
Tefsir 2. Ünite Çalışma Soruları

1. I- Esbab-ı nüzul  bir veya bir kaç ayetin yahut bir
surenin inmesine sebep olan olay, durum ya
da Resulullah'a (s.a.v.) sorulan soru demektir.
II- Kişisel soru ve sorunlara cevap olan ayetler
sadece soranı muhatap alır.
III- Sebeb-i nüzulü bilmek ayetler ve sureler arasında
ilgi kurulmasına ve Kur'an'ın daha doğru
anlaşılmasına sebep olur.
IV- Kur'an'ın büyük bir bölümü bir sebebe bağlı
olarak nazil olmuştur.
 
Esbab-ı nüzul ile ilgili verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?

I ve II.A)

I ve III.B)

I ve IV.C)

I, II ve III.D)

I, III ve IV.E )

2. Aşağıdakilerden hangisi nesih ile ilgili doğru bir
bilgi değildir?

Nesih önceki dinlerin hükmünün Kur'an-ı Kerim
tarafından kaldırılmasıdır.

A)

Hükmü kaldırılan ayete nasih, hükmü kaldıran
ayete mensuh denir.

B)

Sadece Peygamberin hayatta olduğu dönemde
gerçekleşmiştir.

C)

İtikad, ahlak ve kıssalarda nesih söz konusu
değildir.

D)

Sadece emir ve yasaklarla ilgili olarak nesih
gerçekleşmiştir.

E )

3. Aşağıdakilerden hangisi mesellerin işlevlerinden
biri değildir?

Manaları somutlaştırmak.A)

Gizli manaları açığa çıkarmak.B)

Soyut manaların zihinde tutulmasını
kolaylaştırmak.

C)

Anlatılmak isteneni örneklendirerek
kavranılmasını sağlamak.

D)

Kur'an'ın benzerini yapma konusunda müşriklere
meydan okumak

E )

4.

 
Yukarıdaki ayette geçen 'Hanânen' kelimesi;
"merhamet, ruh inceliği ve kalp yumuşaklığı"
anlamındadır. Abdullah b. Abbas (r.a.) bile bu
kelimenin anlamını ilk anda bilemediğini söylemiştir.
 
Yukarıdaki açıklamalar Tefsir ile ilgili
kavramlardan hangisine örnek verilebilir?

Garibu’l-Kur’anA)

Vücûh ve NezâirB)

İ'câzu’l-Kur’anC)

Nâsih ve MensûhD)

SemâE )

5. Aşağıdakilerden hangisi tefsire ihtiyacın
sebepleri arasında sayılamaz?

Kur'an'ın çok zengin bir mana derinliğine sahip
olması

A)

İslam'ın farklı milletlere ve kültürlere yayılmasıB)

Kur'an'da mecaz, teşbih, kinaye gibi edebi
sanatların bulunması

C)

Zamanın geçmesiyle ortaya çıkan yeni
meselelere Kur'an'dan cevap aranması

D)

Kur'an'ın Peygamberimiz(s.a.v.) tarafından
yeterince açıklanmaması

E )

6. Aşağıdakilerden hangisi Tefsir ilmi ile ilgili bir
kavram değildir?

MensûhA)

MüteşâbihB)

Hurûf-i MukattaâC)

MüstehabD)

Garibu’l-Kur’anE )
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7. Câbir (r.a.) ağır hastalığından dolayı öleceğini tahmin
ederek malını ne yapması gerektiğini
Peygamberimize (s.a.v.) sormuştur. Bu soru üzerine
miras hakkındaki Nisâ Suresi'nin 11 ve 12. ayetleri
nazil olmuştur.
 
Câbir'in (r.a.) durumu hangi tefsir kavramına
örnek verilebilir?

Nâsih ve MensûhA)

Muhkem ve MüteşâbihB)

Esbâb-ı NüzûlC)

Hurûf-i MukattaaD)

Garibu’l-Kur’anE )

8.

 
Yukarıdaki ayetler ile başlayan surenin son
ayetinde Allah (c.c.), kimleri açlıktan
doyurduğunu ve her çeşit korkudan emin
kıldığını beyan buyurmuştur?

MuhâcirleriA)

KureyşlileriB)

Hz. Mûsa’nın kavminiC)

Evs ve Hazrec kabileleriniD)

Bedevî AraplarıE )

9. "Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya
almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.
Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar
kendilerinden daha iyidirler..." 
 
Yukarıdaki ayet hangi surede yer almaktadır?

Fâtihâ SuresiA)

Kureyş SuresiB)

Hucurât SuresiC)

İhlâs SuresiD)

Kevser SuresiE )

10. Huruf-u mukattaa ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

Bazı sure başlarında bulunan ve tek tek okunan
harflerdir.

A)

Kur'an'ın mucize oluşuna dikkat çekmektedir.B)

Yirmi dokuz surenin başında yer almaktadır.C)

Peygamberimiz(s.a.v.) de dahil olmak üzere
manaları kimse tarafından bilinmemektedir.

D)

Arap alfabesinin on dört harfinden oluşmaktadır.E )

11. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ı tefsir edebilmek
için bilinmesi gerekli olan "Ulumu'l Kur'an"
başlığı altında yer alan ilimlerden biri değildir?

KıssalarA)

YeminlerB)

MesellerC)

Pozitif bilimlerD)

NesihE )

12. Aşağıdakilerden hangisi  Hucurat suresi 10- 12.
ayetlerinde yasaklanan davranışlardan biri
değildir?

Kibirle yürümekA)

Alay etmekB)

Lakap takmakC)

Su-i zanda bulunmakD)

Gıybet etmekE )

13. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da kıssalara yer
verilmesinin amaçlarından biri değildir?

Peygamberin(s.a.v.) nübüvvetini ispat etmekA)

Tarihi olaylar hakkında doğru bilgi vermekB)

İnsanlara dini bilinç kazandırmakC)

 Buhrana düşen insanlara kurtuluş yollarını
göstermek

D)

Allah'ın(c.c.)  lütfunu ve kahrını gözler önüne
sermek

E )
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14. "Bir ayetin muhtemel anlamlarından birini tercih
ederek ona göre tefsir etmektir."
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

TevilA)

Lafzi tercümeB)

Manevi tercümeC)

TefsirD)

MealE )

15. Aşağıdakilerden hangisi bir müfessirde aranan
özelliklerden biri değildir?

Kur'an ilimlerine vakıf olmakA)

Arap dilini çok iyi bilmekB)

Yabancı dilleri çok iyi bilmekC)

Sahabe ve tabiin görüşlerini bilmekD)

Kur'an'ın geneline hakim olmakE )

16. Kur'an'da anlamı bilinmeyen kelimelere garibu'l
Kur'an denir.
Aşağıdakilerden hangisi garibu'l Kur'an'ın
sebeplerinden biri değildir?

Kelimenin yabancı bir dilden Arapçaya geçmiş
olması

A)

Kelimenin Kur'an'da nadir kullanılmasıB)

Kelimenin teşbih amacıyla kullanılmış olmasıC)

Kur'an'ın kelimeye yeni bir anlam yüklemesiD)

Az kullanıldığı için kelimenin anlamının
bilinmemesi

E )

17. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın mucize
olduğunu gösteren özelliklerden biri değildir?

Gaybtan haber vermesiA)

Bilimsel konulardan bahsetmesiB)

Hiç değişmeden günümüze ulaşmasıC)

İçeriğinde muhkem ve müteşabih ayetlerin
bulunması

D)

Parça parça inmesine rağmen ayet ve sureleri
arasında mükemmel bir uyum bulunması

E )

18. "Biz bir ayeti  kaldırır veya onu unutturursak mutlaka
daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki
Allah(c.c.) her şeye kadirdir."(Bakara suresi,106.
ayet)
Verilen ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle
ilgilidir?

MuhkemA)

VücuhB)

NesihC)

MeselD)

MüteşabihE )

19. Fil suresinin anlamını doğru şekilde sıralarsak
hangi seçenek dördüncü sırada yer alır?

"Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını bilmez
misin!"

A)

"Üzerlerine sürüler halinde kuşlar gönderdi."B)

"Onlar gökten taş yağdırıyorlardı."C)

"Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?"D)

"Ve böylece onları yenmiş ekin yaprakları gibi
yaptı."

E )

20. Ayetlerin indiği zaman ve mekân bağlamını
belirlemek için Tefsir İlminin başvurduğu ilim dalı
aşağıdakilerden hangisidir?

İslam TarihiA)

FıkıhB)

KelamC)

KıraatD)

Din BilimleriE )
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21. I- Kesinlik ifade etmez
II- Kesinlik ifade eder
III- Lafızların içsel manasındadır
IV- Dirayetle ilgilidir
V- Lafızların zahiri manasındadır
Yukarıda bahsedilen açıklamaların hangileri
tevil kavramının karşılığıdır?

I ve IIIA)

II ve V       B)

I, III ve IVC)

II, III, IV                D)

I, IV, VE )

22. Terim olarak Peygamberimiz zamanında meydana
gelen ve birveya birkaç ayetin yahut bir surenin
inmesine sebep olan olay,durum ya da Resûlullah’a
sorulan soru demektir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

Garibu’l-Kur’anA)

İ‘câzu’l-Kur’anB)

Nâsih ve MensûhC)

Esbab-ı NüzulD)

Mekkîlik ve MedenîlikE )

23. Murat öğretmen karıştırılan iki kavramı açıklarken
birisini şu şekilde tarif etmiştir:"Edebiyatta, az sözle
çok şey anlatma sanatıdır. Kur’an’da en çok
karşımıza çıkan edebi sanatlardan birisidir."
Buna göre Murat öğretmenin tanımladığı kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

İ‘câzA)

ÎcâzB)

MucizeC)

EdebîD)

HiçbiriE )

24. Yabancı dillerden ve lehçelerden Arap diline geçerek
Arapçalaşmış kelimelerle ilgili bilgiler, erken
dönemden itibaren Garibu’l-Kur’an isimli eserlerde
toplanmıştır. Buna karşı bir çok âlim de Kur’an’da
Arapçadan başka dillerden kelimeler bulunduğunu
kabul ederler.
Aşağıdakilerden hangisi bu alimlerden birisidir?

İmam ŞafiA)

İbn AtiyyeB)

Ebu bekr ibnul ArabiC)

Numan bin SabitD)

İmam MuhammedE )

25. Murat öğretmen "başka dillerden Arapça’ya girdiği
veya azkullanıldığı için anlamı bilinmeyen kelimeler"
diye tanım yapmıştır.
Buna göre Murat öğretmenin tanımladığı kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

Huruf-i MukattaA)

Vücuh ve NezairB)

Garibul KuranC)

Muhkem ve müteşabihD)

Nasih ve mensuhE )

26. Geçimini ziraattan sağlayan halkın yaşadığı
Medine’de inen Bakara suresi 261. ayeti buna
örnektir. Ayette, helal mallarını ihlasla Allah (c.c.)
yolunda harcamak, yüz taneli yedi başak bitiren bir
tohum ekmeye benzetilmiştir. Hedef bu amelin, bire
en az yedi yüz kat sevap kazandıracağını
muhataplara kolayca anlatmaktır. Bir diğer hedef de
insan hayatının kısalığının, bir fidenin çiçek açma,
meyve verme ve kuruma aşamalarından geçerek
rüzgarın önünde savrulan bitkiye benzetilmesidir

Yukarıda verilen örnek hangi tefsir kaidesine
örnektir?

İcazül KuranA)

NezairB)

Gizli meselC)

VücuhD)

Açık meselE )
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27. Aşağıda Hurufi Mukattaa ile ilgili bilgiler
verilmiştir. Buna göre hangi bilgi hatalıdır?

Her harf sadece bir kere kullanılmıştır. Bu da
Kuran'ın icazı ile ilgilidir.

A)

Bu harfler Kur’an’da, harf sayıları bir ile beş
arasında değişenon üç ayrı kalıpta kullanılmıştır

B)

Yirmi yedisi Mekki ve ikisi Medeni olmak üzere
yirmi dokuzsurenin başında yer almıştır.

C)

Hurûf-i mukattaa on dört harftir ve bu sayı Arap
alfabesininyarısına tekabül etmektedir.

D)

Hz. Peygamber onların manalarını bildiği halde
onlarıaçıklamamıştır. Dolayısıyla onları bilmek
Müslümanlara birsorumluluk getirmez.

E )

28. Bir ayetin hükmünün, daha sonra gelen bir ayetle
kaldırılmasıdır.
Buna göre yukarıda tanımı verilen tefsir ilmi
kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

Esbabı NüzulA)

Garübul KuranB)

MekkilikC)

İcazül KuranD)

NeshE )

29. Hani Rabbin meleklere: “Ben kuru bir çamurdan,
şekillendirilmiş balçıktan bir insan yaratacağım. Onu
düzenleyip içine ruhumdan üflediğim zaman, onun
için hemen saygı ile secde edin!” demişti. (Hicr
Suresi 28-29)
 
Kerpiç koydum kazana,
Poyraz ile kaynattım.
Nedir, diye sorana
Bandım verdim özünü. 
                            Yunus Emre
 
Ayette geçen "çamur" şiirde "kerpiç ile açıklanmıştır.
"ruhtan üfleme" ise şiirde "poyraz" kavramıyla dile
getirilmiştir. Şiirdeki "Bandım verdim özünü" ifadesi
ise insanın topraktan yaratıldığını, Allah'ın ona
ruhundan üflemesiyle can bulduğunu, doğal olarak
insanın özünün madde ve ruhtan oluştuğunu dile
getirerek ayeti daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. 
 
Sadece yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında Yunus
Emre'nin şiiri aşağıdaki İslami bilimlerden hangisiyle
ilişkilendirilebilir?

KelamA)

TefsirB)

HadisC)

SiyerD)

FıkıhE )
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30. Mukattaa harflerin, Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarından
bazısınaişaret ettiği, başında bulundukları surelerin
isimleri olduğu şeklinde görüşler de vardır. Yaygın
diğer bir görüş ise bu harfler Kur’an’ın mucize
oluşuna dikkat çekmektedir. Yüce Allah, müşrik
Araplara konuştukları dilin alfabesinin bazı harflerini
kullanarak: ‘‘Bunlar sizin kullandığınız ve onlarla
kelime ve cümleler oluşturduğunuz harflerdir, haydi
siz de benzer bir kelam oluşturun.’’ diyerek meydan
okumuştur.
Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden
hangisidir?

Mukattaa harflerinin anlamını hadislerden
öğrenebiliriz

A)

Kuran bir mucize olduğu için mukatta harfleri
müşriklere hitap eder.

B)

Müşrik Araplar Arapça'nın bütün inceliklerine
vakıftır

C)

Allah'ın isim ve sıfatları ile Hurufi Mukatta
arasında sıkı bir bağ vardır.

D)

 Mukattaa harflerinin manası ve işlevi ile ilgili
farklı görüşler vardır.

E )

31. Esbab-ı nüzul konusuyla alakalı bilgiler;
I- Tedvin Dönemi'nde yazılan tefsirlerde
II- Hadis kitaplarının tefsir bölümünde,
III- Özel kitaplarda toplanmıştır.

Yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Yalnız IA)

II ve IIIB)

I ve IIIC)

I ve IID)

I, II ve IIIE )

32. Mesel, insanlar arasında kabul görüp yayılmış,
teşbihe dayalıhikmetli ve kinayeli veciz sözlerdir.
Aşağıda meseller ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

Meseller, manaları somutlaştırmaya yarar.A)

Mesellerde amaç, gizli olanı açığa çıkarmak,
görülmeyenigözler önüne sermektir.

B)

Meseller soyut kavramların hafızada kalıcı hale
gelmesineyardımcı olur.

C)

Mesellerin büyük çoğunluğu fıkhi konular ile
ilgilidir.

D)

Meseller, duyu organlarının yardımı ile zihinde
daha iyi yereder.

E )

33. Kur'an'da yer alan garib kelimelerin ne anlama
geldiğini tespit etmek için aşağıdakilerden
hangisi yapılmaz?

O dönemin dilini ve lehçesini öğrenmek.A)

Arapların o dönemki şiirini incelemek.B)

Kuranda birbirini açıklayan kavramlara bakılır.C)

Öteki dillerdeki yabancı kavramlar incelenir.D)

Peygamberin açıklamasına bakılır.E )

34. Aşağıda muhkem ve müteşabih ile ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?

Muhkemin sözlük anlamı sağlam demektir.A)

Müteşâbih'in anlamı iki şeyin birbirine benzemesi
demektir.

B)

Muhkem ayetler, Kur’an-ı Kerim’in maksadı
kolaylıkla anlaşılan ayetleridir.

C)

Müteşâbih ayetler ise manaları bilinemeyen,
anlamlarında kapalılık bulunan ya da birden çok
mana ihtimali olup bu manalardan birisini tercihte
zorluk olan ayetlere denir.

D)

Müteşâbih  ayetlerde ibadet, helal, haram ve
amellere dair bilgiler yer alır.

E )

35. Aşağıdakilerden hangisi kelimeleri lugavî açıdan
tefsir eden ilk eserlerden biridir?

et-Tüsterî'nin Tefsîru'l- Kur'âni'l Azîm'iA)

Fahreddin er- Râzî'nin Mefâtihü'l-Gayb'ıB)

İmam Mâturîdî'nin Te'vîlâtu'l-Kur'ân'ıC)

İmam eş-Şafii'nin Ahkâmu'l-Kur'an'ıD)

El-Ferra'nın Meâni'l-Kur'an'ıE )
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36. Araplar, gerek ticaret ve gerekse başka vesilelerle
zaman zaman temasta bulundukları yabancı
toplumlardan bazı kelimeler alıp Arapçaya
nakletmişlerdir. Bu kelimeler Kur’an’ın ilk
muhataplarının bazıları tarafından bilinmiyordu.
Bundan dolayı erken dönemlerde bu tür kelimeleri
konu edinen bir ilim dalı olarak ortaya çıkmıştır.
 
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi
betimlenmektedir?

Garibu’l-Kur’anA)

İ‘câzu’l-Kur’anB)

Hurûf-i MukattaaC)

Muhkem ve MüteşâbihD)

Nâsih ve MensûhE )

37. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 23 senelik risaleti boyunca
vahyolunan Kur’an’ın, Mekke’de inen ayetlerine
Mekkî, Medine’de inen ayetlerine Medenî olarak
isimlendirilmiştir. Mekkî ayetlerde daha çok inanç
konularından, müşriklerin içinde düştüğü
çelişkilerden, ahlaki ve insani değerlerden, geçmiş
ümmetlerin başına gelen hadiselerden bahsedilirken
Medenî ayetlerde ise hukuki meseleler, hadler,
toplumsal hayatı düzenleyen kurallar, münafıklar ve
ehl-i kitap ile ilişkilerden bahsedilmiştir.  
 
Bu parçadan hareketle aşağıdaki ayetlerden
hangisinin Medine’de indiği söylenebilir?

“Süphesiz O size ancak ölüyü, kanı, domuz etini,
Allah'tan başkası adına kesilenleri haram kıldı.
Her kim mecbur kalırsa zulmetmediği ve aşırı
gitmediği takdirde ona bir günah yoktur. Şüphesiz
Allah Gafur'dur.”

(Bakara suresi 173. ayet.)

A)

“Ey Peygamber! De ki: ‘Allah birdir, tektir. O Allah
Samed’dir; ezelî ve ebedîdir., her şey O’na
muhtaçtır, O ise hiçbir şeye muhtaç değildir.” 

(İhlas suresi, 1-3. ayetler) 

B)

“Sana vahyettiğimiz kitap, kendinden öncekini
doğrulayıcı olarak gelen gerçektir. Allah,
kullarının her halinden haberdardır, görendir.” 

(Fatır Suresi, 31. ayet)

C)

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve
bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi
boylara ve kabilelere ayırdık...” 

(Hucurât suresi, 13. ayet)

D)

“De ki, Rabbimin sözlerini (bilgisini) yazmak için
denizler mürekkep olsa hatta bir o kadar da
eklense denizler tükenir, Rabbimin sözleri (ilmi)
yine tükenmez.”              

(Kehf suresi, 109. ayet)

E )

38. Murat öğretmen "başka dillerden Arapça’ya girdiği
veya az kullanıldığı için anlamı bilinmeyen kelimeler"
diye tanım yapmıştır.
 
Buna göre Murat öğretmenin tanımladığı kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

Huruf-i MukattaA)

Vücuh ve NezairB)

Garibul KuranC)

Muhkem ve müteşabihD)

Nasih ve mensuhE )
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39. Kur’an ayetlerinin okunuşlarını, manalarını ve delalet
ettikleri hükümleri inceleyen ilimdir.
 
Buna göre yukarıda tanımı verilen kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

TevilA)

TefsirB)

MealC)

TeşbihD)

NüzulE )

40. Terim olarak Peygamberimiz zamanında meydana
gelen ve bir veya birkaç ayetin yahut bir surenin
inmesine sebep olan olay, durum ya da Resûlullah’a
sorulan soru demektir.
 
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

Garibu’l-Kur’anA)

İ‘câzu’l-Kur’anB)

Nâsih ve MensûhC)

Esbab-ı NüzulD)

Mekkîlik ve MedenîlikE )

41. Murat öğretmen karıştırılan iki kavramı açıklarken
birisini şu şekilde tarif etmiştir:
"Edebiyatta, az sözle çok şey anlatma sanatıdır.
Kur’an’da en çok karşımıza çıkan edebi
sanatlardan birisidir."
 
Buna göre Murat öğretmenin tanımladığı kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

İ‘câzA)

ÎcâzB)

MucizeC)

EdebîD)

HiçbiriE )

42. Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber’in en büyük
mucizesidir.Buna göre aşağıdaki hangi tefsir kavramı
bu ifadeye karşılık gelmektedir?

İcazül KuranA)

Mucizetül beyanB)

Hayrul MucizeC)

Mucizetün MuhammedD)

Kuranu Mucizul beyanE )

43. Yabancı dillerden ve lehçelerden Arap diline geçerek
Arapçalaşmış kelimelerle ilgili bilgiler, erken
dönemden itibaren Garibu’l-Kur’an isimli eserlerde
toplanmıştır.Buna karşı bir çok âlim de Kur’an’da
Arapçadan başka dillerden kelimeler bulunduğunu
kabul ederler.
 
Aşağıdakilerden hangisi bu alimlerden birisidir?
 

İmam ŞafiA)

İbn AtiyyeB)

Ebu bekr ibnul ArabiC)

Numan bin SabitD)

İmam MuhammetE )

44. Esbab-ı nüzul konusuyla alakalı bilgiler,
I- Tedvin Dönemi'nde yazılan tefsirlerde
II- Hadis kitaplarının tefsir bölümünde,
III- Özel kitaplarda
toplanmıştır.
 
Yukarıda verilenlerden hangisi doğrudur?

Yalnız IA)

II ve IIIB)

I ve IIIC)

I ve IID)

I, II ve IIIE )
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45. Bir ayetin hükmünün, daha sonra gelen bir ayetle
kaldırılmasıdır.
 
Buna göre yukarıda tanımı verilen tefsir ilmi kavramı
aşağıdakilerden hangisidir?

Esbabı NüzulA)

Garübul KuranB)

MekkilikC)

İcazül KuranD)

NeshE )

46. Mukattaa harflerin, Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarından
bazısına işaret ettiği, başında bulundukları surelerin
isimleri olduğu şeklinde görüşler de vardır. Yaygın
diğer bir görüş ise bu harfler Kur’an’ın mucize
oluşuna dikkat çekmektedir. Yüce Allah, müşrik
Araplara konuştukları dilin alfabesinin bazı harflerini
kullanarak: ‘‘Bunlar sizin kullandığınız ve onlarla
kelime ve cümleler oluşturduğunuz harflerdir, haydi
siz de benzer bir kelam oluşturun.’’ diyerek meydan
okumuştur.
 
Yukarıdaki parçanın ana fikri aşağıdakilerden
hangisidir?

Mukattaa harflerinin anlamını hadislerden
öğrenebiliriz.

A)

Kuran bir mucize olduğu için mukatta harfleri
müşriklere hitap eder.

B)

Müşrik araplar Arapça'nın bütün inceliklerine
vakıftır.

C)

Allah'ın isim ve sıfatları ile Hurufi Mukatta
arasında sıkı bir bağ vardır.

D)

Mukattaa harflerinin manası ve işlevi ile ilgili farklı
görüşler vardır.

E )

47. Aşağıda Hurufi Mukattaa ile ilgili bilgiler verilmiştir.
Buna göre hangi bilgi hatalıdır?

Her harf sadece bir kere kullanılmıştır. Bu da
Kuran'ın icazı ile ilgilidir.

A)

Bu hafler Kur’an’da, harf sayıları bir ile beş
arasında değişen on üç ayrı kalıpta kullanılmıştır.

B)

Yirmi yedisi Mekki ve ikisi Medeni olmak üzere
yirmi dokuz surenin başında yer almıştır.

C)

Hurûf-i mukattaa on dört harftir ve bu sayı Arap
alfabesinin yarısına tekabül etmektedir.

D)

Hz. Peygamber onların manalarını bildiği halde
onları açıklamamıştır. Dolayısıyla onları bilmek
Müslümanlara bir sorumluluk getirmez.

E )

48. Terim anlamı bazı sure başlarında bulunan ve tek tek
okunan harflerdir. Bu harflere hecâ harfleri de denilir.
 
Yukarıda tanımı verilen tefsir kavramı
aşağıdakilerden hangisidir?

VücuhA)

NezairB)

Huruf-i MukattaaC)

MuhkemD)

Garibul KuranE )

49. Bir terim olarak, geçmiş kavimlere ait olaylar
üzerinde dikkatleri yoğunlaştırarak insanı ders almak
üzere derin tefekküre yönelten bir olgudur. Kur’an
insanı eğitirken anlatım üslubunu zenginleştiren ve
soyut gerçeklerin anlaşılmasını kolaylaştıran bir
metot olarak çok kullanmıştır.
 
Yukarıda tanımı verilen tefsir kavramı
aşağıdakilerden hangisidir?

İcazül KuranA)

MuhkemB)

MüteşabihC)

MesellerD)

KıssalarE )
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50. Geçimini ziraattan sağlayan halkın yaşadığı
Medine’de inen Bakara suresi 261. ayeti buna
örnektir. Ayette, helal mallarını ihlasla Allah (c.c.)
yolunda harcamak, yüz taneli yedi başak bitiren bir
tohum ekmeye benzetilmiştir. Hedef bu amelin, bire
en az yedi yüz kat sevap kazandıracağını
muhataplara kolayca anlatmaktır. Bir diğer hedef de
insan hayatının kısalığının, bir fidenin çiçek açma,
meyve verme ve kuruma aşamalarından geçerek
rüzgarın önünde savrulan bitkiye benzetilmesidir
 
Yukarıda verilen örnek hangi tefsir kaidesine
örnektir?

İcazül KuranA)

NezairB)

Gizli meselC)

VücuhD)

Açık meselE )

51. Mesel, insanlar arasında kabul görüp yayılmış,
teşbihe dayalı hikmetli ve kinayeli veciz sözlerdir.
Aşağıda meseller ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?

Meseller, manaları somutlaştırmaya yarar.A)

Mesellerde amaç, gizli olanı açığa çıkarmak,
görülmeyeni gözler önüne sermektir.

B)

Meseller soyut kavramların hafızada kalıcı hale
gelmesine yardımcı olur.

C)

Mesellerin büyük çoğunluğu fıkhi konular ile
ilgilidir.

D)

Meseller, duyu organlarının yardımı ile zihinde
daha iyi yer eder.

E )

52. Yabancı dillerden ve lehçelerden Arap diline geçerek
Arapçalaşmış kelimelerle ilgili bilgiler, erken
dönemden itibaren Garibu’l-Kur’an isimli eserlerde
toplanmıştır. Buna rağmen bazı âlimler Kur’an’da
yabancı kelime bulunmadığını, garib kelimelerin
Arapça olup anlamlarının
herkes tarafından bilinmediğini söyler.
 
Aşağıdakilerden hangisi bu alimlerden birisidir?

İmam YusufA)

İmam MalikB)

İmam GazaliC)

Ebu hanifeD)

İmam ŞafiE )

53. Sözlükte kıssa, birinin izini sürerek arkasından
gitmek ve bir sözü birine açıklamak demektir.
Aşağıda kıssalar ile ilgili verilen hükümlerden
hangisi yanlıştır?

Bütün kıssalarda tema, Allah (c.c.) merkezlidir ve
bütün Peygamberlerin İslam’ı tebliğ ettiğini
bildirmektedir.

A)

Kıssalar, geçmişten ders almak isteyenlere öğüt
verirler.

B)

Kıssaların bir gayesi Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
nübüvvetini ispat etmektir.

C)

Kıssalar tarihî gerçekliği yoktur.D)

Kıssalar iç ve dış dünyasında buhrana düşen
insanlara kurtuluş yollarını göstermeyi ve yeri
geldikçe onları teselli etmeyi hedef alır.

E )

54. “Rabbinin izniyle güzel memleketin bitkisi güzel çıkar;
kötü olan bitkiden ise faydasız bir bitkiden başka bir
şey çıkmaz...”(A’râf suresi, 58. ayet.) ayetindeki güzel
toprak mümine, iyi mahsul de onun salih ameline;
çorak toprak ise kâfire, kıt ve kötü ürün de onun kötü
ameline benzetilmiştir.
 
Buna göre yukarıda verilen ayette hangi tefsir
kaidesi vardır?

Açık meselA)

Gizli MeselB)

NezairC)

VücuhD)

Garibül KuranE )
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55. Kur'an'da yer alan garib kelimelerin ne anlama
geldiğini tespit etmek için aşağıdakilerden
hangisi yapılmaz?

O dönemin dilini ve lehçesini öğrenmek.A)

Arapların o dönemki şiirini incelemek.B)

Kuranda birbirini açıklayan kavramlara bakılır.C)

Öteki dillerdeki yabancı kavramlar incelenir.D)

Peygamberin açıklamasına bakılır.E )
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