1.

Felak ve Nas sureleri, yaklaşık olarak aynı mesajları içermektedir. İnsanların başına gelebilecek olan her türlü kötülükten insanların yüce Allah’a sığınması gerektiği dile getirilmiştir. Felak suresinde gecenin çökmesi ile oluşabilecek
kötülüklere değinilir. Gece, insanlar tarafından psikolojik olarak kötü bir his uyandırmaktadır. Gece her ne kadar
kötülük ve tehlikeler olsa da sabahın da rabbi olduğu ifade edilerek, sanki insanlara bir huzur verilmiştir. İnsanların
başlarına gelen kötülükler karşısında yılmaması ve sabırlı olması beraberinde bir huzuru getireceği mesajı verilen
bu ayetler Kur’an’da bir dua niteliği taşımaktadır. Bu ayetleri anlayarak okuyan ve Allah’a güvenen bir kimsenin
kötülüklerden korunması beklenen bir durumdur. Bu gibi pek çok sebepten dolayı bu iki sure “Muavvizeteyn” olarak
anılmaktadır.
Parçanın anlam bütünlüğü dikkate alındığında, aşağıdaki ayetlerden hangisinin altı çizili bölüm ile aynı mesajı içerdiği söylenebilir?
A) Elbette, zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, zorluğun yanında bir kolaylık vardır.
(İnşirah suresi, 5 ve 6. ayetler)
B) Geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarırsın…
(Âl-i İmsan suresi, 27. ayet)
C) O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için (karanlık); gündüzü ise aydınlık kılandır…
(Yunus suresi, 67. ayet)
D) Gündüzün iki ucunda, gecenin de ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri (günahları) giderir…
(Hûd suresi, 114. ayet)
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2. Arapça’da gayb sözcüğü, gizlenmek, gizli kalmak görünmemek gibi anlamlara gelir. Terim olarak da duyu organları
ve akıl yoluyla kavranamayan şey anlamına gelmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sözcükle ilişkilendirilen bir varlık değildir?
A) Melek

B) Vahiy

C) Cennet

D) Peygamber

3. Melekler ile ilgili olarak;
I. Nurdan yaratılmış varlıklardır.
II. Allah’ın emirlerine karşı gelemezler.
III. İnsanlardan sonra yaratıldığı bildirilmektedir.
ifadelerinden hangileri doğru değildir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.
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D) II ve III.

4. Haşr olayı gerçekleşirken insanlara dünyada yapıp ettikleri gösterilecektir. Bu da dünyada insanlar için tutulan amel
defterleri ile mümkün olacaktır. İyi insanlara sağ taraftan, kötü insanlara ise sol taraftan verilecek olan bu amel
defterleri, içlerinde tüm detayların bulunduğu bir defterdir. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an’da şöyle bir konuşmadan
söz edilir: Artık kitap (amel defteri) ortaya konmuştur; suçluların, onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak,
“Vay halimize! Bu nasıl kitapmış! Küçük-büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” dediklerini görürsün.
… (Kehf suresi, 49. ayet)
Metinden hareketle;
I. Amel defterlerinin dağıtılması haşr olayında gerçekleşecektir.
II. Amel defterleri, insanın tüm yaşamının kayıt altında tutulduğu defterlerdir.
III. İnsanların yapıp ettiklerini hafızalarında tutan meleklere “Hafaza Melekleri” denilmektedir.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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5. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, (öldükten sonra) bize kavuşmayı ummayanlar, “Ya
(bize) bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir” dediler. De ki: “Onu kendiliğimden değiştirmem benim için
olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir
günün azabından korkarım.”
(Yûnus suresi, 15. ayet)
Bu ayetteki altı çizili bölüm aşağıdaki meleklerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Mikail

B) Azrail

C) Cebrail

D) İsrafil

6. Kıyamet günü, dünya hayatının anlam kazanması açısından büyük öneme sahiptir Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de
adalet terazilerini kuracağını, hiçbir kimseye haksızlık edilmeyeceğini bindirmiştir. Hardal tanesi kadar bile olsa ne
bir iyiliğin ne de bir kötülüğün gözden kaçırılacağını bildiren yüce Allah, adalete verilen önemi gözler önüne sermiştir.
Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Mizan

B) Diriliş

C) Mahşer

D) Cehennem
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9. Aşağıdakilerden hangisi Nas suresinin içeriğinde arasında yer almaz?

7. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle
ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.
(Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa,
onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak
biz yeteriz.

A) Yüce Allah’ın adaleti
B) İnsanların meliki ve ilahı
C) Vesvesenin bir kötülük olduğu

(Enbiyâ suresi, 47. ayet)

D) İnsanlara vesvese veren varlıklar

Altı çizili bölümde bahsedilen ve ahiretin aşamalarından olan bu olay aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Ba’s

B) Haşr

C) Mizan

D) Kıyamet
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10. … “Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar,
ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm…

8. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde “haşr” olayının
benzetmesi yapılmıştır?
A) İnkâr edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başkasını duymayarak haykıran gibidir. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, bu yüzden akledemezler.

(Âl-i İmrân suresi, 49. ayet)

(Bakara suresi, 171. ayet))

Bu ayetten göre Hz. İsa ile ilgili;

B) Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu,
yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan
bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir…

I. Kısa süren bir tebliğ görevi olmuştur.

II. Peygamberliğini çok az insan tasdik etmiştir.
III. Halkına Allah’ın izni ile olağanüstü olaylar
göstermiştir.

(Bakara suresi, 261. ayet)
C) Onların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu, kendilerine zulmeden bir topluluğun
ekinlerini vurup mahveden kavurucu ve soğuk bir
rüzgârın durumu gibidir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

(Âl-i İmrân suresi, 117. ayet)

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

D) Allah'ın rahmetinin belirtilerine bir bak, yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz
ölüleri O diriltir. O her şeye Kadir'dir.
Cevap anahtarı için karekodu
okutunuz.

(Rûm suresi, 50. ayet)
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