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Soru-1) And olsun ki, “Allah, kesinlikle 
Meryem oğlu Mesîh’tir” diyenler kâfir 
olmuşlardır. Halbuki Mesih, “Ey 
İsrailoğulları ......” demişti. Âyet mealine 
göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? (Mâide 5/72)  
 
a) Allah, üçün üçüncüsüdür  
b) Allah birdir  
c) Allah bağışlayıcı ve esirgeyicidir  
d) Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk 

ediniz  
 
 
Soru-2)  Dediler ki “Allah bir çocuk 
edindi". Allah’ın çocukla ne ilgisi 
olur?!......................Hepsi ona boyun 
eğer.” Âyette boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
(Bakara 2/116) 
  
a) Bu sözden dolayı nerde ise gökler 

çatlayacaktı. Hâlbuki…  
b) Hayır, göklerde ve yerde ne varsa, hepsi 

onundur. 
c) Bu sözden dolayı nerde ise yerler 

çatlayacaktı. Hâlbuki…  
d) Bu sözden dolayı nerde ise yerler ve gökler 

çatlayacaktı. Hâlbuki… 
 
 
Soru-3) Zümer sûresinin 43. âyetinde 
“Yoksa onlar Allah’tan 
başkasını………….  edindiler?...” 
ifadesinde boşluk bırakılan yere 
aşağıdaki sözlüklerden hangisi 
getirilmelidir? (Zümer 39/43) 
 
a) Yardımcılar mı 
b) Şefaatçiler mi              
c) Dostlar mı  
d) Arkadaşlar mı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soru-4) 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) 
 
a) Kendilerini de saptırdıkları için onların bir 

kat daha fazla azap görmelerini temenni 
edecekler 

b) Onların hemen azaptan kurtulmalarını 
isteyecekler 

c) Onlar orada birbirlerini görmeyecekler 
d) Onların affedilmeleri için Allah’a 

yalvaracaklar 
 
 
Soru-5) Enbiyâ sûresinin 30. âyetinde , 
Allah (cc): “İnkâr edenler, göklerle yer 
bitişik bir halde iken bizim, onları 
……………… görüp düşünmezler mi?...” 
buyurmaktadır. Âyette boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
(Enbiyâ 21/30) 
 
a) Topraktan ve sudan yarattığımızı 
b) Parça parça ettiğimizi  
c) Birbirinden kopardığımızı ve her şeyi 

sudan yarattığımızı  
d) Ol dediğimizde hemen olduğunu 
 
 
Soru-6) Ahkaf sûresinin 8. âyetine göre, 
kâfirlerin Kur'an’ı Hz. Muhammed’in 
uydurduğu iddialarına karşı Peygamber 
(a.s)ın cevabı ne olmuştur? (Ahkaf 46/8) 
 
a) Bu durumda Allah tarafından bana gelecek 

şeyi savmaya gücünüz yetmez 
b) Kur'an'ın bir benzerini de haydi siz getirin 
c) Eğer ben onu uydurmuşsam, onun günahı 

banadır; siz ondan sorulmayacaksınız! 
d) Benimle sizin aranızda hükmedici olarak 

Allah yeter 
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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. 
Âyette boş bırakılan yere mü’minlerin 
cevabı olarak gelecek ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 (Âl-i İmrân 3/173) 
 
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!” 
 
 
Soru-8) Ahzâb sûresinin 59. âyeti ile 
mü’min kadınlara getirilen emir 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 (Ahzâb 33/59) 
 
a) (Dışarı çıkarken) dış örtülerini üstlerine 

almaları 
b) Seslerini Peygamber'in sesinin üstüne 

yükseltmemeleri 
c) Birbirlerini arkadan çekiştirip, gıybet 

etmemeleri 
d)  Gözlerini harama bakmaktan 

sakındırmaları 
 
 
Soru-9) 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                b)  I – III – IV                
c)  III – V – VII             d)  II – IV – VI 
 

Soru-10) Münafıkların bazı 
alametlerinin sayıldığı Nisâ sûresinin 
142. âyetinde hangi vasıf yer 
almamıştır? (Nisâ 4/142) 
 
a)   Namaza üşenerek kalkarlar                           
b)   Sözlerinden cayarlar 
c)   İnsanlara gösteriş yaparlar                            
d)   Allah’ı da çok az hatırlarlar 
 
Soru-11) Mü’minûn sûresinin 71. âyetine 
göre “Eğer Hak, onların kötü arzu ve 
isteklerine uysaydı…” ne olurdu? 
(Mü’minûn 23/71)  
 
a) Mesaj daha çok insana ulaşabilirdi  
b) Gökler ve yer ile bunlarda bulunanlar 

bozulur giderdi  
c) Peygamberler zorluk çekmez, onları sonra 

ikna ederdi  
d) Göklerde ve yerde yeni bir düzen 

kurulurdu 
 
 
Soru-12) “İman edip iyi davranışlarda 
bulunanlara, içinden ırmaklar akan 
cennetler olduğunu müjdele! O 
cennetlerdeki bir meyveden kendilerine 
rızık olarak yedirildikçe ……… derler ” 
Âyete göre boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
(Bakara 2/25) 
 
a) Elhamdülillah                                                       
b) Bunun bir benzerini daha önce 

görmemiştik 
c) Daha önce böyle bir şey tatmamıştık                  
d) Bundan önce dünyada bize 

verilenlerdendir bu 
 
Soru-13) Zuhruf sûresinin 36. âyetine 
göre “Rahmân'ın zikrinden/Kur’an’dan 
gafil olanları” dünyada nasıl bir akıbet 
beklemektedir? (Zuhruf 43/36) 
 
a) Allah mü’minlere yardım ederken, 

onun yardımdan mahrum bırakılması 
b) Başına gelecek musibetlerin eksik 

olmaması 
c) Yanından ayrılmayan bir şeytanın ona 

musallat olması 
d) Fakirlik ile imtihana tâbî tutulması 
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Soru-14) Yûnus sûresinin 78. âyetine 
göre Mûsa ve Hârun peygamberler, 
firavun ve çevresine tebliğe 
geldiklerinde Musa peygamber onların 
hangi tepkisiyle karşılaşmıştır? 
 (Yûnus 10/78) 
  
a) Eğer davetinizden vaz geçmeseniz 

ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama 
kestireceğim. 

b) Babalarımızı üzerinde bulduğumuz 
(dinden) bizi döndüresin ve yeryüzünde 
ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize 
geldin, 

c) Siz de bizim gibi ölümlü insanlarsınız! 
diye cevap verdiler, Ayrıca Rahman, 
herhangi bir [vahiy] de göndermiş değil. 
Siz sadece yalan söylüyorsunuz, 

d) Bize uğursuzluk getirdiniz! Eğer bundan 
vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlayacak ve 
başınıza bir bela saracağız! 

 
 
Soru-15) Haşr sûresinin 9. âyetinde 
Medineli Ensar’ın bazı özelliklerinden 
bahsedilmektedir. Aşağıdakilerden 
hangisi o ayette yer almamaktadır? 
(Haşr 59/9) 
 
a) Onlar Muhacirleri severler 
b) Muhacirlere verilenlerden dolayı içlerinde 

bir rahatsızlık olmaz 
c) Muhacirleri kendilerine tercih ederler 
d) Onlar Resulullah’a ve Muhacirlere kucak 

açtıkları için cennetliktirler 
 
 
Soru-16) Korku yahut güvene dair bir 
haber gelince nasıl bir yol izlenmeli, ne 
yapılmalıdır? Nisa sûresinin 83. âyetine 
göre cevaplayınız? (Nisâ  4/83) 
 
a) Derhal herkes bilgilendirilmeli         
b) Haberi onu değerlendirecek yetkiliye 

iletmeli 
c) Haber gizlenmeli                                
d) Haberi önce yetkililere iletip sonra halkı 

bilgilendirmeli 
 
  
 

Soru-17) Fâtır sûresinin 36. ve 37. 
âyetlerinde, “İnkâr edenlere de 
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? (Fâtır 35/36,37) 
 
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-18) 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 mü’min olan anne ve babasının 

iman ve sabrını denemek için 
c) Çocuğun, mümin anne ve babasını azdırıp, 

nankörlüğe sürüklememesi için   
d) Kâfir olan anne ve babasının, çocuğu da 

küfre düşürmemesi için 
 
 
Soru-19) “ Ona Rabbinden mucizeler 
indirilseydi ya !’’ sözleriyle Hz. 
Peygamber’den mucizeler isteyenlere 
verilen cevapta aşağıdakilerden hangisi 
yer almamaktadır? (Ankebût 29/50,51)  
 
a) Mucizeler ancak Allah katındadır  
b) Mucizeleri gördükten sonra inkâr edip 

helak olmanızdan korkuyorum  
c) Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım  
d) Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş 

olmamız yetmedi mi?  
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Soru-20) Tahrîm sûresinin ilk âyetinde 
Hz. Peygamber (as) hangi husustan 
dolayı uyarılmıştır? (Tahrîm 66/1) 
  
a) Münafıklar için istiğfar etmesi  
b) Münafıkların cenaze namazını kılması  
c) Eşlerinin rızasını kazanmak için Allah’ın 

helal kıldığı şeyi kendisine haram kılması  
d) Bedir savaşında alınan esirleri, fidye 

karşılığında serbest bırakması  
 
 
Soru-21) Bakara sûresinin 221. âyetinde 
Allah’ın Müslümanlara evlenmeyi 
uygun görmediği kadınlar hangileridir? 
(Bakara 2/221) 
 
a)   Yahudi ve Hıristiyan kadınlar                                     
b)   Münafık kadınlar 
c)   Allah’a ortak koşan kadınlar                                   
d)   Dindar olmayan kadınlar   
 
 
Soru-22) Firavun, Hâman’dan kendisine 
bir kule yapmasını niçin istemişti?  
(Mü'min 40/36,37) 
 
a) Göklerin yollarına erişip, Musa'nın 

Tanrısı'nı görmek için 
b) Büyücüleri hapsetmek için 
c) İhtişamını göstermek için 
d) Mısır ülkesinin kendisine ait olduğunu 

göstermek için 
 
 
Soru-23)  En’am sûresinin 81. âyetinde, 
“Siz, Allah'ın size haklarında hiçbir 
hüküm indirmediği şeyleri O'na ortak 
koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak 
koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım! 
Şimdi biliyorsanız (söyleyin), iki guruptan 
hangisi güvende olmaya daha lâyıktır?” 
denir. 82. âyette ise, güvende olanlar ve 
doğru yolu bulanlar açıklanır. Bunlar 
kimlerdir? (En’âm  6/81-82) 
 
a) Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyenler 
b) İman eden ve imanlarına zulüm/şirk 

bulaştırmayanlar 
c) Başarı için Allah’ın yardımını bekleyenler 
d) Müteşabih ayetlerin teviline 

yeltenmeyenler 

Soru-24) Fussilet sûresinin 33. âyetinde, 
Allah(cc)’ın, belli vasıflarını zikredip, 
"bunlardan daha güzel sözlü kim vardır?" 
diyerek övdüğü mü’minlerin özellikleri 
arasında, aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? (Fussilet 41/33) 
 
a) “Ben Müslümanlardanım” derler 
b) Salih amel işlerler 
c) Kendilerine cahiller sataştığında 

“selametle” deyip geçerler 
d) İnsanları Allah'a çağırırlar 
 
 
Soru-25) Allah’ın lanetlediği ve dünya 
yurdunun kötü sonucunun onlara 
olduğunu hatırlatan sebeplerden biri 
aşağıdakilerden hangisi değildir?  
(Ra’d 13/25) 
 
a) Allah’a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten 

sonra bozanlar 
b) Allah’ın birleştirilmesini istediği şeyi 

kesenler 
c) Yeryüzünde bozgunculuk yapanlar 
d) Allah’ın dostlarıyla irtibatı kesenler 
 
 
Soru-26) Bakara sûresinin 260. ayetinde 
“İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü 
nasıl dirilttiğini bana göster, demişti. 
Rabbi ona: Yoksa inanmadın mı?” 
deyince, Hz. İbrahim Allah’a ne cevap 
verdi?  (Bakara 2/260) 
 
a) İnandım, fakat bir de gözümle göreyim 

dedim 
b) İnandım, fakat yanımdakiler de inansın 

istedim 
c) İnandım, fakat kalbim mutmain olsun 

istedim  
d) İnandım, fakat şeytan beni vesveseye 

düşürdü  
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Soru-27) Resulullah (s.a.v.)'ın kendisine 
helak edecek kadar yüklenmesinin 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
(Şuarâ 26/3) 
 
a) Kâfirlerin kendisinden mucize istemeleri 

karşısında aciz kalması  
b) Kâfirlerin iman etmemesi durumunda 

üzülmesi  
c) Vahyin gelişinin gecikmesi halinde 

sıkıntıya düşmesi  
d) Ashabının kendisinden sonra birbirlerinin 

boynunu vurma tehlikesi  
 
 
Soru-28) Mürselât sûresinin 32,33. 
âyetlerine göre, cehennem ateşinin 
kıvılcımları neye benzemektedir? 
(Mürselât 77/32,33) 
 
a) Her bir kıvılcım sarı bir deve gibidir 
b) Her bir kıvılcım koca bir dağ gibidir 
c) Her bir kıvılcım dünya ateşlerinin tamamı 

kadardır 
d) Her bir kıvılcım, dünyanın tamamını 

yakacak kadar büyüktür 
 
 
Soru-29) Hûd (a.s.)’ın kavmine 
bildirdiğine göre gökten bol yağmur 
yağmasına ve kuvvetlerine kuvvet 
katılmasına sebep olacak davranışlar 
nelerdir? (Hûd 11/52) 
I- Allah’tan bağışlanma dilemek 
II- Putları kırmak 
III- Tevbe etmek 
IV- Ölçü ve tartıda haksızlık yapmamak 
 
a)  I, II          b)  I, III                            
c)  I, IV          d)  II, IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soru-30) İsrâ sûresinin 56 ve 57. 
âyetlerinde, “(Resûlüm!) De ki: "Allah'ı 
bırakıp da (ilâh olduğunu) ileri 
sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar, 
sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir, ne de 
değiştirebilirler” dedikten sonra, onların 
yalvardıkları bu varlıkların da 
Rablerine karşı nasıl bir durumda 
olduğu bildirilir. Buna göre 
aşağıdakilerden hangisi bu varlıkların 
davranışları arasında yer almaz?  
(İsrâ 17/56,57) 
 
a) Allah’ın rahmetini umarlar 
b) Allah’ın azabından korkarlar 
c) Allah ile kullar arasına aracı olmayı umut 

ederler 
d) Allah’a yakın olmak için vesile ararlar 
 
 
Soru-31) Rahmân sûresinin 15. âyetinde 
cinlerin nasıl yaratıldığı ile ilgili bilgi 
verilmiştir. Aşağıdaki şıklardan hangisi 
ayette geçen şekli ile doğru olarak 
verilmiştir? (Rahmân 55/15) 
 
a)   Cin’i dumandan yarattı                                    
b)   Cin’i de nurdan yarattı 
c)   Cin’i de öz ateşten yarattı                                
d)  Cin’i de ateşe benzer bir nurdan yarattı 
 
 
Soru-32) Allah, ayetlerini yalanlayanları 
nasıl bir süreç içinde cezalandırır? 
(A’raf 7/182) 
 
a) Onların cezasını Müslümanların eliyle 

verir 
b) Onları hiç bilmeyecekleri yerden yavaş 

yavaş helake götürür 
c) Onların cezasını hiç ertelemez hemen verir 
d) Onların cezasını Dünya’da vermez Ahirete 

bırakır 
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Soru-33) Nâzi’ât sûresinin 42-45. 
âyetlerinde, “Sana, kıyametin ne zaman 
kopacağını soruyorlar” dendikten sonra, 
bu soruya verilen cevaplar 
sıralanmaktadır. Aşağıdakilerden 
hangisi bu cevaplar arasında bulunmaz? 
(Nâzi’ât 79/42-45) 
 
a) “Bu konuda sana az bir bilgi verilmiştir” 
b) “Sen onu nereden bilip bildireceksin” 
c) “Onun nihaî bilgisi yalnız Rabbine aittir” 
d) “Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın” 
 
 
Soru-34) Hicr sûresinin 56. âyetine göre, 
Allah’tan ümidi kimler keser?  
Hicr 15/56) 
 
a)  Şeytanlar                   b)  Sapıklar               
c)  Münafıklar                d)   Ehl-i Kitap   
 
 
Soru-35) En’âm sûresinin 42 - 44. 
âyetlerine göre inkârcıları sonlarına 
götüren aşama nasıldır?  
(En’âm  6/42-44) 
 
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-36) Hucurât sûresinin 3. âyetine 
göre Allah’ın kalplerini takva ile 
imtihan ettiği ve kendilerine mağfiret ve 
büyük bir mükâfat müjdesi verilen 
kimselere, bu müjde hangi amellerine 
bağlanarak verilmektedir?          
(Hucurât 49/3) 
 
a) Allah'ın elçisinin huzurunda seslerini 

kısmaları      
b) Allah ve Resulüne iman etmiş olmaları  
c) Hicret etmiş Müslümanlara yardımcı 

olmaları              
d) Allah yolunda malları ve canları ile cihad 

etmiş olmaları 
 
 
Soru-37) “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; 
kı-yamet gününde ise en şiddetli azaba 
itilmektir. Allah sizin yapmakta 
olduklarınızdan asla gafil 
değildir.”Âyette boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
(Bakara 2/85) 
 
a) Hiç akletmez misiniz? 
b) Kitab'ın bir kısmına inanıp bir kısmını 

inkâr mı ediyorsunuz? 
c) Allah ın azabından emin misiniz? 
d) Başkasına emredip kendinizi unutuyor 

musunuz? 
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Soru-38) “En büyük dehşet dahi onları 
tasalandırmaz.Melekler kendilerini şöyle 
karşılarlar; “…………….……”  
Yukarıdaki âyette melekler ne demiştir? 
(Enbiyâ 21/103) 
 
a) İşte hak ettiğiniz azabı tadın 
b) İşte bu size vâdedilmiş olan (mutlu) 

gününüzdür 
c) İşte yalanlamış olduğunuz gerçekle 

karşılaştınız 
d) İşte hakikati inkâr edemezsiniz 
 
Soru-39) Nisâ sûresinin 15. âyetinde 
“Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı 
aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik 
ederlerse” dendikten sonra, onlara nasıl 
bir ceza verileceği bildirilmektedir? 
(Nisâ  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 
 
Soru-40) Kalem sûresinin 10-14.  
âyetlerinde Allah’ın,   Resulullah (as.)' a  
"Boyun Eğme"  diye emrettiği kişiler 
daha çok hangi yönleriyle belirtilmiştir? 
(Kalem 68/10-14) 
 
a) İyiliği engelleyip günaha dadanmış,  kaba 

ve soysuz kişiler 
b) Zulüm ve zorbalık yapan yöneticiler 
c) Ordularıyla saldıran müşrikler 
d) Yalancı münafıklar 
 
Soru-41) Âl-i İmrân sûresinin 78. 
âyetinde Ehl-i kitaptan bir gurubun 
durumu anlatılırken onların kitaptan 
okumadıkları halde okuduklarını 
kitaptan sanmamız için yaptıkları 
hileden bahsetmektedir. Âyet mealine 
göre Ehl-i kitabın yaptığı hile nedir?  
(Âl-i İmrân 3/78) 
 
a) Kitabı okurken dillerini eğip bükmeleri 
b) Kitabı sessizce okumaları 
c) Okuduklarının üzerlerini elleriyle 

kapatmaları 
d) Kitap okunurken gürültü yapmaları 

Soru-42) Kavmi Hz. Meryem’e, “Senin 
baban kötü bir insan değildi; annen de 
iffetsiz değildi!” diye çıkıştıklarında, 
Meryem nasıl davrandı?              
(Meryem 19/28,29) 
 
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-43) Nahl sûresinin 25. âyetinde 
"Kıyamet gününde kendi günahlarını tam 
olarak taşısınlar ve bilgisizce saptırdıkları 
kimselerin günahlarından bir kısmını 
yüklensinler;…………………" Boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? (Nahl 16/25)  
 
a) Kâfirler için cehennemde şiddetli azap 

hazırladık                
b) Onlar için alevli ateş vardır 
c) Bak ki, yüklenecekleri şey ne kötüdür                          
d) Allah kullarına asla zulmetmez 
 
 
Soru-44) Hz. Nuh’un daveti karşısında 
kavminin takındığı tavır Nuh sûresinin 
7. âyetinde nasıl anlatılmaktadır? (Nuh 
71/7) 
 
a) Sırtlarını dönüp, gittiler 
b) Parmaklarını kulaklarına tıkadılar 
c) Gürültü yaparak peygamberin sesini 

bastırmaya çalıştılar 
d) Taşlayarak uzaklaştırdılar 
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Soru-45) “Allah’ın indirdiği kitaptan, bir 
şeyi gizleyip, onu az bir paha ile 
değişenler yok mu, işte onlar, karınlarına 
ateşten başka bir şey 
doldurmuyorlar.Kıyamet günü ………….. 
Onlar için acı bir azap vardır.” Allah 
kıyamet günü Kitap’tan bir şeyi gizleyip 
az bir pahaya satanlara başka nasıl bir 
ceza verecektir?  (Bakara 2/174) 
 
a) Onlara yardım edilmeyecek 
b) Onlara şefaat edilmeyecek  
c) Allah onları ateşin azabından 

kurtarmayacak 
d) Allah onlarla konuşmayacak ve onları 

temize çıkarmayacak 
 
 
Soru-46) Mugayyebat-ı Hamse (beş 
bilinmeyen şey)  olarak da anılan ve 
ayetteki ifadesiyle bilgisi Allah katında 
olan hususlar arasında aşağıdakilerden 
hangisi zikredilmez? (Lokman 31/34) 
 
a) Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi 
b) Kişinin cennet’e ya da cehennem’e 

gireceği bilgisi 
c) Kişinin nerede öleceği bilgisi 
d) Kişinin yarın ne kazanacağı bilgisi 
 
 
Soru-47) Mâide sûresinin 14. âyetinde “ 
“Biz Hristiyanız” diyenlerden de kesin söz 
almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılan 
şeylerin çoğunu unutmuştu.” Bu âyete 
göre bu kişilerin cezaları ne olmuştur? 
(Mâide 5/14) 
 
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-48) Hz. Musa Medyen suyunda 
gördüğü iki kadının davarlarını 
suladıktan sonra gölgeye çekilip aşağıda 
ki dualardan hangisini yapmıştır? 
(Kasas 28/24) 
 
a) Ey Rabbim bana katından bir rahmet 

bağışla ve bana çıkış yolumu göster 
b) Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni 

tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden 
oldum 

c) Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her 
hayra muhtacım 

d) Allah bana yeter! O’ndan başka ilah 
yoktur. Ben sadece O’na güvenip 
dayanırım 

 
 
Soru-49) Müddessir sûresinin 49–51. 
âyetlerinde, öğütten yüz çevirip 
uzaklaşmaya devam edenler neye 
benzetilmiştir? (Müddessir 74/49-51) 
 
a) Aslandan ürküp kaçan yaban eşeklerine   
b) Gökten düşüp parçalanmış, kuşların 

kaptığı taneye 
c) Rüzgârın savurduğu çerçöpe 
d) Yeşerdikten sonra kuruyup sararmış ot 

yığınına 
 
 
Soru-50) “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. 
Aşağıdakilerden hangisi bu tehditlerden 
değildir?  
(A’raf 7/14,15,16,18) 
 
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 
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Soru-51) Nahl sûresinin 115. âyetinde 
Allah Teâla bize sadece neleri haram 
kıldığını bildirdikten sonra devamındaki 
116.âyette bununla ilgili ne 
buyurmaktadır?  
(Nahl 16 115-116) 
 
a) Bundan sonra bunlara kıyasla sizde 

haramları belirleyin 
b) Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak 

«Bu helâldir, şu da haramdır» demeyin 
c) Bunlardan başka birde Ehl-i kitabın 

haramlarını haram bilin 
d) Bunlar size bildirdiklerimiz, 

bildirmediklerimizde bilenlere sorun 
 
 
Soru-52) “Firavun, “Bırakın beni, dedi. 
Musa'yı öldüreyim…..” derken, 
kavminin nazarında haklı görünmek 
için Musa (a.s.)’yı ne ile suçluyordu? 
(Mü’min 40/26) 
 
a) İktidarını ele geçirmek istemesiyle 
b) Kendisini (Firavun.u) öldürmek 

istemesiyle 
c) Kavminin dinini değiştirip, yeryüzünde 

fesat çıkarmasıyla 
d) Başlarına uğursuzluk getirmesiyle 
 
 
Soru–53) Âl-i İmrân sûresinin 133. 
âyetinde, “Rabbinizin bağışına ve takva 
sahipleri için hazırlanmış olup genişliği 
gökler ve yer kadar olan cennete koşun!” 
denmiştir. 134. ayette bu takva 
sahiplerinin özellikleri verilmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette geçen 
özelliklerden değildir? (Âl-i İmrân 
3/133,134) 
 
a) Bollukta ve darlıkta Allah için harcamak                  
b) Öfkelerini yutmak 
c) İnsanları affetmek                                                      
d) Gecelerini kıyam ve secde ile geçirmek 
 
 
 
 
 
 

Soru-54) Kur’an şunlardan hangisi ıssız 
çöllerdeki serapa benzetmektedir?     
(Nur 24/39) 
 
a) Namaz kıldıkları halde namazlarından 

gâfil olanları 
b) Yolunu kaybedip susuz kalanların gözüne 

görünenleri 
c) Kâfirlerin amelleri 
d) Müşriklerin Kâbe’yi çıplak olarak tavaf 

yapmalarını 
 
 
Soru-55) Beled sûresinin 11–16. 
âyetlerinde, Allah (cc)'ı razı edecek bazı 
salih amellere “sarp yokuş”  adı 
verilmiştir. Aşağıdakilerdene hangisi 
“sarp yokuş” adı verilen bu sâlih 
amelleri oluşturmaktadır? 
 (Beled 90/11-16) 
 
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-56) Nisâ sûresinin 114. âyetinde; 
“Onların fısıldaşmalarının birçoğunda 
hayır yoktur” dendikten sonra, üç 
konudaki fısıldaşma/gizli konuşma 
istisna edilmiştir. Âyeti kerimeye göre 
aşağıdakilerden hangisi gizli 
konuşulması istisna edilen konular 
arasında yer almaz? (Nisâ  4/114) 
 
a) İlim öğrenmek isteyenin fısıldaşması                  
b) Sadaka vermek isteyenin fısıldaşması 
c) Bir iyilik yapmak isteyenin fısıldaşması              
d) İnsanların arasını düzeltmek isteyenin 

fısıldaşması 
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Soru-57) Ashab-ı Kehf’in 
uyandırılmasıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
 (Kehf 18/19) 
 
a) Allah onları, “ne kadar kaldınız?” diye 

sormaları için uyandırdı 
b) Allah onları, sayıları bilinsin diye 

uyandırdı 
c) Allah onların üzerine bir bina yapılmasını 

murad etti 
d) Allah, o gençlerin kendi katındaki dinî 

mertebelerinin bilinmesini istedi 
 
Soru-58) “İnkâr edenler, Allah yolundan 
alıkoyanlar ve kendilerine doğru yol belli 
olduktan sonra Peygamber'e karşı 
gelenler, Allah'a hiçbir zarar 
veremezler……………………..………..”   
Âyetin boş bırakılan son cümlesi ile 
Allah’ın kendilerinden bahsettiği bu 
toplum, hangi yaptırım ile tehdit 
edilmektedir? (Muhammed 47/32) 
 
a) Allah kendilerine cenneti haram kılmıştır                           

              b) Onlar için şiddetli bir azap hazırlanmıştır                                     

b) İnsanlar, imtihandan geçirilmeden sadece 
“iman ettik” demeleriyle 
bırakılıvereceklerini mi sandılar? 

c) Allah onların yaptıklarını boşa çıkaracaktır   
d) Allah onlara düşmanlarını musallat 

edecektir 
 
Soru-59) Hûd sûresinin 7. âyetine göre 
Allah (cc)’ın arşı, yerler ve gökleri 
yaratmadan önce nerede idi? (Hûd 11/7)  
 
a) Suyun üstünde                                
b) Göğün 7. Katında  
c) Sidretü’l-Münteha’da              
d) Levh-i Mahfuz’da  
 
Soru-60) Cum’a sûresinin 5. âyetinde 
kitap taşıyan merkep benzetmesi kimler 
için yapılmıştır? (Cum’a 62/5) 
 
a) Tevratla yükümlü tutulup da onunla amel 

etmeyenler 
b) Kur'an’la yükümlü tutulup da onunla amel 

etmeyenler 
c) İncil’le yükümlü tutulup da onunla amel 

etmeyenler 
d) Genel olarak, ilim sahibi olup da ilmiyle 

amel etmeyenler 
 

Soru-61) Enfâl sûresinin 15. âyetinde 
Allah (cc),“Ey müminler! Toplu halde 
kâfirlerle karşılaştığınız zaman onlara 
arkanızı dönmeyin (korkup kaçmayın).” 
buyurmaktadır. 16.âyette ise savaştan 
uzak durmanın bazı şartlarını 
bildiriyor. Bunlar nelerdir?  
(Enfâl  8/15,16) 
 
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 
 
 
Soru-62) Ankebût sûresi hangi soruyla 
başlamaktadır? (Ankebût 29/2) 
 
a) Yerde ve gökte ne varsa Allah’ın olduğunu 

bilmezler mi? 

c) Allah’a karşı yalan uyduran yahut 
kendisine hak gelmişken onu yalan 
sayandan daha zalim kimdir? 

d) Sizden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud 
kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin 
haberleri size gelmedi mi? 

 
 
Soru-63) 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) 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-64) Neml sûresinin 22. âyetinden 
itibaren kıssalarına yer verilen Sebe’ 
Kavmi, Hüdhüd kuşunun Hz. 
Süleyman’a verdiği habere göre, Allah’ı 
bırakıp da neye secde etmektedirler? 
(Neml 27/22) 
 
a)  Güneşe                b)  Yıldıza              
c)  Ateşe                   d)  Ba’l putuna 
 
 
Soru-65) Âli İmran sûresinin 41. 
âyetinde “ Zekeriyya: Rabbim! (Oğlum 
olacağına dair) bana bir alâmet göster, 
dedi. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih 
et. Allah buyurdu ki: Senin için alâmet, 
………………………”   Âyette belirtilen 
alâmet aşağıdakilerden hangisidir? (Al-i 
İmran 3/41) 
 
a)   İki rekat namaz kılmandır                                         
b)   Üç gün, oruç tutmandır 
c)   Üç gün, işaretten başka söz söylememendir              
d)   Üç gece, mescitte gecelemendir 
 
 
Soru-66) Tâhâ sûresinin ilk dört 
âyetinde Kur’an’la ilgili aşağıdakilerden 
hangi âyet yoktur?  (Tâ Hâ 20/1-4) 
 
a) Biz sana kuranı eziyet çekip mutsuz olasın 

diye indirmedik 
b) Biz onu yeryüzünde Allah korkusu 

taşıyanlara bir öğüt, bir uyarı olsun diye 
indirdik 

c) Kuran, yeryüzünü ve şu yüce gökleri 
yaratan Rahman tarafından indirilmiştir 

d) Biz bu Kur’an’ı konuşup anlaştığın dille 
vahyetmek suretiyle kolaylaştırdık 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soru-67) 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) 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-68) Nahl sûresinin 78-81. âyetleri 
arasında insana verilen nimetler 
sayıldıktan sonra 82.ayette Allah Teâlâ 
bunların inkâr edilmesi halinde 
peygamberin görevinin ne olduğunu 
bildirir? (Nahl 16/78-82) 
 
a)   Artık onlarla iman edene kadar savaş                 
b)   Sana düşen sadece açık bir tebliğdir 
c)   Onlardan yüz çevir                                              
d)   Onlara güzel muamele et 
 
 
Soru-69) Bakara sûresinin 159. âyetinde 
Allah Teâlâ’nın ve bütün lanet edicilerin 
lanet etmesini gerektiren kimlere lanet 
edilir? (Bakara 2/159) 
 
a) Allah’ın indirdiği açık delilleri ve kitapta 

açıkça gösterilen hidayet yolunu 
gizleyenlere 

b) Alım satım da tıpkı faiz gibidir diyenlere 
c) İman etmelerinden ve kendilerine apaçık 

deliller gelmesinden sonra inkârcılığa 
sapanlara 

d) Kâfirler için "Bunlar, Allah'a iman 
edenlerden daha doğru yoldadır"  diyen 
ehli kitaba  
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Soru-70) 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. 
Âyet mealine göre boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
(En’âm  6/142) 
 
a) Şeytanı kendinize ilah edinmeyin 
b) Şeytanın ardına düşmeyin 
c) Besmele çekin ki şeytanı yemeğinize ortak 

etmeyin 
d) Şeytanın sizi açlıkla korkutmasına izin 

vermeyin 
 
 
Soru-71) Sebe’ sûresinin 42. âyetine göre 
Ahirette zalimlere ne söylenecek? (Sebe’ 
34/42) 
 
a) Hesap görücü olarak nefsiniz yeter 
b) Allah’ın azabının ne kadar şiddetli 

olduğunu gördünüz mü? 
c) Yeryüzünde ne için zulmettiniz? 
d) Yalanlamış olduğunuz ateş azabını tadın 
 
 
Soru-72) En’âm sûresinin 154. âyetinde 
“Sonra biz Musa'ya, iyilik yapanların 
üzerinde (nimetimizi) tamamlamak, her 
şeyi açıklamak, hidayete erdirmek ve 
rahmet etmek maksadıyla……...... verdik. 
Umulur ki Rablerine kavuşacaklarına 
inanırlar” buyrulmaktadır. Âyette boş 
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir?  
(En’âm 6/154) 
 
a)  Kitabı              b)  Hikmeti                            
c)  İhsanı              d)  Dokuz ayeti  
 
 
 
 
 
 
 
 

Soru-73) Tevbe sûresinin 107, 108, 109. 
âyetlerinde “(Münafıklar arasında) bir 
de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) 
inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık 
sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne 
karşı savaşmış olan adamı beklemek için 
bir mescid kuranlar ve: (Bununla) 
iyilikten başka bir şey istemedik, diye 
mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. 
Hâlbuki Allah onların kesinlikle yalancı 
olduklarına şahitlik eder.”  “Onun içinde 
asla namaz kılma! İlk günden takvâ 
üzerine kurulan mescit içinde namaz 
kılman elbette daha doğrudur. Onda 
temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah 
da çok temizlenenleri sever” 
buyurduktan sonra Allah (cc), bu Dırar 
Mescidi’ni yapanların durumunu neye 
benzetmektedir? (Tevbe 9/107-109)  
 
a) Devesini uçurum kenarında otlatan birisine                
b) Çıplak bir kaya üzerine ağaç diken birisine  
c) Binasını uçurum kenarına yapan birisine                    
d) Ürün alacak zaman ekinleri çerçöp olan 

birisine  
 
 
Soru-74) 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 
 
 
Soru-75) Bakara sûresinin 275. âyeti, 
“faiz yiyenlerin kabirlerinden şeytan 
çarpmış gibi kalkacaklarını” belirtirken, 
bunun sebebini nasıl açıklıyor? (Bakara 
2/275) 
 
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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Soru-76) Aşağıda ki şıklardan hangisi 
Necm sûresinin 39-41.ayetlerinde 
çalışmayla ilgili verilen bilgiler arasında 
yer almaz?   (Necm 53/39-41)  
 
a) İnsan için ancak çalıştığı vardır 
b) Şüphesiz onun çalışması ileride 

görülecektir 
c) Dünya için hiç ölmeyecekmiş gibi 

çalışmalıdır  
d) Sonra çalışmasının karşılığı kendisine 

tastamam verilecektir 
 
 
Soru-77) A.İffetli yaşamaları 
                B.Ana-babalarının izni olması 
                C.Zina etmemeleri 
                D.Aklı-selim olmaları 
                E.Gizli dost tutmamaları 
 
Nisâ sûresinin 25. âyetine göre imanlı 
genç cariyelerle evlenebilmek için 
yukarıdakilerden hangisi cariyelerden 
istenmektedir? (Nisâ  4/25) 
 
a)  A,B,C                     b)  A,C,E                        
c)  B,D,E                     d)  C,D,E 
 
 
Soru-78) 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soru-79) “Musa: Defol! dedi, artık 
hayatın boyunca sen <...........................> 
diyeceksin. Ayrıca senin için, 
kurtulamayacağın bir ceza günü var. 
Tapınmakta olduğun tanrına da bak! 
Yemin ederim, biz onu .................; sonra 
da parça parça edip denize savuracağız!” 
Yukarıdaki ayette boş bırakılan yerlere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
(Tâ Hâ 20/97) 
 
a)     bana dokunmayın-parçalayacağız                          
b)    bana dokunmayın-yakacağız 
c)     bana yardım edin-yakacağız                                  
d)    bana bakmayın-kıracağız 
 
Soru-80) 1 - Allah’a kavuşmayı uman 
kimseler için 
               2 - Ahiret gününe kavuşmayı 
uman kimseler için 
               3 - Allah’ı çok zikreden 
kimseler için 
               4 - Gaybe iman eden kimseler 
için 
               5 - Allah’a şükreden kimseler 
için 
Ahzâb sûresinin 21. âyetinde  “ Allah’ın 
Resulünde sizin için güzel bir örnek 
vardır…’’denilirken ayetin devamında 
yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 
yer almamaktadır? (Ahzâb 33/21) 
 
a)  1-2                  b)  3 
c)  4-5                  d)  1-2-3 
 
 
Soru-81) Mâide sûresinin 105. âyetine 
göre iman edenler hangi durumda 
olursa sapan kimse onlara zarar 
veremez? (Mâide 5/105) 
 
a)   Allah yolunda cihad ederlerse                                    
b)   Doğru yolda olurlarsa 
c)   Allah.ı zikre devam ederlerse                                     
d)   Kendi aralarında anlaşırlarsa 
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Soru-82) Mücâdele sûresinin 3.ve 4. 
âyetinde “ Kadınlardan zıhâr ile ayrılmak 
isteyip de sonra söylediklerinden 
dönenlerin karılarıyla temas etmeden 
önce …”buyrulmaktadır. Bu iki ayette 
zıhar kefareti anlatılmakta olup, 
aşağıdakilerden hangisi zıhar kefareti 
değildir? (Mücâdele 58/3,4) 
 
a)    Bir köleyi hürriyete kavuşturmaları                    
b)    Aralıksız iki ay oruç tutmaları  
c)    Altmış fakiri giydirmeleri                                   
d)    Altmış fakiri doyurmaları  
 
 
Soru-83) Enfâl sûresinin 67. âyetinde, 
Allah Resulü hangi davranışından 
dolayı eleştirilmiştir? (Enfâl  8/67,68) 
 
a) Âmâ birisinden yüzünü çevirmesi 
b) Münâfıkların savaşa çıkmama 

mazeretlerini kabul etmesi 
c) Düşmanı iyice sindirmeden esir alması 
d) Kendisine helal kılınan şeyleri, eşlerinin 

rızasını gözeterek haram sayması 
 
 
Soru-84) Mü’minûn sûresinin 1. 
âyetinde: “ Gerçekten mü’minler 
kurtuluşa ermiştir.” buyrulmaktadır. Bu 
âyetin devamında ki âyetlerde kurtuluşa 
eren mü’minlerin bazı sıfatları 
zikredilmektedir. Aşağıdakilerden 
hangisi bu sıfatlardan biri değildir? 
(Mü’minûn 23/1-5) 
 
a)   İffetlerini korurular                                          
b)   Zekâtı verirler 
c)   Namazlarında huşu içindedirler                      
d)   Öfkelerini yenerler 
 
 
Soru-85) Şûrâ sûresinin 30. âyetine göre, 
insanların başlarına musibet gelmesinin 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (Şûrâ 
42/30) 
 
a) Günahlarına kefaret olmasından dolayı  
b) Kendi elleriyle yaptıkları işlerden dolayı 
c) Kaderlerinde bir yazısı olmasından dolayı 
d) Allah’ın onlara gazaplanmasından dolayı 
 

Soru-86) Mâide sûresinin 35. âyetine 
göre kurtuluşa erme vesileleri 
aşağıdakilerden hangisi değildir?  
(Mâide 5/35) 
 
a)   Allah’tan korkmak                                        
b)   Allah’a yaklaşmaya yol aramak 
c)   Allah yolunda cihat etmek                           
d)   Allah düşmanları ile ittifak yapmak 
 
 
Soru-87) “Halbuki 
………………………… yalanlayanların 
amelleri boşa çıkmıştır. Onlar, yapmakta 
oldukları amellerden başka bir şey için mi 
cezalandırılırlar?” Ayette boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 
(A’raf 7/147) 
 
a)   Ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı                    
b)   Allah’ı ve resulünü 
c)   Ölümü ve kıyameti                                            
d)   Risaleti ve cezalandırmayı 
 
 
Soru-88) Sâd Sûresinin 36–
38.âyetlerinde Süleyman (a.s)’ın duasına 
karşılık Allah’ın bir takım şeyler verdiği 
açıklanıyor. Aşağıdakilerden hangisi 
bunlardan değildir? (Sâd 38/36-38) 
 
a)   Sihirli bir asa 
b)   Emriyle giden rüzgâr 
c)   Bina yapan, dalgıçlık yapan şeytanlar 
d)   Demir halkalarla bağlı diğer varlıklar 
 
 
Soru-89) 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 
 
 
 

14 
 



                                                A 
 

Soru-90) Hz. Nuh kavmini Rabbine 
davet ettiğinde, kavmi onun çağrısına 
uymamak için hangi şeyi mazeret olarak 
öne sürdüler? (Şuarâ 26/111) 
 
a) Sana hep düşük seviyeli kimseler uymuş 

iken, biz hiç sana inanırmıyız? 
b) Sen de bizim gibi bir beşer iken sana nasıl 

inanırız? 
c) Sen de yemek yiyor ve çarşılarda geziyor 

iken sana nasıl inanırız? 
d) Bize Allah'ı apaçık göstermedikçe sana 

nasıl inanırız?  
 
 
Soru-91) Yâsîn sûresinin 70. âyetine 
göre, Kur’an’ın gönderiliş amacı 
aşağıdakilerden hangisidir? (Yâsîn 
36/70) 
 
a)   Diri olanları uyarmak                                         
b)   Hak ile batılı birbirinden ayırmak 
c)   Kalpteki sıkıntılara şifa olması                          
d)   Âlemlere rahmet olması 
 
 
Soru-92) Yûsuf sûresinin 22. âyetine 
göre Hz. Yûsuf ergenlik çağına erişince 
nasıl mükâfatlandırılmıştır? (Yûsuf 
12/22) 
 
a)   Rüya yorumlama yeteneği verilmekle                       

Soru-96) Hac sûresinin 38. âyetinde 
Allah (cc); “Allah iman edenleri korur. 
Şu da muhakkak ki Allah, hain ve nankör 
olan herkesi …………” buyurmuştur. 
Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki 
ifadelerden hangisi gelmelidir? (Hac 
22/38) 

b)   Hükmetme yeteneği ve ilim verilmekle 
c)   Mısır azizinin saygınlığını kazanmakla                     
d)   Peygamberlik verilmekle 
 
 
Soru-93) Nûr sûresinin 59. âyetine göre 
ergenlik çağına girmiş olan çocuklar, 
ailenin diğer fertlerinin odasına hangi 
vakitlerde izinsiz olarak girebilirler? 
(Nûr 24/59) 
 
a)   Sabah namazından sonra                             
b)   Öğle uykusundan sonra 
c)   Yatsıdan önce                                              
d)   Hiçbir vakit 
 
 
 
 

Soru-94) “Ey iman edenler! Size ne oldu 
ki, “Allah yolunda savaşa çıkın!” 
denildiği zaman, yere çakılıp 
kalıyorsunuz? …” diye başlayan Tevbe 
sûresinin 38. âyetine göre, müminlerin 
yere çakılıp kalmalarının sebebi nedir? 
(Tevbe 9/38) 
  
a)   Korku                                                                         
b)   Sayıca az olmaları  
c)   Dünya hayatını ahirete tercih etmeleri                      
d)   Tembellik 
 
 
Soru-95) İbrâhim sûresinin 10. âyetinde 
bütün peygamberlerin ortak çağrısından 
bahsedilir. Kavimler, bu çağrıyı hangi 
mazereti öne sürerek kabul 
etmiyorlardı? (İbrâhim 14/10) 
 
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)   Sevgisinden mahrum eder                            
b)   Cehennemi ile cezalandırır 
c)   Rahmetinden mahrum eder                          
d)   Nimetinden mahrum eder 
 
 
Soru-97) Rabbimiz insanlara karşı lütuf 
sahibi olmasına karşı insanların çoğu ne 
yapmaz? (Neml 27/73) 
 
a)  İnanmazlar                b)  Dua etmezler             
c)  Bilmezler                  d)  Şükretmezler 
 
 
 

15 
 



                                                A 
 

16 
 

Soru-98) 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 
 
Soru-99) Yûsuf sûresinin 92. âyetinde, 
Hz. Yûsuf, kardeşlerine kendini 
tanıttıktan ve kardeşleri suçlarını 
kabulden sonra onlara ne söyledi?  
(Yûsuf 12/92) 
 
a) Benden özür dilemeyin, sizi Allah 

bağışlasın. 
b) Bugün size kızacak değilim 
c) Bugün size kınama yok. Allah sizi affetsin! 
d) Memleketinize dönün, babama selam 

götürün 
 
 
Soru-100)  Rûm sûresinin 30. âyetinde 
“………………………….işte dosdoğru 
din budur”  
buyrulmaktadır. Boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
(Rûm 30/30) 
 
a)   Yalnız Allah’a iman etmek                          
b)   Allah nezdinde tek din islamdır 
c)   Allah’a ve ahiret gününe inanmak               
d)   İnsanların ona göre yaratıldığı fıtrat  
 
 
 
 


