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4.Ünite Değerlendirme Testi
1- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an kelimesinin sözlük anlamlarından değildir?
a) Çoğalmak
b) Okumak
c) Toplamak
d) Okunan metin
2- Kur'an-ı Kerim'in indirildiği yıl ve mübarek gecenin ismi, aşağıdaki şıklardan hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
a) 620 yılı Kadir gecesinde
b) 610 yılı Mirac gecesinde
c) 620 yılı Mirac gecesinde
d) 610 yılı Kadir gecesinde

3- İslam dinini öğrenmek isteyen bir kişinin başvuracağı en temel kaynak aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Hadisler
b) Diyanet İşleri
c) Kur'an-ı Kerim
d) İnternet
4- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan inanç konularından biridir?
a) Zekat
b) Doğruluk
c) Oruç

d) Melek inancı

5- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'da yer alan ibadet konularından biridir?
a) Allah inancı
b) Yardımseverlik
c) Namaz

d) Ahiret inancı

6- Kur'an, insan ilişkilerinde doğruluk, sevgi, saygı, adalet gibi değerleri
tavsiye eder
- Kur'an, barışı, dostluğu, kardeşliği öğütler
- Kur'an, kötülüğü ve kötü şeyleri yasaklar
Yukarıda verilen bilgiler, Kur'an-ı Kerim'in hangi yönü ile ilgilidir?
a) Kur'an'ın Allah inancı konusunda bilgiler vermesi
b) Kur'an'ın iyiye ve güzele yönlendirmesi, kötülüklerden sakındırması
c) Kur'an'ın geçmiş Peygamberler hakkında bilgiler vermesi
d) Kur'an'ın Allah-evren ilişkisi konusunda açıklayıcı olması
7- Kur'an'da hayatıyla ilgili bilgi verilen bir Peygamberdir. Yaşadığı toplumda yaygın
olan "putlara tapma" inancını asla benimsememiş, halkını her zaman doğru yola ve Allah'ı
inanmaya çağırmıştır. Hatta bu yüzden ülkesinin kralı tarafından cezalandırılmış, ateşe
atılmış, ancak Allah'ın bir mucizesi gereği ateş O'nu yakmamıştır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen Peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. İbrahim (a.s.)
b) Hz. İsa (a.s.)
c) Hz. Musa (a.s.)
d) Hz. Nuh (a.s.)
8- Hz. İbrahim Peygamberin yaşadığı yer, ülkemizde hangi bölgedir?
a) Antalya çevresi
b) Karadeniz bölgesi
c) İstanbul
d) Urfa-Harran çevresi
9- Hz. İbrahim, halkının inandığı putlara niçin inanmıyordu?
a) Putlar taştan ve tahtadan yapıldığı için
b) Putlar kendilerine yapılan isteklere karşılık veremediği için
c) Putlar cansız ve elinden hiçbir şey gelmeyen nesneler olduğu için
d) Hepsi

10- Putlara tapmadığı için Nemrut tarafından cezalandırılan Hz. İbrahim Peygamberi, bu
cezadan kurtaran büyük mucize aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ateşe atılması ve rüzgarın onu uçurarak yanmaktan kurtulması
b) Denize atılması ve balıkların onu kurtarması
c) Ateşe atılması ve ateşin gül bahçesine dönüşerek onu yakmaması
d) Kılıç ve okla öldürülmek istenmesi sonucu meleklerin onu koruması

11- Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamberlerin ibret verici olaylarına ne ad
verilir?
a) Hikaye
b) Öykü
c) Kıssa
d) Fıkra
12- Kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Yusuf
b) Hz. İbrahim
c) Hz. İsmail
d) Hz. Davud
3- Hz. Eyüp peygamber en çok hangi yönüyle bilinmektedir?
a) Cömertlikle
b) Cimriliğiyle
c) Yardımseverliğiyle
d) Sabrıyla
14- Tahtadan yapılmış heykellerin tanrı olamayacağını anlayan ve gerçek
yaratıcının kim olduğunu araştıran, yıldızlardan, ay ve güneşten yola çıkarak
Allah’ı bulan peygamber kimdir?
a) Hz.İbrahim
b) Hz.Yakup
c) Hz. Lokman
d) Hz.Lut
15- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da anlatılan kıssa çeşitlerinden biri
değildir?
a) Bazı peygamberlerin hayatlarından ibret verici kesitler
b) Bilgi ve erdem sahibi bazı kimselerin yaşamlarından kesitler
c) İlk halifelerin yaşamlarından ilginç olaylar
d) Geçmiş toplumların yaşadığı ibret dolu olaylar
16- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an kıssalarının amaçlarından biri değildir?
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a) Okuyanlara hoşça vakit geçirtmek
b) Ders alınmasını sağlamak
c) Yanlışların tekrar edilmemesini sağlamak
d) Peygamberlerin verdikleri mücadeleleri anlatmak
17- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da kıssası anlatılan peygamberlerden biri
değildir?
a) Hz İbrahim
b) Hz.Eyüp
c) Hz. Yusuf
d) Hz. Ali

19- “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış,
başına gelenlere sabret…”
Kur’an’da, oğluna verdiği bu öğütlerle bilinen bilge insan kimdir?
a) Hz. İdris
b) Hz. Hûd
c) Hz. Elyesa
d) Hz. Lokman
20- Nemrud’la mücadele eden peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hz. Yusuf
b) Hz. İbrahim
c) Hz. Lokman
d) Hz. Eyüp
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18- Aşağıdakilerden hangisi Hz. Yusuf’un başına gelenlerden biri değildir?
a) Zindana atılması
b) Ateşe atılması
c) Mısır’da vezirlik görevine getirilmesi
d) İftiraya uğraması
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