
 

	 Hz.	Musa	İsrâiloğullarına	gönderilen,	
kendisine	ilahi	kitap	olan	Tevrat’ın	verildiği	
peygamberdir.	Allahü	teâlâ	ile	konuştuğu	için,	
‘’Kelimullah’’	denilmiştir.	Yâkub	Peygamberin	
soyundandır.	Hârûn	aleyhisselâmın	kardeşidir.	
Hz.	Yûsuf’tan	sonra,	Mısır’da,	İsrâiloğulları	
iyice	artıp	çoğaldı.	Bunlar	Hz.	Yâkûb	ve	Hz.	
Yûsuf’un	bildirdikleri	dine	inanıyorlar	ve	
emirlerini	yerine	getiriyorlardı.	Mısır’ın	eski	
yerlisi	Kıbti	kavmiyse	yıldızlara	ve	putlara	
taparlardı	ve	İsrâiloğullarına	hakâret	gözüyle	
bakar,	başlarında	bulunan	firavunlar	onları	esir	
gibi	ağır	işlerde	kullanırlardı.	İsrailoğulları,	Kıbti	
kavminin	kötü	muâmelelerinden	ve	firavunların	ağır	tekliflerinden	usanmışlardı.	Bu	bakımdan	dedelerinin	eski	
yurtları	olan	Kenân	diyârına	gitmek	istiyorlardı.	Fakat	firavunlar	onların	Mısır’dan	çıkmasına	izin	vermeyip,	onları	
ağır	koşullarda	çalıştırıyorlardı.	Firavunlar	Allah’ı	inkâr	edip,	ilâhlık	dâvâsında	bulunuyorlardı.	Bu	zamanda	falcılık,	
sihirbâzlık	meslek	hâline	getirilmiş	ve	ülkenin	her	tarafında	kâhinler,	sihirbâzlar	türemişti.	Bu	sırada	Mısır	halkının	
başında	bulunan	Firavun	bir	gece	gördüğü	rüyasını	yorumlayan	kâhinler,	İsrâiloğullarından	bir	erkek	çocuk	
dünyâya	gelecek,	senin	saltanatını	yıkacak	ve	sen	helâk	olacaksın,	dediler.	Bunun	üzerine	Firavun	on	iki	kabile	
hâlinde	olan	ve	her	bir	kabilenin	başında	bir	idârecisi	bulunan	İsrâiloğullarının	birleşmesinden	de	iyice	endişelen-
di.	İsrâiloğullarından	doğacak	erkek	çocukların	öldürülmeleri	için	kânun	çıkardı.	Bu	hâdise	karşısında	
İsrâiloğullarının	sıkıntıları	iyice	arttı.	Firavun’un	emrine	karşı	gelenler	topluca	öldürülmeye	başlandı.	Bu	sırada	
doğan	Mûsâ	aleyhisselâmın	annesi	onun	da	öldürülmesinden	korkmuş	ve	çok	endişelenmişti.	Mûsâ	
aleyhisselâmın	annesi	onu	bir	sandığın	içine	koyup	Nil	Nehrine	bıraktı.	Nehir	üzerinde	akıp	giderken	akıntı	onu	
Firavun’un	sarayına	doğru	sürükledi.	Firavun’un	hanımı	Âsiye,	sandığı	görerek	alıp	saraya	götürdü.	Sandığı	açıp	
içinde	nûr	topu	gibi	bir	çocuk	görünce	onu	çok	sevip;	''Aman	bunu	öldürmeyiniz.	Belki	büyür	de	işimize	yarar,	
yâhut	onu	oğul	ediniriz.’’	dedi	ve	böylece	Hz.	Musa,	Firavun’un	sarayında	büyüdü.	
	 Hz.	Musa,	daha	sonra	başına	gelen	bir	olaydan	dolayı	Firavun’un	kötülüğünden	çekinip,	Mısır’dan	ayrılarak	
Medyen’e	gitti.	Orada	peygamber	olan	Şuayb	aleyhisselâmla	buluşup,	on	sene	Medyen’de	kaldı	ve	Şuayb	
aleyhisselâmın	kızıyla	evlendi.	Daha	sonra	Mısır’a	gitmek	üzere	Medyen’den	ayrıldı.	Tur	Dağına	geldiği	sırada	
mekânsız	olarak	Yüce	Allah	ile	konuştu.	Kendisine	ve	kardeşi	Hârûn	aleyhisselâma	peygamberlik	verildi.	Elindeki	
asânın	yılan	olması	mûcizesi	ve	eline	koynuna	sokup	çıkarınca	bembeyaz	olup,	ışık	yayması	mûcizeleri	verildi.	
Sonra	da	Kur’ân-ı	kerim’de	meâlen	şöyle	vahyedildiği	bildirilmektedir:	‘’Bu	iki	mûcize	Firavun	ve	adamlarına	karşı	
Rabbinin	iki	delilidir.	Doğrusu	onlar	yoldan	çıkmış	bir	millettir.	Firavun’a	git,	doğrusu	o	azmıştır.’’	(Kasas	suresi,	32-
33.	ayetler)	Hz.	Mûsâ	Mısır’a	varıp,	kardeşi	Hârûn	aleyhisselâm	ile	görüşüp,	durumu	anlattı.	Firavun’a	gidip	onu	dine	
dâvet	ettiler.	İsrâiloğullarını	serbest	bırakmasını	istediler.	Firavun	ilâhlık	dâvâsında	bulunarak	kabûl	etmedi.	Bunu	
üzerine	Mûsâ	aleyhisselâm	elindeki	asâsını	yere	bıraktı.	Kocaman	bir	ejderhâ	olup,	hareket	etmeye	başladı.	Elini	
koynuna	sokup	çıkardı	eli	bembeyaz	göründü.	Bu	mûcize	karşısında	şaşırıp	kalan	Firavun,	durumu	vezirlerine	an-
latınca,	o	sihirbâzdır	dediler.	Hz.	Mûsâ;	‘’Size	gelen	gerçeğe	dil	mi	uzatıyorsunuz.	Bu,	sihir	değildir.	Bu,	her	şeyin	
yaratıcısı	olan	Yüce	Allah’ın	verdiği	bir	mûcisesidir.’’	diyerek	onları	Allah’a	iman	etmeye	davet	etti.	Firavun	ve	adam-
ları	Hz.	Musa’nın	sözlerini	dinlemediler.	Gösterdiği	mûcizelere	inanmayıp,	sihirdir	diye	ısrâr	ettiler.	Firavun;	‘’Ey	
Mûsâ!	Sihirbâzlığın	ile	bizi	yurdumuzdan	çıkarmaya	mı	geldin?	Biz	de	sana	sihir	göstereceğiz”	diyerek	ülkesindeki	
bütün	sihirbâzları	topladı.	Mûsâ	aleyhisselâm	Yüce	Allah’a	duâ	ederek,	sihirbazlarla	karşılaşmayı	kabûl	etti.	Mısır	
halkı	önünde	sihirbazlarla	karşı	karşıya	geldiler.	Sihirbazlar	ellerindeki	ip	ve	sopaları	yere	attılar,	göz	boyacılık	ile	
bir	takım	yılanlar	geziyor	gibi	gösterdiler.	Bu	sırada	Mûsâ	aleyhisselâm	elindeki	asâsını	yere	bırakıverdi.	Mûcize	ola-
rak	dehşetli	ve	çevik	bir	ejderhâ	olup,	sihirbazların	yere	attıkları	ve	yılan	gibi	gösterdikleri	şeyleri	yuttu.	Bunu	gören	
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sihirbazlar;	neyin	sihir	neyin	sihir	olmadığını	çok	iyi	bildiklerinden:	‘’Bu	mutlaka	insan	gücünün	dışında	bir	mûcizedir.’’	
dediler	ve	Hz.	Musa’ya	iman	ettiler.	Bu	hadise	karşısında	Firavun	iyice	azgınlaşıp,	baskı	ve	zulmünü	arttırdı.	Mûsâ	
aleyhisselâma	inananları	şehit	ettirdi.	Firavun	ve	kavmi	küfürde	ve	imansızlıkta	ısrâr	edince,	Yüce	Allah	onları	çe-
şitli	belâlar	verdi.	Önce	şiddetli	bir	kuraklık	oldu	ve	çetin	bir	kıtlığa	tutuldular.	Sonra	su	baskını,	çekirge,	haşarât	ve	
kurbağa	istilâsına	uğradılar.	Başlarına	belâ	geldikçe	Hz.	Musa’ya	gidip	belânın	kaldırılmasını	ve	iman	edeceklerini	
söylediler.	Fakat	belâ	kalkınca	azgınlıklarına	devâm	ederek	iman	etmediler.	Tekrar	belâlar	başlarına	geldi.	Buna	
rağmen	iman	etmediler.	Firavun,	Mûsâ	aleyhisselâmın	gösterdiği	mûcizeler	karşısında	İsrâiloğullarının	Mısır’dan	git-
melerine	izin	verdi.	Mûsâ	aleyhisselâm	bir	vakit	tâyin	ederek	bir	gece	vakti	bütün	İsrâiloğullarını	toplayıp	Mısır’dan	
çıktı.	Bunun	üzerine	Firavun	izin	verdiğine	pişmân	oldu.	Derhâl	askerini	toplayıp,	peşlerine	düştü	ve	sabaha	doğru	
onlara	Kızıldeniz	kenarında	yetişti.	Önlerinde	denizi	arkalarında	düşmanı	gören	İsrâiloğulları	endişeye	kapıldılar.	Bu	
sırada	Yüce	Allah	Hz.	Mûsâ’ya:	‘’Asân	ile	denize	vur.’’	(Şuarâ	sûresi,	63.	ayet)	diye	vahyetti.	Hz.	Mûsâ	bu	emir	üze-
rine	asâsını	denize	vurdu.	Deniz	hemen	ikiye	ayrıldı	her	bir	tarafı	yüksek	bir	dağ	gibiydi.	Önlerine	çok	geniş	ve	kup-
kuru	on	iki	tâne	yol	açıldı.	On	iki	sülâle	olan	İsrâiloğulları	bu	yollardan	yürüyüp	karşıya	geçtiler.	Firavun,	askerleriy-
le	birlikte	peşlerine	düşüp	denizde	açılan	yola	dalınca,	açılan	yol	kapanıp	sular	kavuştu.	Firavun	askerleriyle	birlikte	
boğuldu.	Hz.	Mûsâ	ve	ona	inananlar	Kızıldeniz’i	geçtikten	sonra,	İsrâiloğullarını	Ken’an	diyârına	doğru	götürdü.	Hz	
Musa’nın	bildirdiği	din	Hz.	İsa’nın	gönderilmesine	kadar	devam	etti.	İkisi	arasında	gelen	peygamberler	hep	Mûsâ	
aleyhisselâmın	getirdiklerine	göre	amel	ettiler.	İsrâiloğulları	daha	sonra	Tevrât’ı	değiştirip	hak	dinden	uzaklaşıp	de-
ğişik	gruplara	bölündüler,	bunlara	Yahûdiler	denilmiştir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard, 
men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, ve lâ yühîtûne bi şey’in 
min ilmihî illâ bimâ şâ’, vesia kürsiyyühüs semâvâti vel ard, ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve hüvel aliyyül azîm.

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)dir. Onu 
ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat 
edecek olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun dilediği ka-
darından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. Onları görüp 
gözetmek ona ağır gelmez. Gerçekten      yüce ve büyük olan yalnızca O'dur.

 Ayete’l-Kürsi’nin özellikleri

Bakara	suresinin	255.	ayetidir.

İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için bu ayete “Ayete’l-Kürsi” denilmiştir.

Bu ayette, Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz kudretinden bahsedilmektedir.

Ayete’l- Kürsi tek bir ayetten meydana gelmiştir.

Ayete’l- Kürsi Bakara Suresinin içinde bir ayettir.

Biraz da gülelim:
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Bir Ayet Tanıyorum: Ayete'l-Kürsi



Bakara Suresinin 255. ayeti olan Ayete’l-Kür-
si’de; Allah’ın her şeyi bildiğinden, Allah’tan 
başka ilah olmadığından, yerde ve gökteki her 
şeyin Allah’a ait olduğundan söz edilmektedir. 
Fakat peygamberlerin örnek alınması gerekti-
ğinden söz edilmemektedir. Bu açıklamalarımı-
za göre doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. 

Örnek 1

Çözüm

"Allah'tan başka ilah yoktur. O, hayat sahibidir ve 
diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. 
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni 
olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, 
kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Kullar 
O'nun diledikleri dışında O'nun ilminden hiçbir 
şeyi kuşatamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri 
kaplamıştır. Onları korumak O'na zor gelmez. O 
yücedir, büyüktür."
 (Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayette (Ayete'l - Kürsi) aşağ›dakilerden 
hangisinden söz edilmemiştir?

A) Allah'ın her şeyi bildiğinden
B) Allah'tan başka ilah olmadığından
C) Peygamberlerin örnek alınması gerektiğinden
D) Yerde ve gökteki her şeyin Allah'a ait 
     olduğundan

Verilenlerden D seçeneğindeki ayet meali, 
Ayete’l-Kürsi anlamı içinde yer alan bir ayet 
değildir. Buna göre cevabımız D olmalıdır.

Örnek 2

Çözüm

Aşağ›daki cümlelerden hangisi Ayet'el 
Kürsi'nin anlam› içerisinde yer almaz?

A) "Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan-
     dır..."
B) "... Göklerdeki her şey, yerdeki her şey 
    O'nundur..."
C) '... O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri 
    (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir..."
D) "... Biz onları sana, doğru olarak anlatıyoruz. 
     Şüphesiz sen, gönderilen resullerdensin."

Bakara Suresinin 255. ayeti olan Ayete’l-Kür-
si’de; İnsanın sınırlı bilgiye sahip olduğu, Allah’ın 
insanların davranışlarını bildiği, Allah’ın yeri ve 
gökleri koruduğu çıkarılabilir. Fakat bu ayetten 
insanların ahirette tekrar dirilecekleri ifadesi 
çıkarılamaz. Bu açıklamalarımıza göre doğru 
yanıtımız C seçeneği olmalıdır. 

Örnek 3

Çözüm

"Allah'tan başka ilah yoktur. O, daima diridir 
(hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir 
(kayyum). O'nu ne uyuklama tutar ne de uyku. 
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni 
olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? 
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. 
İnsanlar ise O'nun bildirdiklerinin dışında 
ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. 
O'nun sonsuz kudreti (kürsüsü), gökleri ve yeri 
kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek, O'na zor 
gelmez. O yücedir, büyüktür."
 (Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayetten aşağ›dakilerden hangisi ç›kar›la-
maz?

A) Allah insanların davranışlarını bilir.
B) İnsanlar sınırlı bir bilgiye sahiptir.
C) İnsanlar ahirette tekrar dirileceklerdir.
D) Allah yeri ve gökleri korumaktadır.
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Bakara Suresi 255. Ayeti olan, Ayete’l-Kürside; 
Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti konu 
edinilir. Buna göre doğru cevabımız D seçeneği 
olmalıdır.

Örnek 5

Çözüm

"Allah'tan başka ilah yoktur. O, hayat sahidir ve 
diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyukluma. 
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni 
olmadan O'nun katında kin şefaat edebilir? O, 
kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. 
Kullar, O'nun diledikleri dışında O'nun ilminden 
hiçbir şeyi kuşatamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri 
kaplamıştır. Onları korumak O'na zor gelmez. O; 
yüce büyüktür."
 (Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayetin (Ayete'l-Kürsi) konusu aşağ›daki-
lerden hangisidir?

A) Ramazan ayı ve orucun önemi
B) Hac ve kurbanın dinimizdeki yeri
C) Zekat ve sadakanın toplumsal değeri
D) Allah'ın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti

Ayete’l-Kürsi Bakara Suresinin 255. ayetidir. 
Bu ayette Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz 
kudreti konu edinilir. Ayet adını içinde geçen 
“kürsi” kelimesinden almıştır. Bu ifadeler 
doğrudur. Buna göre cevabımız D seçeneği 
olmalıdır.

Örnek 4

Çözüm

Ayet'el-Kursi için aşağ›dakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Bakara suresinin 255. ayetidir.
B) Allah'ın sıfatlarını ve eşsiz kudretini konu 
     edinir.
C) Ayet, adını içinde geçen "kürsi" kelimesinden 
     alır.
D) Kürsi, Allah'ın isimlerinden biridir.

 

 

 
8. SINIF

                   
                   Onur Hoca
              

11

Hazırlayan

Y
az

ar
 O

nu
r Y

iğ
it

Konuyla ilgili Çıkmış Soru ve Çözümleri



1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)			Ayete’l-Kürside	geçen	Allah’ın	sıfatları	nelerdir?
 

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 b)			Hz.	Musa’nın	Kızıldeniz’in	ortadan	ikiye	ayrılma	
mucizesine	şahit	oluşunu	anlatınız?

 ........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

2. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” işareti koyunuz.

 

Hz. Musa Kral Nemrut tarafından ateşe atılmıştır.

D Y

Hz. Musa’nın babası Hz. Yakup’tur.

Ayete’l-Kürsi Bakara Suresinde yer alan bir ayettir.

Ayete’l-Kürsi’de cennet ve cehennemdeki insanların durumundan haber verilir.

Ayete’l-Kürsi sadece namazlarda okunur.

3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

 

bir

kürsimucizesine
idaresini

sıfatlarını
Firavunnamazlardan

255

 a)			Ayete’l-Kürsi	Bakara	Suresinin	…………	ayetidir.

 b)			Ayete’l-Kürsi	içinde	……………	kelimesi	geçtiği	için	bu	ismi	almıştır.

 c)		Hz.	Musa	Kızıldeniz’in	ortadan	ikiye	ayrıma	……………..	şahit	olmuştur.

 d)		Ayete’l-Kürsi	……………	ayetten	meydana	gelmiştir.

 e)		Hz.	Musa	zamanında	dönemin	kralı	…………..’dur.

 f)		Ayete’l-Kürsi’de	Allah’ın	bütün	varlığın	…………….	yürüttüğünden	bansedilir.

 g)		Ayete’l-Kürsi	camilerde	……………..	sonra	tesbihatta	da	okunur.

 h)		Ayete’l-Kürsi	Allah’ın	yüce	…………….	ve	eşsiz	kudretini	konu	edinir.
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4. Aşağıdaki sorulan cevaplarının karşısına evet ise “✓” işareti, hayır ise “X” işareti koyunuz. 

 

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

Hz.	Musa’ya	ilahi	kitap	verilmiş	midir?

Ayete’l-Kürsi’de	zekatın	kimlere	verileceğinden	söz	edilir	mi?

Bakara	Suresi	Kur’an-ı	Kerim’in	en	uzun	suresi	midir?

Hz.	Musa	iftira	yüzünden	hapse	mi	atılmıştır?

Hz.	Musa’nın	kardeşinin	ismi	Harun	mudur?

Ayete’l-Kürsi	Kur’an-ı	Kerim’in	Nisa	suresinde	yer	alan	bir	ayet	midir?

Ayete’l	Kürsi’de	Hz.	İbrahim’in	hayatı	mı	anlatılır?

Hz.	Musa	ilk	peygamber	midir?

Ayete’l-Kürsi	beş	ayetten	mi	meydana	gelmiştir?

Ayete’l-Kürsi	Allah’ın	yüce	sıfatlarını	ve	eşsiz	kudretini	mi	konu	edinir?

Ayete’l	Kursi	bir	sure	midir?

Ayete’l-Kürsi’de	kıyametin	ne	zaman	kopacağından	haber	mi	verilir?

5. Aşağıda Ayete’l-Kürsi’deki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

 

hayyül

aliyyülkürsiyyühüs
indehû

halfehüm
ilmihîsemâvâti

nevm

 Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahü	lâ	ilâhe	illâ	hüvel	………….kayyûm,	lâ	te’huzühû	sinetün	velâ……...,	lehû	mâ	fis	……………ve	mâ	fil	ard,	

men	zellezî	yeşfeu	………….illâ	bi	iznih,	ya’lemü	mâ	beyne	eydîhim	ve	mâ…………,	ve	lâ	yühîtûne	bi	şey’in	min	

………..illâ	bimâ	şâ’,	vesia	……………….semâvâti	vel	ard,	ve	lâ	yeûdühû	hifzuhümâ,	ve	hüvel	……………	azîm.
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1.�"Allah,	ondan	başka	ilah	yoktur;	O,	diridir,	bütün	
varlığın	idaresini	yürütendir.	Kendisine	ne	uyku	
gelir	ne	de	uyuklama.	Göklerde	ve	yerdekilerin	
hepsi	onundur.	İzni	olmadan	onun	katında	kim	şe-
faat	edebilir?	O,	kullarının	yaptıklarını	ve	yapacak-
larını	bilir.	Onun	bildirdiklerinin	dışında	insanlar	
onun	ilminden	hiçbir	şeyi	tam	olarak	bilemezler.	
Onun	kür	süsü	gökleri	ve	yeri	içine	alır,	onları	ko-
ruyup	gözetmek	kendisine	zor	gelmez;	o,	yücedir,	
büyüktür."	

 Yukarıda anlamı verilen aşağıdakilerden han-
gisidir?

	 A)	Sübhaneke	Duası	 B)	İhlas	Suresi	
	 C)	Ettehıyyatü	Duası	 D)	Ayete’l-Kürsi

2 .�"Allah,	ondan	başka	ilah	yoktur;	O,	diridir,	bütün	
varlığın	idaresini	yürütendir.	Kendisine	ne	uyku	
gelir	ne	de	uyuklama.	Göklerde	ve	yerdekilerin	
hepsi	onundur.	İzni	olmadan	onun	katında	kim	şe-
faat	edebilir?	O,	kullarının	yaptıklarını	ve	yapacak-
larını	bilir.	Onun	bildirdiklerinin	dışında	insanlar	
onun	ilminden	hiçbir	şeyi	tam	olarak	bilemezler.	
Onun	kür	süsü	gökleri	ve	yeri	içine	alır,	onları	ko-
ruyup	gözetmek	kendisine	zor	gelmez;	o,	yücedir,	
büyüktür." 	(Baraka	suresi,	255.	ayet)

 Bakara suresinin 255. Ayetiyle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

	 A)	 Bu	ayete	Ayete’l-Kürsi	denir.
	 B)	 Yüce	Allah’ın	bazı	özelliklerini	konu	edinir.
	 C)	 Kur’an’ın	en	uzun	ayetidir.
	 D)	 İçinde	“kürsi”	kelimesi	geçtiği	 için	bu	 ismi	al-

mıştır.

3.	 Allahü	lâ	ilâhe	illâ	hüvel	hayyül	……(1)…….,	lâ	
te’huzühû	sinetün	velâ	nevm,	lehû	mâ	fis	semâvâti	
ve	mâ	fil	ard,	men	zellezî	yeşfeu	indehû	illâ	bi	iznih,	
……(2)……mâ	beyne	eydîhim	ve	mâ	halfehüm,	ve	
lâ	yühîtûne	bi	şey’in	min	ilmihî	illâ	bimâ	şâ’e,	vesia	
kürsiyyühüssemâvâti	vel	ard,	ve	lâ	……(3)……….	
hifzuhümâ,	ve	hüvel	aliyyülazîm.

 Yukarıda verilen Ayetel-Kürsi’de boş bırakılan 
yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ge-
tirilmelidir?

								(1)								 							(2)							 								(3)								

A) kayyum ya’lemü yeşfeu

B) ilmihi	illa kayyum fesallili

C) kayyum ya’lemü yeüdühü

D) hüvel kayyum eydihim

4. Öğretmen:	“Buket,	Hz.	Musa’nın	şahit	olduğu	bir	
mucize	söyler	misin?

 Buket: ?
 8. sınıf öğrencisi Buket, Öğretmenin sorduğu 

soruya aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse 
doğru olur?

	 A)	 Kızıldeniz’in	içinden	Hz.	Musa	ve	inananların	
geçeceği	bir	yol	meydana	gelmesi

	 B)	 Hükümdar	tarafından	ateşe	atıldığı	halde	ateş-
te	yanmaması

	 C)	 Balık	tarafından	yutulduğu	halde	ölmemesi
	 D)	 Ayın	ikiye	yarılması
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5. 
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül

lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard,

Lem yelid velem yüled

ve lâ yeûdühû hifzuhümâ

 Tablodaki ifadelerden hangi renkteki kutucuk-
taki ifade Ayete’l-Kürsi’nin okunuşu içinde yer 
almaz?

	 A)	Yeşil	 B)	Mor
	 C)	Mavi	 D)	Turuncu

6. 
Ayete’l-Kürsi’nin özellikleri

? ? ?
 Şemada “?” İşaretli yerlere aşağıdakilerden 

hangisi getirilemez?

	 A)	 Allah’ın	yüce	sıfatlarını	ve	eşsiz	kudretini	konu	
edinir.

	 B)	 Tek	bir	ayetten	meydana	gelmektedir.
	 C)	 Fatihi	suresinde	yer	alan	bir	duadır.
	 D)	 İçinde	 “kürsi”	 kelimesi	 geçtiği	 için	 bu	 ayete	

“Ayete’l-Kürsi”	denilmiştir.

7.   

•	Hz.	Harun
•	Kral	Firavun
•	Kızıldeniz ?

 Yukarıdaki ifadeler dikkate alındığında aşağı-
daki hangi peygamberle ilişkilendirilebilir?

	 A)	Hz.	Musa	 B)	Hz.	Yusuf
	 C)	Hz.	Zekeriya	 D)	Hz.	Nuh

8.	 Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi	öğretmeni	Semih’e	“Hz.	
Musa’nın	hayatı”	konusunda	ders	sonunda	dersi	
özetlemesini	istemiştir.	Semih şunları söylemiştir:�

	 	 I.	Kendisine	 ilahi	 kitaplardan	 biri	 olan	 Tevrat	
verilen	peygamberdir.

	 	 II.	Nemrut’un	putlarını	kırdığı	için	onun	tarafından	
büyük	bir	ateşe	atılmıştır.

	 III.	 Kardeşi	Harun	da	peygamberdir.
	 IV.	Firavun’un	sarayında	büyümüştür.
 Buna göre Semih’in, Hz. Musa ile ilgili numara-

landırılmış ifadelerinden hangisi yanlıştır?

	 A)	I.	 	 B)	II.		 C)	III.		 D)	IV.
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