batılı ayıranA)

Doğru yolu gösterenB)

Yapışılması gereken sağlam kulpC)

Hidayet rehberiD)

İnsanlığın yolunu aydınlatan ışıkE )

8. Kur’an’ın “ bıkmadan tekrar tekrar okunulan”
anlamına gelen ismi hangisidir?

ŞifâA)

MesânîB)

Mev'izeC)

Urvetü'l-VüskâD)

HüdâE )
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9. Kur’an’ı ilk harekeleyen kişi kimdir?

Yahya b. Ya'merA)

Nasr b. ÂsımB)

Haccâc b. YusufC)

Halil b. AhmedD)

Ebü'l- Esved ed-DüeliE )

10. "Allah’ın(c.c.) kelam sıfatının tecellisidir.Allah(c.c.)
peygamber aracılığıyla mesajlarını insanlığa bu yolla
iletir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

Kur'anA)

AyetB)

VahiyC)

SureD)

Kutsal kitapE )

11. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın indiriliş
amaçlarından biri değildir?

Allah’ın(c.c.) varlığını ve birliğini anlatmakA)

İnsanın dünya hayatında mutlu olmasını
sağlamak

B)

İnsanlara doğru yolu göstermekC)

Ölülerin ardından okunmasını sağlamakD)

İnsanın ebedi hayatında mutlu olmasının yollarını
göstermek

E )

12. Kur’an hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

Hz.EbubekirA)

Hz.ÖmerB)

Hz.OsmanC)

Hz.AliD)

Hz.MuaviyeE )

13. Aşağıdakilerden hangisi ahiretin varlığına kesin
olarak inanan bir kişinin davranışlarından
olamaz?

Kul hakkına riayet etmekA)

İnsanlarla güzel ilişkiler kurmakB)

Allah'ın(c.c.) emir ve yasaklarına dikkat ederek
yaşamak 

C)

Dünya için çalışmayı bırakıp sadece ahiret için
çalışmak

D)

Hayatın zorluklarına karşı sabırlı ve dayanıklı
olmak

E )

14. Vahiy ve vahyin geliş şekli için aşağıdakilerden
hangisi söylenirse yanlış bir yargı olur?

Vahiy peyder pey nazil oluyorduA)

Vahyin nüzul sebepleri vardırB)

Vahiy 23 yılda tamamlanmıştırC)

İlk vahiy nur dağı sevr mağarasında nazil
olmuştur

D)

İlk vahiy aynı zamanda peygamberimizin
nübüvvetle müjde-lenmesi anlamına gelir

E )

15. Vahiy, Allah'ın insanlara iletmek istediği mesajlarını
peygamberlerine çok süratli ve gizli bir şekilde
iletmesine denir.

Aşağıdakilerden hangisi vahyin geliş
şekillerinden biri değildir?

Meleğin görünmeden Allah'ın kelamını
Rasulullah'a iletmesi

A)

Allah'ın perde arkasından peygamberle
konuşması

B)

Vahiy meleğinin kendi suretinde gelerek vahiy
getirmesi

C)

Vahiy meleğinin insan suretinde gelmesiD)

Vahyin yazılı olarak peygambere verilmesiE )

16. Kur’an-ı Kerim’in doğru okunmasına yönelik
işaretleri (harekeleri) ilk olarak kim koymuştur?

Ziyad b. SümeyyeA)

Yahya b. Ya’merB)

Nasr b. AsımC)

Ebu’l-Esved ed-DüelîD)

Halil b. AhmedE )
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17. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in sonraki
insanlara ulaşma süreciyle ilgili yanlış bir
bilgidir?

Hz. Ebu Bekir döneminde Hz. Ömer’in tavsiyesi
üzerine Mushaf haline getirilmiştir.

A)

Hz. Osman döneminde Huzeyfe bin Yeman’ın
tavsiyesi üzerine Mushaf istinsah edilmiştir.

B)

Ebu'l-Esved ed-Düeli Kur'an'a siyah kalem ile
noktalama işaretlerini koymuştur.

C)

Hz. Peygamber döneminde ezberleme, yazma ve
arz yön-temiyle vahiy korunmuştur.

D)

Halil bin Ahmed harfleri harekeleme ve
noktalamaya son şeklini vermiştir.

E )

18. Hakan son günlerde Kur’an’ın indiriliş amacı
hakkında araştırmayapmaya başlamış ve bu arada
Mehmet Akif Ersoy’un “Kur’an’aHitap” isimli şiirini
okumuştur. Şiirde Hakan’ın dikkatini özellikle
şudizeler çekmiştir:
İnmemiştir hele Kuran şunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için.
Aşağıdakilerden hangisi şiirde belirtildiği gibi
Kur’an’ınindiriliş amaçlarından biri olamaz?

İnsanlığın karşılaşacağı problemlere çözümler
getirmek

A)

Önceki kutsal kitaplarda yer alan bozulmaları
düzeltmek

B)

İnsanın doğru yola ulaşmasını sağlayacak ilkeler
sunmak

C)

Dünyada adaleti gerçekleştirecek toplumlar
oluşturmak

D)

İnsana yalnız dünya mutluluğu getirecek kurallar
koymak

E )

19. Aşağıdakilerden hangisi namazın
fonksiyonlarından biri değildir?

Allah’ı hatırlatmakA)

Kötülüklerden alıkoymakB)

Birliktelik şuuru kazandırmakC)

Sabır ve mücadeleyi öğretmekD)

Yardıma muhtaç insanları anlamamızı sağlamakE )

20. Fatiha suresinin 7.ayetinde Allah’ın kendilerine
nimet verdiği kişiler Nisâ suresinin 69.ayetinde
açıklanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi ayette
açıklanan kişilerden değildir?

PeygamberlerA)

SıddıklarB)

SeyyidlerC)

ŞehitlerD)

SalihlerE )

21. Peygamberimizin(s.a.v.) daimi vahiy katibi ve
Kur’an’ı toplama komisyonu başkanı kimdir?

Hz.AliA)

Abdullah b. Sa'dB)

Muaz b. CebelC)

Ubey b. Ka'bD)

Zeyd b. SabitE )

22. Hazreti Osman döneminde asıl nüsha esas alınarak
çoğaltılan Kur’an-ı Kerim, belli başlı merkezlere
gönderilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu merkezlerden biri
değildir?

MekkeA)

MedineB)

KufeC)

MısırD)

BasraE )

23. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerimin
gönderiliş amaçlarından biri değildir?

Önceki kitaplarda yer alan tahrifatı düzeltmekA)

İnsanlığın ihtiyaçlarının artması ve evrensel bir
kitaba ihtiyaç duyması

B)

İnsanları doğru inanca yönlendirmekC)

İnsanın yaratılış gayesine uygun bir hayat
sürmesini sağlamak

D)

İnsanın akıl ve iradesini kullanmasını engellemekE )
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24. Aşağıdakilerden hangisi ilk vahiy kâtiplerinden
birisi değildir?

Abdullah b. Sa’d b. Ebî SerhA)

Ubey b. Ka’bB)

Zeyd ibn SabitC)

Muaz b. CebelD)

Amr ibn el-AsE )

25. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber
döneminde vahyin yazılması ve korunmasıyla

ilgili bir bilgi değildir?

Hz. Peygamber gelen ayetleri bir yandan insanlar
tebliğ etmiş bir yandan da sahabeye
ezberletmiştir

A)

Hz. Peygamber, okuma yazma bilen Sahabelere
gelen vahiyleri yazdırmıştır

B)

Sahabenin yazdığı vahiyler Hz. Peygamber'in
başkanlığında Mushaf haline getirilmiştir

C)

Sahabenin yazdığı vahiyler Hz. Peygamber'in
tashihinden geçmiştir

D)

Hz. Peygamber her sene ramazan ayında o
zamana kadar nazil olan bütün vahyi Cebrail’e
böylece vahyin kontrolü yapılmıştır

E )

26. Hz. Muhammed’e (sav.) gelen ilk vahiy ile ilgili
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Müddessir suresinin ilk beş ayetidirA)

610 yılında indirilmiştirB)

Hira Mağarası’nda Cebrail tarafından getirilmiştirC)

Mekke’de inmiştirD)

Hz. Muhammed kırk yaşında iken inmiştirE )

27. Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamı için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Arap yarımadasında nazil olmuşturA)

Kur’an-ı Kerim’in nüzul ortamındaki insanların bir
kısmı göçebe bir kısmı yerleşik hayat
sürdürüyordu

B)

Hayvancılık, tarım ve ticaret geçim kaynaklarıydıC)

Kabileler halinde yaşanılırdıD)

En belirgin inanç şekli HıristiyanlıktıE )

28. Aşağıdakilerden hangisi Kuran'ın gönderiliş
amaçlarıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

İnsanı en doğruya, en güzele ulaştıracak vahye
ihtiyaç vardır.

A)

Yalnızca Hz. Muhammed (s.a.v.) tevhid dini
İslam’ı tebliğ etmiştir.

B)

Kuran insanı hem dünyada hem de ahirette
mutluluğa götürecek ahlaki ve hukuki ilkeler
bütünüdür.

C)

Kur’an-ı Kerim, insanoğlunun hayatta
karşılaşacağı problemlere yönelik çözümler
sunar.

D)

Kuran'ın mesajları evrenseldir.E )

29.  Fatiha suresinde ملك یوم الدین ayetinin türkçe anlamı
nedir? 

Ödül ve ceza günün hakimidir.A)

Bizi doğru yola ilet. B)

O, rahmân ve rahimdir. C)

Rabbimiz, sadece sana kulluk eder ve yalnız
senden yardım isteriz.

D)

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.E )

30. Vahyin gelişi ve yazılması ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangi hatalıdır?

Kur'an-ı Kerim, Arap Yarımadası’nda Mekke
şehrinde nazil olmaya başlamıştır.

A)

Hz. Peygamber'e vahiy telaffuzu ve kıraatı birlikte
indirilmiştir.

B)

Hz Peygamber (s.a.v.) devletin her kademesine
atama yaparken Kur’an bilenlere öncelik vererek,
Kur’an bilenleri önemsemiştir

C)

Vahiy kâtiplerinin sayısı kırka kadar ulaşmıştır.D)

Hz. Ebubekir Dönemi'nde çoğaltılan
mushaflardan üç tanesi zamanımıza kadar
gelebilmiştir.

E )
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31. “De ki: Şüphesiz namazım, diğer ibadetlerim,
hayatım ve ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.”
(En'am suresi, 162. ayet)
 
Yukarıda verilen ayetin ana fikri aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?

Ölüm Allah'ın istemesi ile olur.A)

Namaz insan için en önemli ibadettir.B)

Bütün ibadetleri yaparsak Allah bizden memnun
olur.

C)

Yapılan herşey Allah rızası için olmalıdır.D)

Allah tüm alemlerin rabbidir.E )

32. Aşağıda vahyin aşamaları karışık bir şekilde
verilmiştir
 

Allah 
insan
melek
peygamber

 
Buna göre vahyin süreci aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

Allah-peygamber-melek-insanA)

Allah-melek-insan-peygamberB)

Allah-melek-peygamber-insanC)

Allah-insan-melek-peygamberD)

HiçbiriE )

33. { اىاك نعبد واىاك نستعىن } 
Yukarıdaki ayette verilmek istenen mesaj
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 Kuran-ı kerim insanın gücünün sınırldır.A)

İnsanlar ihtiyaç anında Allah'tan yardım istemeye
kendilerini mecbur hisseder.

B)

 Kulluk ederken ve yardım isterken
yöneleceğimiz en doğru ve isabetli adresi bize
göstermektedir

C)

Allah dışında meleklerden yardım istenir.D)

Sadece Allah'a kulluk ettiğimiz ve yalnız ondan
yardım istememizin gerekliliği anlatılır. 

E )

34. İlk vahiy ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

40 yaşında gelmiştir.A)

Nur dağı, hira mağarasında inmiştir.B)

Medine de inmiştir.C)

Cebrail asli suretinde gözükmüştür.D)

İlk emir "Oku" olmuştur.E )

35. İslam'ın ilk yıllarında Arapça yazım kuralları yeterince
gelişmediği ve kıraatler arası telaffuz farklarının fazla
oluşu nedeniyle Kur'an'daki ifadeler farklı şekillerde
okunabiliyordu. Bu durumun ortaya çıkardığı sorunlar
artınca Hz. Osman bunların önüne geçmek için bir
tedbir olarak hangi yolu seçmiştir?

Her merkeze hocalar göndererek okuma yazma
kurallarını öğretmeyi

A)

Herkesi özgür bırakarak çeşitli okumaları kabul
etmeyi

B)

Mushaf'ı çoğaltarak çeşitli merkezlere
göndermeyi

C)

Farklı okunan yerlerin okunmasından
vazgeçilmesini

D)

Yeni hafızlar yetiştirmek üzere harekete geçti.E )

36. “Elif Lâm Mîm. Bu, kendisinde şüphe olmayan
kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için
yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı
dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak
verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar
sana indirilene de senden önce indirilenlere de
inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte
onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler
ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.”
                                                                                     
                 (Bakara suresi, 1-5. ayetler.)
 
Buna göre Allah'a (c.c.) karşı gelmekten
sakınanların üç temel özelliği aşağıdakilerden
hangisidir?

İbadet, ahlak, imanA) İman, ibadet,
paylaşma

B)

İman, paylaşma,
ahlak

C) Ahlak, iman, ibadetD)

İman, ibadet, ahlakE )
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37. Hakan son günlerde Kur’an’ın indiriliş amacı
hakkında araştırma yapmaya başlamış ve bu arada
Mehmet Akif Ersoy’un “Kur’an’a Hitap” isimli şiirini
okumuştur. Şiirde Hakan’ın dikkatini özellikle şu
dizeler çekmiştir:
İnmemiştir hele Kuran şunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için.
 
Aşağıdakilerden hangisi şiirde belirtildiği gibi
Kur’an’ın indiriliş amaçlarından biri olamaz?

İnsanlığın karşılaşacağı problemlere çözümler
getirmek

A)

Önceki kutsal kitaplarda yer alan bozulmaları
düzeltmek

B)

İnsanın doğru yola ulaşmasını sağlayacak ilkeler
sunmak

C)

Dünyada adaleti gerçekleştirecek toplumlar
oluşturmak

D)

İnsana yalnız dünya mutluluğu getirecek kurallar
koymak

E )

38. I. Mushaf haline getirilmesi
II. Noktalanması
III. İnen ayetlerin vahiy kâtiplerine yazdırılması
IV. Harekelenmesi
V. Çoğaltılması
 
Kur’an’ın yazılması, korunması ve çoğaltılması ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi kronolojik olarak
doğru sıralanmıştır?

I, II, V, IV, IIIA) II, V, III, IV, IB)

III, II, IV, I, VC) III, I, V, IV, IID)

IV, I, III, II, VE )

39. I. Okuryazarlık oranının yüksekliği
I. Egemen inanç sisteminin putperestlik olması
III. Toplumsal hayatta sınıf ayrımının bulunmaması
IV. Sözlü kültürün yaygınlığı ve şiire önem verilmesi
V. Aslı bozulmuş bir Allah (c.c.) inancının varlığı
 
Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ortamla ilgili
yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I ve IIA) I, II ve IVB)

II, III ve IVC) II, IV ve VD)

III, IV ve VE )

40. Fatiha suresinin anlamı hakkında karşılıklı sohbet
eden Süleyman ve Oğuz “Sadece sana kulluk eder
ve yalnız senden yardım isteriz.” (Fatiha suresi, 5.
ayet.) ifadesiyle tam olarak neyin kastedildiği
üzerinde fikir ayrılığına düşmüşler ve ayetin
anlamıyla ilgili çeşitli tefsirlere göz atmayı
kararlaştırmışlardır.
 
Yukarıdaki ayetten çıkarılacak en doğru anlam
aşağıdakilerden hangisidir?

İnsan birçok durumla ilgili olarak gücünün sınırlı
olduğunu kabul etmelidir.

A)

Ben yerine “biz” ilkesi getirilip fertle toplum
arasında bir denge kurulmalıdır.

B)

Kulluk ederken ve yardım isterken yönelecek tek
ve doğru adres Allah’tır (c.c.).

C)

İman bağı inanan insanlar arasında birlik
duygusu oluşturur ve kaynaşma sağlar.

D)

Kulluk etme ve yardım isteme fiilleri gerçek bir
inancı gösteren delillere benzer.

E )

41. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın peyderpey
inmesinin hikmetlerinden biri değildir?

Kur’ân’ın parça parça inmesiyle, ümmî olan
Arapların Kur’ân’ı anlamaları kolaylaşmıştır.

A)

Mekkeli müşrikler ve Ehl-i kitap, Kur’ân’ın bir
bütün halinde toptan inmesini istememişlerdir.

B)

Zaman zaman meydana gelen hâdiseler
nedeniyle çıkan problemlere taze çözümler
getirmiştir.

C)

İlâhî irade tarafından bazı hükümlerin zamanı
gelince değiştirilmesine imkan sağlanmıştır.

D)

Kur’ân’ın bir beşer kelamı değil, ilâhî bir kitap
olduğunun gösterilmesine vesile olmuştur.

E )
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