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Aşağıda verilen kavramları açıklamalara uygun olarak eşleştirebilir misiniz? 
 Vahiy,     Peygamber,      Cüz,                  Mushaf,               114,                    Hz.Adem,       Hz.Muhammed,   

 Ayet,       Sure,                 Hatim,              Kur’an-ı Kerim,   Tevrat,               Mukabele,      Hafız,   

 Allah       Besmele,          Kevser Suresi,  Bakara Suresi,       Fatiha Suresi,    Nas Suresi     Alak Suresi, 

 Köle,       Cebrail,            Vahiy Kâtibi,    Kur’an-ı Kerim 

 

 Dört büyük kutsal kitaplardan birisidir. Allah’ın gönderdiği son ilahi kitaptır. 

 İlk insandır. İnsanlığın atasıdır. Peygamberlerin ilkidir 

 Her yıl ramazan ayında peygamberimiz ve Cebrail’in gelen Kur’an ayetlerini kontrol 

etmesine, günümüzde ise Kur’an’ın karşılıklı olarak okunmasına denir. Günümüzde 

daha çok bir kişinin okuması ve diğerlerinin takip etmesi veya dinlemesine denir. 

 Peygamberimiz kendisine gelen Kur’an ayetlerini yazmak için bazı kimseleri 

görevlendirmişti. Bu kişilere  ……………….. denir. 

 Kur’an-ı Kerimin tamamını ezberleyen ve bu şekilde okuyabilen  kişilere denir. 

 

 Kur’an-ı Kerim’in her bir cümlesine denir. 

 

 Kur’an-ı Kerim’in kitap olarak toplanıp iki kapak arasında bir araya getirilmiş halidir. 

 Kur’an-ı Kerim’in ayetlerinden oluşan her bir bölümüne verilen isimdir 

 Allah’ın mesajlarını peygamberlerine bildirmesine denir. 

 Allah’ın gönderdiği son peygamberdir. 

 Kur’an-ı Kerim’in baştan sona okunup tamamlanmasına denir. 

 Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı mesajları (vahiy ) peygamberlere getiren melektir. 

 Kur’an-ı Kerimin  toplam sure sayısı. 

 Kur’an-ı Kerim’in yirmi sayfadan oluşan bölümlerine ………… adı verilir. 

 Dört büyük kutsal kitaplardan ilkidir. 

 Bismillahirahmanirrahim ( Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla) 

 Allah’ın mesajlarını insanlara ulaştıran ve örnek olan uyarıcı,müjdeleyici elçilere 

denir. 

 Her şeyin yaratıcısı ve sahibi olan varlıktır. 

 Hiçbir hakkı olmayan ve para karşılığı alınıp satılan ve özgürlüğü bulunmayan 

insanlara denir. 

 Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin bulunduğu suredir 

 

 Kur’an-ı Kerimin ilk suresi olup Kur’an’ın açılış suresidir. 

 Kur’an-ı Kerimin son suresidir. 

 Kur’an-ı Kerimin en uzun suresi olup 286 ayetten oluşmaktadır. 

 Kur’an-ı Kerimin en kısa suresi olup 3 ayetten oluşmaktadır. 

 Bütün insanlığa gönderilmiş olan ve her zaman geçerli olan Allah’ın gönderdiği son 

kutsal kitaptır. 
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