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8. SINIF 5. ÜNİTE 
KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )  

 
 
1- Kur’an’ın son ilahi kitap olmasından aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz ? 
A) Mesajının evrensel olduğunu B) Getirdiği hükümlerin kıyamete kadar 
geçerli olduğunu  
C) Kur’an’dan sonra daha ilahi kitap gönderilmeyeceğini D) Kur’an’ın 
yalnız indirildiği çağa hitap ettiğini 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim için söylenemez? 
A) İslam dininin temel kaynağıdır 
B) Hz Muhammed (sav)’e gönderilmiştir 
C) Son ilahi kitaptır 
D) Peygamberimizin sözlerinden oluşur 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizin en 
kapsamlısıdır. 
a) Kuranı Kerimi abdestsiz okumamalıyız   
b) Kuranı Kerim okunurken huşu içinde dinlemeliyiz. 
c) Evde yüksek yerde bulundurmalıyız.   
d) Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız. 
 
4- Kur’an için aşağıdakilerden hangisinin söylenmesi doğru olur? 
a) Kur’an Allah'ın gönderdiği ilk kutsal kitaptır.  
b) Kuran’ın mesajları o çağa yöneliktir. 
c) Kur’an önceki kutsal kitapların tamamlayıcısıdır.  
d) Kur’an bütün olarak bir kerede indirilmiştir. 
 
5- Aşağıdaki cümlelerden hangisi Kur’an için söylenemez?  
a) Kur’an sadece o zamanki topluma indirilmiştir.   
b)  Kur’an sadece Allah’ın sözlerini ve buyruklarını içerir. 
c)  Kur’an’ın hükümleri evrenseldir.  
d)  Kur’an sureleri vahiyle sıralanmıştır. 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özelliklerinden değildir ?  
a) Nebe` suresi hariç sureler besmele ile başlar.     
b) Kaynağı vahiydir  
c) Hz. Muhammed’e ilk vahiy Ramazan ayında gelmiştir  
d) Evrensel bir kitaptır. 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir ?  
A- Kaynağı vahiydir.   B- İlk süresi fatihadır. 
C- Milli bir kitaptır.   D- 114 süre vardır. 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın özelliklerinden biri değildir ?  
A) Kur’an 23 yılda parça parça indirilmiştir. 
B) Kur’an Hz. Muhammed’e vahyedilmiştir. 
C) Kur’an Hz. Muhammed hayatta iken kitap haline getirilmiştir. 
D) Kur’an son ilahi kitaptır ve mesajı evrenseldir.  
 
I- Kuran’ı okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız. 
II- Kuranı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.   
III- Kuran’ı öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz. 
9- Kuran’a karşı görevlerimizle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri 
doğrudur? 
a) I ve II  b) II ve III   c) I ve III     d) I,II ve III 
 
10- Yukarıdaki ayette Kuranıkerim’in hangi özelliğine değinilmiştir? Ayet 
bul 
a) Kuranıkerim’in ayet ve surelerden oluştuğu 
b) Kuranıkerim’in 610 yılında indirilmeye başlandığı 
c) Kuranıkerim’in her çağ ve her toplum için geçerli olduğu 
d) Kuranıkerim’in parça parça indirildiği 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Kur’an’da 114 ayet vardır.  
B) Kur’an en son gönderilen kutsal kitaptır. 
C) Kur’an bütün insanlara gönderilmiştir. 
D) Kur’an’ın ilk emri “ oku” olmuştur 
 
12- Kuran’la ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kuran’da ibadetler hakkında bilgi verilmiştir. 
b) Kuran’da nelere iman etmemiz gerektiği bildirilmiştir.  
c) Kuran’da ahlak ilkeleri bildirilmiştir. 
d) Kuranda peygamberimizin hayatı hakkında bilgi verilmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
13- Kur’an’ın Arapça olarak gönderilişinin sebebi aşağıdakilerden 
hangisidir? 
a) Peygamberimizin vahyi Arapça olarak istemesi 
b) Başka dillerde vahyin mümkün olmaması  
c) Arapça’nın kutsal bir dil olması 
d) Peygamberimizin ve çevresindeki insanların dilinin Arapça olması 
 
14- Kuranı Kerimin indirilişi yaklaşık kaç yılda tamamlanmıştır. 
A- 20  B- 21  C- 24  D- 23 
 
15- Kur’ân bir seferde bütün olarak gelmemiş, yaklaşık 23 yıl boyunca 
ayet ayet, sure sure indirilmiştir. 
Bu durum aşağıdakilerden hangisini sağlamamıştır? 
A) Kur’ân’ın Hz. Peygamber zamanında çoğaltılmasını 
B) Kur’ân’ın güncel meselelere getirdiği çözümün anlaşılmasını 
C) Kur’ân’ın yazıya geçirilmesinin kolaylaşmasını 
D) Kur’ân’ın Müslümanlar tarafından kolayca ezberlenmesini 
 
16- Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e hangi yıllar arasında indirilmiştir?  
a) 610-632  b) 622-632  c) 571 -610  d) 610-622 
 
17- Hz.Peygamber(SAV)’e gelen vahiy ifadeleri onun döneminde kimler 
tarafından yazılmıştır. 
a) Ashabı Suffe  b) Hulefai Raşidin   
c) Vahiy Katipleri  d) Bütün sahabeler 
 
18- Kur’anı Kerimde Medine’de inen surelere ne isim verilmektedir?  
a) Mekki    b) Medeni  c) Kureyşi  d) Nasri 
 
19- Kur’an, Peygamberimiz’e toplu olarak değil de ayet ayet, sure sure 
bölümler halinde inmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunun sebeplerinden 
biri olamaz? 
A) Kolayca ezberlenebilmesi için  
B) Öğrenilenler iyi anlaşılsın diye 
C) İnsanların değişik sorunlarının çıkması 
D) İnsanların sabırlarının ölçmek için 
 
 
20- Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin asıl amacı nedir? 
A) Namazda okumak için     
B) Müminleri birleştirmek için  
C) Okuyup anlamak ve ona uymak için   
D) Mezarlıkta okumak için 
 


