
   

 

 AD:................................                 SOYAD:....................                              SINIF:.8/.....                        NUMARA:............... 

1) Kuran-ı Kerim’in her 20 sayfalık bölümlerine ne denir? (5 Puan) 

A) Sure 

B) Ayet 

C) Cüz 

D) Sayfa 

2) Kadir suresinin anlamını yazınız. (5 Puan) 

 

 

3) Asr Suresi’nde insanların ziyanda oldukları, ancak dört sınıfın ziyanda olmadığı 

belirtilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu belirtilen dört sınıftan biri değildir. (5 Puan) 

A) İman edenler 

B) Sabrı tavsiye edenler 

C) Adaleti tavsiye edenler 

D) Hakkı tavsiye edenler 

4) Kuran-ı Kerim’in ilk ve son sureleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan) 

A) Kevser-Bakara 

B) Bakara-kevser 

C) Fatiha-Nas 

D) Fatiha-Kevser 

5) Tilavet secdesi nedir? Kuran’ı Kerimde kaç ayette secde işareti vardır? (5 Puan) 
 
 
 
6) Aşağıdaki tecvit kurallarını yanlarına yazınız. (1x5=5 Puan) 

ٰايَة   في :   
 ٰاَمَن َمن   :
 بَصير  َسميع   :
 ُكن تُم  اِن   :
 بَي نِِهم  ِمن   :
 
7) Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (15 Puan) 

1.Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen,insanların dünya 

ve ahirette mutlu olmalarını sağlamayı amaçlayan kurallara……………………..denir. 

2.Allaha ortak koşan insana ……………………….denir. 

3………………. Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah Teâlâ’dan getirdiği kesin 

hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, tereddütsüz kabullenip teslim olmaktır. 

4. …………………………..peygamber cinlerle iletişim kurardı. 

5………………………… Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, 

eşi ve benzerinin bulunmadığına inanmak demektir. 



8) Kadir gecesi niçin bin aydan daha hayırlıdır? (5 Puan) 

A) O gece melekler indiği için 

B) Kur’an-ı Kerim o gece indiği için 

C) Türlü iş yapıldığı için 

D) Sevilen bir gece olduğu için 

9) Kuran-ı Kerim’in özelliklerini maddeler halinde yazınız. (5 Puan) 

 

 

11) Aşağıdaki vakıf işaretlerinden hangisi konunun bittiğini ifade eder? (5 Puan) 
A) ع 
B) ال 
C) ز 
D) ط 
 
12) -Kuran-ı kerimin en küçük birimidir 
-Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir. 
Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? (5 Puan) 
A) Sure 
B) Ayet 
C) Cüz 
D) Sayfa 
 
13) Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? (5 Puan) 
A) Ahiret hayatına 
B) Kıyametin kopacağı tarihe 
C) İman-İbadet konularına 
D) Ahlak kuralları 
 
14) Kuranı Kerimde ismi geçen on tane sure ismi yazınız. (10 Puan) 
1-)                                                 6-) 
2-)                                                 7-) 
3-)                                                 8-) 
4-)                                                 9-) 
5-)                                                10-) 
 
15) İdgam-ı Maal Gunne tecvit kuralını tanımlayınız. (5 Puan) 
 

 

16) Aşağıdaki soruların başına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) koyunuz. (15 Puan) 

(.....) Kureyş suresinde, insanların sahip olduğu nimetler hatırlatılmakta ve bunlara şükür için 

Allah’a kulluk etmeleri istenmektedir. 

(.....) İmanın baskı, tehdit durumunda gerçekleşmemiş olması gerekir. 

(.....) Tevhid’in zıddı riyadır. 

(.....) İhlas suresi Davut peygamberden bahseder. 

(.....) İtaat; Allah’a, Peygamber’e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymaktır. 

                                                                          Sınav Süresi 40 Dakikadır. BAŞARILAR ☺ 



 




