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KUR’AN-KERIM ILE ILGILI SORULAR 

1) Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye 
başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak 
indirilen  ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi 
ibadet olan, dünyevi ve uhrevi meseleleri bildiren,  
Allah (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir?  
 
a-Tevrat 
b-Zebur 
c-Incil 
d-Kur’an’ı Kerim 
 
2) Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine 
bildirmesine ne denir? 
  
a-Vahiy  
b-Ilham 
c-Rüya 
d-Ilan 
 
3) Vahiy Meleği  Peygamberimize vahiy getiren melek 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Mikail 
b) Malik 
c) Cebrail 

   d)   Azrail 
 
 
4) Ilk  vahyin gelis tarihi nedir ? 
 
a-609 
b-610 
c-611 
d-612 
 
5) Kur’an’in indirilmeye baslandigi ay asagidakilerden 
hangisidir? 
 
a-Recep  
b-Saban  
c-Ramazan  
d-Sevval  
 
6) Kur’an’in indirilmeye baslandigi gecenin adi nedir ? 
 
a-Berat gecesi 
b-Kadir gecesi 
c-Mirac gecesi 
d-Mevlid gecesi 
 
 
7) Kur’an-i Kerim kac senelik bir zaman diliminde  
indirilmistir ? 
 
a-23 yil 
b-24 yil  
c-25 yil  
d-26 yil 
 
 
 
 
 

8) Kur’ân-ı Kerîm’in gönderiliş amacı nedir? 
 
a- İnsanların dünya ve âhiret hayatlarını düzene 
koymak, onlarin  hem dünya ve hem de âhiret 
mutluluğunu  temin etmektir. 
b-Insanlarin zengin olmasini saglamak 
c- İnsanların sadece dünya hayatinda mutluluğu temin 
etmektir. 
d- İnsanların sadece ahiret hayatinda mutluluğu temin 
etmektir. 
 

9) Aşağıdakilerden  cümlelerden hangisi Kur'an-ı 

Kerim hakkında yanlış bir değerlendirmedir? 

    a) Kur'an-ı Kerim insanı ilim öğrenmeye ve 

düşünmeye sevkeder. 

    b) Kur'an'da geçmiş milletlerden ve ibret alınması 

için  onların kıssalarından bahsedilir. 

    c) Allah'ın birliği yani "tevhid inancı" Kur'an'ın 

konuları yönünden özünü teşkil eder. 

d) Kuran'da Peygamberimizin (s.a.v) hayatı 

ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 

10) Asagidakilerden hangisi yüce kitabimiz Kur’an’in  

bir özelligi degildir? 

a- 610 yilinda inmeye basladi. 

b- 23 yillik bir sure zarfinda indirildi. 

c- Peygamberimiz tarafindan yazildi. 

d- Tüm insanliga gönderilen en son ilahi kitabtir. 

11) Kur’an-i kerim dışındaki kutsal kitapların bugünkü 

durumları nedir? 

a)Sadece İncil değişikliğe uğramıştır.  

b)Hepsi Allah’ın gönderdiği şekilde korunmuştur. 

c)Sadece Tevrat değişikliğe uğramıştır.  

d) Sadece Kur’an değişmeden Allah’ın gönderdiği 

şekliyle korunmuştur. 

 
12) Peygamberimizin kıyamete kadar devam edecek 
en büyük mucizesi asagidakilerden hangisidir? 
 
a- Mirac mucizesi 
b- Ay’i ikiye bölmesi  
c- Kur’ân-ı Kerîm 
d- Eline aldigi taslarin konusmasi 
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13) Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’a karşı 

görevlerimizden değildir ? 

a- Okumak, anlamaya calismak 

b- Içindeki hükümleri hayatimiza uygulamak 

c- Abdestli okuyup belden yukarida tutmak 

d- Güzel bir kaba koyup duvara asmak 

14) Kur'an-ı Kerim’le ilgili aşağıdaki tanımlamalardan 

hangisi yanlıştır?  

a-Kur’an’i ezberleyen kisilere Hafiz denir 
b-Kur’an’i bastan sona okumaya Hatim denir. 
c-Kur’an’da 30 cüz vardir. 
d-Kur’an’da tekrarli ayetler yoktur.  
 
 
15) Kur’an’ı Kerim’de besmele kaç defa zikredilmiştir?  
 
a-114 defa 
b-115 defa 
c-116 defa 
d-117 defa 
 
 
16) Kur’an-i kerim’i bastan sona okuyup bitirme 
islemine ne ad verilir? 
 
a-Talim 
b-Asere 
c-Kiraat 
d-Hatim 
 
 
17) Kur’an’i Kerim’in tamamini ezberlemis kisilere ne 
ad verilir? 
 
a-Alim 
b-Hadisci 
c-Hafiz 
d-Mufessir 
 
 
18) Kur’ân-ı Kerîm’in Arapça’dan başka bir dile 
çevrilmesine ne ad verilir ? 
a-Tefsir 
b-Hadis 
c-Fikih 
d-Meal 
 
 
19) Kur’an ayetlerinin aciklanmasi ve yorumlanmasi ile 
ugrasan bilim dalina ne ad verilir ? 
 
a-Tefsir 
b-Hadis 
c-Fikih 
d-Islam tarihi 
 
 
 

20) Kur’an ayetlerinin aciklanmasi ve yorumlanmasi ile 
ugrasan kisilere ne ad verilir ? 
 
a-Muhaddis 
b-Kelamci 
c-Mufessir 
d-Tarihci 
 
 
21) Yuce kitabimiz Kur’an’i Kerim’i harekeleme isini 
kim yapmistir? 
 
a-Hazreti Ali 
b-Ebu-l Esved ed Düeli 
c-Hazreti Ömer 
d-Hazreti Osman 
 
 
 22) Yuce kitabimiz Kur’an’i Kerim’i noktalama isini 
kimler yapmistir? 
 
a-Yahya bin Ya’mer, Nasr bin Asim 
b-Vahiy katipleri 
c-Halifeler 
d-Tarihciler 
 
23) Kur’an’i- Kerim’in hareke ve noktalama isini 
bugünkü bildigimiz en son  sekline getiren kisi 
asagidakilerden hangisidir? 
 
a-Yahya  bin Yamer 
b-Esved Ed-Düeli 
c-Nasr bin Asim 
d-Halil bin Ahmed 
 
24)Yüce kitabimiz Kur’an’da bulunan durak isaretlerini 
kim koymustur? 
 
a-Yahya  bin Yamer 
b-Muahmmed Tayfur es Secavendi 
c-Nasr bin Asim 
 d-Halil bin Ahmed 
 
 
25)Yüce kitabimiz Kur’an’da bulunan durak isaretlerine 
ne ad verilir? 
 
a-Fasila 
b-Ayet 
c-Sure 
d-Secavend 
 

26) Kur’an’ı Kerim’i  hangi kıraat imamının rivayeti 
üzerine okuyoruz ?  

 a-Imami Vers rivayetine 

b-Imam-i Halef rivayetine 

c-Imam Asım’in Hafs rivayetine  

d-Imam-i Nafi rivayetine 
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27) Ayetler bir araya gelerek .... ...............olustururular. 
Yukaridaki bosluga uygun gelecek kelime 
asagidakilerden hangisidir? 
 
a-Cüz 
b-Hizb 
c-Sure 
d-Parça 
 
28) Yuce kitabimiz Kur’an’da kac tane sure vardir ? 
 
a-112 
b-113 
c-114 
d-115 
 
29) Yuce kitabimiz Kur’an’da kac tane cüz 
bulunmaktadir? 
 
a-29 
b-30 
c-31 
d-32 
 
 
30) Bir cüz kac sayfadan olusur?   
 
a-20 
b-30 
c-40 
d-50 
 
 
31) Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan 
müstakil bölümlerine ne denir?  
 
a-Sure  
b-Ayet 
c-Hizb 
d-Bölüm 
 
32) Cüzlerin icinde bulunup cüzleri yaklasik beser 
sayfalik bölümlere ayiran isaretlere ne ad verilir? 
 
a- Hatim 
b-Ayet 
c-Sure 
d- Hizb 
 
33) Her hizb yaklasik kac sayfadir ? 
 
a-5 
b-6 
c-7 
d-8 
 
34) Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana 
getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6666 
adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir? 
 
a-Sure  
b-Ayet 
c-Hizb 
d-Bölüm 

35) Yuce kitabimiz Kur’an’da  kac ayet vardir? 
 
a-6700 
b-6600 
c-6236 
d-7000 

36) Peygamberimiz döneminde indirilen Kur’an 

ayetlerini yazmakla görevli olan kişilere ne ad 

verilmektedir? 

a) Fatih 
b) Hafız 
c) Vahiy katibi  
d) Sahabe  
  
 
37) Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte 
toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan 
cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme    
 (Kur’an’in iki kapak arasina alinmis sekline) ne ad 
verilir? 
 
a-Kitap 
b-Sayfa  
c-Mushaf  
d-Cilt 
 
38) Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün 
için mevcut bulunan kemik parçası veya düz  yassı 
olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap 
haline getirildi.   
İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında Mushaf 
haline getirildi?  
 
a-Hz. Ebu Bekir 
b-Hz.Ömer 
c-Hz.Osman 
d-Hz.Ali 
 
39) Yuce kitabimiz Kur’an’ in  tek bir kitap haline 
getirilmesine sebep olan en önemli  olay 
asagidakilerden hangisidir? 
  
a-Yemame savasinda pek çok hafiz sahabinin sehit 
olmasi 
b-Peygamberimizin vefat etmesi 
c-Islam topraklarinin genislemesi 
d-Sahabe- i Kiramin böyle bir isteginin olmasi  

  

40) Yuce kitabimiz Kur’an hangi halife zamaninda 

cogaltilmistir?  

 
a-Hz. Ebu Bekir 
b-Hz.Ömer 
c-Hz.Osman 
d-Hz.Ali 
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41) Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen 
Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan 
sahabe kimdir? 
 
a-Ubeyde bin Cerrah 
b-Sad bin Ebi Vakkas 
c-Mus’ab bin Umeyr 
d- Zeyd bin Sabit 
 
42) Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; 
bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için 
secde etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ? 
 
a-Sükür secdesi 
b-Tilavet secdesi  
c-Istihare secdesi 
d-Hacet secdesi 
 
43) Tilavet secdesi Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir? 
 
a-17 
b-16 
c-15 
d-14  
 
44) Peygamberimiz 23 sene boyunca peygamberlik 
vazifesini yapmistir.Bu surenin 13 senesi Mekke’de, 10 
senesi de Medine’de gecmistir.Yüce kitabimiz Kur’an’a 
baktigimiz zaman Kur’an’da bulunan surelerin 
bazilarinin Mekkî bazilarinin da Medenî oldugunu 
görürüz. Bu farkililiga neden olan olay nedir? 
 
a- 622 yilinda yapilan hicret 
b- Peygamberimizin vefat etmesi 
c- Sahabenin Mekke ve Medine’de yasamasi 
d-Hadislerin söylendigi yerlerin farkli olmasi  
 
45) Kur’an’da gecen tek ay ismi asagidakilerden 
hangisidir? 
 

a- Recep 
b- Saban 
c- Ramazan 
d- Sevval 

 
46) Kur’an’da gecen tek gece ismi asagidakilerden 
hangisidir? 
 

a- Regaib gecesi 
b- Mirac gecesi 
c- Berat gecesi 
d- Kadir gecesi 

 
47) Peygamberimiz her yıl ramazan ayında o güne 
kadar indirilen Kur’an ayetlerini Cebrail’e okumuştur. 
Böylece Kuran’ı karşılıklı okuma geleneği başlamıştır. 
Peygamberimizden bu güne değin süregelen özellikle 
Ramazan aylarinda yapilan bu geleneğin adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a- Meal okumalari 
b- Tefsir  
c- Hadis 
d- Mukabele 

48) Kuran’ın güzel, dogru bir sekilde yanlissiz, 
Arapça’nın kurallarına uygun olarak harflerin sifatlarina 
ve mahreçlerine (çikis yerlerine ) dikkat ederek   
okunmasına  ne ad verilir?      
 
a-Kiraat 
b-Meal 
c-Hatim 
d-Tecvid  

49) Kur'an- Kerim'de  geçmişte yaşamış milletler ve 

peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve 

haberlare ne ad verilir? 

a) Aşır 

b) Kissa 

c) Menkibe 

d) Ayet 

50) Kur’an’da kaç peygamber ismi geçmektedir? 

a- 28 

b- 27 

c- 26 

d- 25 

51) Kur’an-ı Kerim, hak ile batılı, doğru ile yanlışı, iyi 

ile kötüyü ayırt eden ismine ne ad verilir ? 

a-Zikir 

b- Furkan 

c- Nur 

d- Huda  

52 ) Kur’an-i Kerim’den ezberledigimiz, ayin (  ع ) 

harfi ile birbirinden ayrilan  yaklasik 10’ar ayetlik 

kisimlara ne ad verilir? 

a-Sure 

b- Cüz 

c-Asir 

d-Ayet 
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53) Kur’an-ı Kerim’i güzel bir şekilde yazmak için 

geliştirilmiş bir sanat vardır. Bu sanata ne ad verilir ? 

a-Tezhip 

b-Süsleme 

c- Hat sanatı 

d-Cild sanati 
 
 
54) Kur’an ayetlerinin son kelimesine, içinde 
bulundugu ayetle, onu takip eden ayeti birbirinden 
ayirdigi için ......................................................denir; 
 
Yukaridaki bosluga gelecek dogru cevap 
asagidakilerden hangisidir? 
 

a- Durak 
b- Fasila 
c- Ayet 
d- Mushaf 

 
 
55) Yüce kitabimiz Kur’an’i okumaya baslamadan önce 
söyledigimiz cümleye ne ad verilir? 
 

a- Besmele 
b- Istiaze (Euzu-Besmele) 
c- Tilavet  
d- Tekbir 

 
 

  
56) Asagidakilerden hangisi Kur’an’in bir okuyus sekli 
degildir? 
 

a- Hadr 
b- Tertil 
c- Tedvir 
d- Tefsir 
 
 

57) Peygamberimize bir gün “Allah’in en çok sevdigi 
amel hangisidir?” diye soruldu. Efendimiz “Konup 
göçendir.” Buyurdu. 

Adam Konup göçenler kimlerdir? Diye sordu. 
Peygamberimiz o’na .....................................dedi. 
 
Yukaridaki bosluga  gelecek dogru ceavp 
asagidakilerden hangisidir? 
 
a- Konup göçenler göçebe yasayanlardir. 
b- Konup göçenler Kur’an’i bitirip tekrar 

baslayanlardir. 
c- Konup göçenler bazi ayetleri okuyanlardir. 
d- Konup göçenler Kur’an’i sevenlerdir. 

 
   
 

58) Kur’an- i  Kerim’de basinda besmele bulunmayan 
sure  asagidakilerden hangisidir? 
 
a-Bakara 
b-Yasin  
c-Yunus 
d-Tevbe  
 
59) Yüce kitabimiz Kur’an’da  besmelenin ayet olarak 
geçtigi sure hangisisdir ? 
 
a-Yasin 
b-Al-i Imran  
c-Yusuf 
d-Neml  
 
 
60) Hangi surede besmele iki defa zikredilmiştir?  
 
a-Suara suresi   
b-Neml suresi. 
c-Kasas suresi 
d-Ankebut suresi 
 
61) Yuce kitabimiz Kur’an’in en uzun suresi hangi 
suredir? 
 
a-Yasin suresi 
b-Mulk suresi 
c-Yusuf suresi 
d-Bakara suresi 
 
 
62) Kur’an’ı Kerim’deki en uzun ayet hangisidir?  
 
a-Bakara suresi 255. ayeti 
b-Bakara suresi 282. Ayeti 
c-Isra suresi 1. ayeti 
d-Yasin suresi 83. ayeti 
 
 
63) Asagidaki surelerden hangisi  Kur’an’ı Kerim’deki 
en kısa sure hangisidir? 
 
a-Yasin suresi 
b-Mulk suresi 
c-Yusuf suresi 
d-Kevser suresi 

 

64) Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı 
Ramazan ayınin 27. Kadir gecesinde nazil olmaya 
başlayan  ilk ayetler hangi surededir? 

 
a) Müddessir Suresi 
b) Bakara Suresi 
c) Alak Suresi 
d) Fatiha Suresi 
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65) Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı 
Ramazan ayınin 27. Kadir gecesinde nazil olmaya 
başlayan  ilk ayetler Peygamberimize nerede 
gelmistir? 
 
a-Mekke’de 
b-Medine’de 
c-Sevr magarasinda 
d-Hira magarasinda 
 
66)Her namazin bütün rekatlarinda okudugumuz sure 
asagidakilerden hangisidir? 
 

a- Yasin suresi 
b- Fil suresi 
c- Nas suresi 
d- Fatiha suresi 

 
 

67) Yuce kitabimiz Kur’an-i Kerim’in ilk suresi 
hangisidir? 
 
a-Bakara 
b-Nisa 
c-Fatiha 
d-Al-I Imran 
 
68) Yuce kitabimiz Kur’an-i Kerim’in son suresi 
hangisidir? 
 
a-Ihlas 
b-Felak 
c-Nas 
d-Leheb 
 
 
69) Sahabeler karşılaştıklarında ve ayrılacakları 
zaman birbirlerine devamlı olarak okudukları bir sure 
vardı. İmamı �afi hazretleri “Kur’an’dan sadece bu 
sure nazil olsaydı, insanlara dünya ve ahiret mutluluğu 
için yeterdi.” diyerek manasını ve önemini anlattığı bu 
surenin ismini söyleyiniz.  
                                        
a-Asr suresi 
b-Fussilet suresi 
c-Duhan suresi 
d-Hadid suresi 
 
 
70) Kur’an’ı Kerim’de  "Zaman" üzerine yemin edilen 
sure hangisidir? 
 
a)Isra  
b) Kevser  
c) Asr  
d)Ihlas 
 
71)Tesbih çekmeden önce okudugumuz “Ayete’l – 
Kürsi”  hangi surededir? 
  
a-Bakara suresinde 
b-Al-i Imran suresinde 
c-Nisa suresinde 
d-Maide suresinde 

72) Peygamberimizin anlatimiyla Kur’an ‘in kalbi olarak 
nitelendirilen sure hangi suredir ? 
 
a-Sems suresi 
b-Yusuf suresi 
c-Mulk suresi 
d-Yasin suresi 
 
73) Allah (c.c.) kelimesi Kur’an’da kaç defa 
zikredilmiştir? 
 
a-2697 
b-2700 
c-2900 
d-3000  
 
74) Kur’an’ı Kerim’de  hangi surenin her ayetinde 
“ALLAH” lafzi  kelimesi vardır?  
 
a-Ahzab suresi 
b-Kiyame suresi 
c-Mücadele suresi 
d-Mulk suresi 
 
 
75) Peygamberimizin isminin Ahmet olarak gectigi 
sure hangi suredir? 
 
a-Hasr suresi 
b-Mumtehine suresi 
c-Saff suresi 
d-Cuma suresi 
 
 
76) Her namazin ilk rekatinda  “Allahu ekber” deyip 
namaza basladiktan  sonra ilk okudugumuz duadir. 
*Yüce Allah’in eksik sifatlardan uzak oldugunu, 
varliginin her seyden üstün oldugunu ifade der. 
*Cenaze namazlarinda ise “ve celle senâük” ibaresi ile 
okunur. 
Yukarida özelliklerini saydigimiz dua asagidakilerden 
hangisidir ? 
 

a- Tahiyyat 
b- Allahümme Salli 
c- Rabbena dualari 
d- Subhaneke duasi 
 

 
77) Namazlarin her oturusunda okudugumuz duadir. 
*Mana olarak Efendimize ve Allah’in iyi kullari üzerine 
selam olsun dedigimiz sonunda da kelime-i sehadet 
getirdigimiz duadir. 

 
Yukarida özelliklerini saydigimiz dua asagidakilerden 
hangisidir ? 
 

a-Tahiyyat 
b-Allahümme Salli 
c-Rabbena dualari 
d-Subhaneke duasi 
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78)  Peygamberimize salat-ü selam getirdigimiz, Hz. 
Ibrahim’e ve ailesine rahmet ettigin gibi    
Peygamberimize rahmet et dedigimiz, her  namazda 
otururken okudugumuz  dualardir. 
 
Yukarida özelliklerini saydigimiz iki  dua 
asagidakilerden hangisidir ? 
 

a-Tahiyyat 
b-Allahümme Salli ve Barik 
c-Rabbena dualari 
d-Subhaneke duasi 

 
79) Allahü Teala’dan dünya ve ahirette iyilik istedigimiz 
bizi anne, babamizi ve bütün inananlari bagislamasini 
istedigimiz ve   her namazda otururken okudugumuz 
dualara ne ad verilir ? 

a-Tahiyyat 
b-Allahümme Salli ve Barik 
c-Rabbena dualari 
d-Subhaneke duasi 

 
 
 80) Vitr namazinin son rekatinda ayakta iken  
okuyarak  Allahü Teala’dan yardim istedigimiz, 
günahlarimizi bagislamasini diledigimiz, kendisine 
tevbe ettigimiz, ve güvenimizi belirttigimiz biraz uzunca 
olan dualara ne ad verilir?  
 
a-Rabbena dualari 
b-Kunut dualari 
c-Tahiyyat 
d-Subhaneke duasi 
 
 
81) Kur’an –i Kerim’in 105. suresi olup namazlarda 
okudugumuz bir suredir. 
*Kabe’yi yikmak isteyen Ebrehe’nin hucumunu konu 
edindigi için bu adi almistir. 
Yukarida özelliklerini saydigimiz sure asagidakilerden 
hangisidir ? 
 

a- Fil suresi 
b- Kureys suresi 
c- Maun suresi 
d- Kevser suresi 
 

 
82)* Kur’an –i Kerim’in 106. suresi olup namazlarda 
okudugumuz bir suredir. 
*Allah’in Kureys kabilesine vermis oldugu korku içinde 
iken onlara güven verilmesi, aç iken doyurulmalari gibi  
ni’metlerden bahsedilir.  
Verilen bu nimetlerden dolayi Kabe’nin rabbine ibadet 
etmeleri istenir.  
Yukarida özelliklerini saydigimiz sure asagidakilerden 
hangisidir ? 
 

a-Fil suresi 
b-Kureys suresi 
c-Maun suresi 
d-Kevser suresi 
 

 

83)  Kur’an –i Kerim’in 107. suresi olup namazlarda 
okudugumuz bir suredir. 
Dini yalan sayanlardan, yetimi, yoksulu 
doyurmayanlardan, namazi gaflet içinde kilanlardan, 
insanlara gösteris yapanlardan ve ihtiyaç sahiplerine 
imkanlari oldugu halde yardim etmeyenlerden 
bahsedilen bir suredir. 
 
Yukarida özelliklerini saydigimiz sure asagidakilerden 
hangisidir ? 
 

a-Fil suresi 
b-Kureys suresi 
c-Maun suresi 
d-Kevser suresi 
 
 

84) Kur’an –i Kerim’in 108. suresi olup namazlarda 
okudugumuz bir suredir. 
* Kur’an’in en kisa surelerinden biridir. 
*Peygamberimize pek çok nimet verildiginden, 
Peygamberimizinden   Allah için namaz kilip kurban 
kesmesi istenen, Peygamberimize oglu Ibrahim’in 
ölümü üzerine soyu kesik diyenlerin soyunun kesik 
oldugunun bildirildigi sure asagidakilerden hangisidir ? 
 

a-Fil suresi 
b-Kureys suresi 
c-Maun suresi 
d-Kevser suresi 
 
 

85) Kur’an –i Kerim’in 109. suresi olup namazlarda 
okudugumuz bir suredir. 
Müsriklerin, Peygamberimize « Ey Muhammed gel bir 
sene senin dinine iman edelim bir sene de sen bizim 
dinimize gir. Hangisi hosumuza giderse onu  kabul 
edelim » demeleri  üzerine nazil olan bir süredir. 
Peygamberimiz onlara sizin dininiz size benim dinim 
bana demistir.   
 
Yukarida özelliklerini saydigimiz sure asagidakilerden 
hangisidir ? 

a- Kafirun suresi 
b- Nasr suresi 
c- Tebbet suresi 
d- Ihlas suresi 
 
 

86)* Mekke’nin fethi sirasinda indirilmistir. 
* 3 ayettir. 
* Surede Allah’in Hz. Peygamber’e yardim ederek 
O’nun fetihlere kavustugu ifade edilmistir. 
* Surenin adi yardim manasini tasir. 
  Yukarida özelliklerini saydigimiz sure asagidakilerden 
hangisidir ? 
 

a-Kafirun suresi 
b-Nasr suresi 
c-Tebbet suresi 
d-Ihlas suresi 
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87)* Ebu Leheb ve hanimi hakkinda inmistir. 
Ebu Leheb’in kazandiklarinin ve malinin kendisine 
fayda saglamadigi hanimi ile Cehennem’e girecegi 
bildirilmistir. 
Peygamberimize hem Ebu Leheb hem de hanimi çok 
eziyet etmislerdir. 
  Yukarida özelliklerini saydigimiz sure asagidakilerden 
hangisidir ? 
 

a-Kafirun suresi 
b-Nasr suresi 
c-Tebbet suresi 
d-Ihlas suresi 
 

88)* Allah’in birliginin en kisa ifadesidir. 
* Allah’in bir oldugu, hiç  bir seye ihtiyaci olmadigi, her 
varligin O’na muhtaç oldugu, dogurmadigi, dogmamis 
oldugu ve hiç bir seyin O’na denk olmadigi bu surede 
bildirilir. 
Yukarida özelliklerini saydigimiz sure asagidakilerden 
hangisidir ? 
 

a-Kafirun suresi 
b-Nasr suresi 
c-Tebbet suresi 
d-Ihlas suresi 
 

89)*Peygamberimizin her aksam yatmadan önce  
okumamizi bizlere tavsiye ettigi bir suredir. 
*Bu sureyi okudugumuz zaman  yaratilan varliklarin, 
karanligin, büyücülerin ve  hased edenlerin  
kötülüklerinden Allah’a siginilmis olunur. 
Yukarida özelliklerini saydigimiz sure asagidakilerden 
hangisidir ? 
 

a- Nasr suresi 
b- Tebbet suresi 
c- Ihlas suresi 
d- Felak suresi 
 
 

90)* Peygamberimizin her aksam yatmadan önce  
Felak suresi ile birlikte okumamizi bizlere tavsiye ettigi 
bir suredir. 
* Kur’an’in son suresidir. 
* Bu sureyi okudugumuz zaman  Insanlarin, cinlerin ve  
vesvese verenlerin kötülüklerinden Allah’a siginilmis 
olunur. 
Yukarida özelliklerini saydigimiz sure asagidakilerden 
hangisidir ? 

a- Tebbet suresi 
b- Ihlas suresi 
c- Felak suresi 
d- Nas suresi 
 

91) Iki koruyucu « Muavvezeteyn » anlamina gelen 
Peygamberimizin her aksam yatmadan önce     
okumamizi bizlere tavsiye ettigi  iki  sure 
asagidakilerden hangisidir. 
 

a- Fil – Kureys sureleri 
b- Maun - Kevser sureleri 
c- Kafirun – Nasr sureleri 
d- Felak – Nas sureleri 

92) Peygamberimize,  Mirac sirasinda verilmistir. 
• Peygamberimiz her yatsi namazindan sonra 

okumamizi bizlere  tavsiye etmistir. 
•  Bakara suresinin son iki ayeti olan  bu 

ayetlere ne ad verilir ? 
 

a- Hüvallahüllezi 
b- Kadir suresi 
c- Amenerrasulu 
d- Ihlas suresi 

 
 
93) Hasr suresinin son 4 ayetidir. 

• Peygamberimiz her sabah ve aksam  
namazlarindan sonra okumamizi bizlere  
tavsiye etmistir. 

• Içinde Allahü Teala’nin pek çok güzel ismi 
geçer. 

 
Yukarida özelliklerini saydigimiz bu ayetlere ne ad 
verilir ? 

a-Hüvallahüllezi 
b-Kadir suresi 
c-Amenerrasulu 
d-Ihlas suresi 
 

94) Kur’an ayetlerinin Peygamberimize inis 
sebeplerine ne ad verilir ? 

 
a-Sebeb-i Vurud 
b-Esbab-i Nüzül 
c-Izahat 
d-Ilham     
 
95) Yüce kitabimiz Kur’an-i Kerim’de hangi gün adi ile 
ilgili bir sure vardir? 
 
a-Pazartesi 
b-Cumartesi 
c-Persembe 
d-Cuma 
 
96) Asagidakilerden hangisi  yüce kitabimiz Kur’an-i 
Kerim’in bir özelligi degildir ? 
 
a-Icindeki prensiplerin insan tabiatina uygun olmasi 
b-Insanlarin bütün ihtiyaclarini karsilamasi 
c- Herkese Hitap Etmesi 
d- Evrensel olmamasi 
 
97) Asagidakilerden hangisi  yüce kitabimiz Kur’an-i 
Kerim’in bir özelligi degildir ? 
 
a-Kur’an, Allah’in sözüdür. 
b-Ayetlerin kelimelerinin seçimi tertibi Allah’a aittir. 
c-Insanlari en dogru yola iletir. 
d-Insanlari sadece ahiret hayatina yöneltir. 
 
98) Kur’an’in en son inen ayeti asagidakilerden hangisidir ? 
 

a- Bakara 1-5 ayetleri 
b- Alak , 1-5 ayetleri 
c- Maide, 3. ayeti 
d- Kalem, 1. ayet 
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99) Yüce kitabimiz Kur’an’da 29 surenin basinda bulunan, 
oldugu gibi harf olarak okunan ve ne anlama geldigini 
sadece Allah ve Peygamberimizin bildigi  bizim 
bilemedigimiz bazi harfler vardir. 
 
Bu harflere ne ad verilir ? 
 
a-Peltek harfler 
b-Kalin harfler 
c-Med harfleri 
d- Huruf-u Mukattaa 
 

100) ”Hepiniz Allah’in ipine simsiki sarilin, ayrilmayin ”    
ayetinde Allah’in ipinden kast edilen kitap 
asagidakilerden hangisidir? 

a-Tevrat 
b-Zebur 
c-Incil 
d-Kur’an-i Kerim 

 


