
• Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah tarafından son pey-
gamber Hz. Muhammed’e gönderilen son ilahi 
kitaptır. Dolayısıyla kıyamete kadar başka ilahi 
kitap gönderilmeyecektir.

• Kur’an-ı Kerim İslam dininin temel kaynağıdır. 
• Kur’an-ı Kerim hiçbir değişikliğe ve bozulmaya 

uğramadan, güvenli bir şekilde günümüze ka-
dar gelmiştir.

• Kur’an; insanların dünyada huzurlu ve mutlu bir 
hayat sürmelerini ve ahirette de mükâfata ulaş-
malarını sağlayacak prensipler içerir. İnsanları 
en doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlatır.

• Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (s.a.v) veril-
miş bir mucizedir. Diğer peygamberlerin mucizeleri kısa bir süre içinde olurken ve onları yalnız o dönemde ya-
şayanlar gördüğü halde, Kur’an-ı Kerim mucizesi kıyamete kadar sürecektir. Bu konuda bir Kur’an ayetinde şöy-
le buyrulur:“De ki: Andolsun ki insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak bu Kur’an’ın bir benzerini ortaya 
koymak için bir araya gelseler, yine de benzerini ortaya koyamazlar.” (İsra suresi, 88. ayet)

• Kur’an-ı Kerim, şu karışık hayat yolculuğunda insana doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü öğreten bir doğru yol reh-
beridir. Kur’an en doğruyu öğrenmemiz için başvuracağımız birinci ve en önemli kaynaktır. Kur’an, doğru ve gü-
venilir bilgilerle bize huzurlu bir hayatın ölçülerini ve ahirette de sonsuz cennetlere ulaştıracak hayati ilkeler gös-
terir. Bu konuda Yüce Kur’an’da şöyle buyrulur: “...Sana bu kitabı (Kur’an’ı) her şeyi açıklayan ve Müslümanlara 
yol gösterici, rahmet ve müjde olarak indirdik.” (Nahl suresi, 89. ayet)

DİKKAT

Kur’an-ı Kerim dışındaki diğer ilahi kitaplar zaman içerisinde insanlar tarafından değiştirilerek asılları koru-
namamıştır. Değişmeden günümüze kadar gelen tek kitap Kur’an-ı Kerim olmuştur ve Yüce Allah Kur’an’ı
 koruyacağını vaat etmiştir. 

       “Onu (Kur an’ı) biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” 
                                                                          (Hicr suresi 9. ayet.)

• Her insan için hayati öneme sahip; Ben kimim? Bu 
hayatta bulunma gayem nedir? Niçin yaratıldım? Beni 
yaratan varlığın üstün özellikleri nelerdir? Beni yara-
tan yaratıcı benden ne istemektedir? Nereden gel-
dim? Nereye gidiyorum? Öldükten sonra başıma ne-
ler gelecek? Gibi her insan için hayati önem taşıyan 
sorulara en doğru cevabı insanı yaratan ve onu en 
iyi bilen yaratıcının kitabı Kur’an-ı Kerim verecektir.

Kur'an-ı Kerim, Müslümanların kılavuzudur.

İslam Dininin Temel Kaynakları: Kur'an-ı Kerim

5. ÜNİTE 1. FASİKÜL

5. ÜNİTE: Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

Kur'an-ı Kerim

Hazırlayan: Onur Hoca



DİKKAT

Bir Kur’an ayetinde Yüce Allah hayatın amacını şöyle bildirmiştir: 

        “O ki hanginizin daha güzel davranacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratmıştır.”
                                                                                                                                         (Mülk suresi 2. ayet.)

HATIRLAYALIM

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’i anlaşılsın diye kolaylaştırılmıştır. 

     “Ant olsun ki biz Kur’an’ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O hâlde düşünüp öğüt alan yok mu?” 
                                                                                                                                     (Kamer suresi 32. ayet.)

• Kur’an-ı Kerim’in indirilişi tek seferde değil, bölümler halinde yirmi üç senede tamamlanmıştır. Kur’an 
ayet ayet ve sure sure indirilmiştir. Kur’an-ı Kerim’in bölümler halinde indirilmesinin birçok sebebi bu-
lunmaktadır, bunlardan en önemlisi insanların ayetleri daha iyi anlayıp özümsemelerini sağlamaktır.

HATIRLAYALIM

Kur’an-ı Kerim Fatiha Suresiyle başlayıp, Nâs Suresiyle bitmekte ve toplamda 114 sureden meydana 
gelmektedir.

 İSLAM DİNİNİN TEMEL KAYNAKLARI: SÜNNET

• Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sünneti 
Kur’an-ı Kerim’den sonra İslam dininin ikinci temel 
kaynağıdır. Sünnet; Hz. Peygamber’in söz ve uy-
gulamalarıdır. 

• Yüce Allah peygamberine itaati kendisine itaat ola-
rak değerlendirmiştir. “Peygambere itaat eden, 
Allah’a itaat etmiş sayılır...” Nisâ suresi, 80. ayet.

• Sünnet, Kur’an-ı Kerim’in Peygamber Efendimiz 
(s.a.v) tarafından açıklanması ve hayata dönüştü-
rülmüş halidir. O’nun için sünnet, Kur’an’ın en doğ-
ru bir şekilde yorumlanması ve tatbik edilmesidir.

• Sünneti ne kadar iyi bildiğimizde Kur’an-ı Kerim’i de 
o kadar iyi anlar ve yaşarız. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v), Kur’an’ın en güzel ve en doğru açıklayıcısıdır.

• Kur’an-ı Kerim genel hükümler içerir. Sünnet ise daha ayrıntılı hükümler içerir. Örneğin Kur’an-ı Kerim’de na-
maz, oruç, hac ve zekât gibi ibadetler farz kılınmış ancak ayrıntılı olarak nasıl yapılacağı belirtilmemiştir. Bu iba-
detlerin nasıl yapılacağı Peygamberimiz (s.a.v) tarafından açıklanmıştır. Örneğin namaz hususunda Sevgili 
Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır: “Beni namaz kılarken nasıl görüyorsanız siz de namazınızı öyle kılın.”

HATIRLAYALIM

Hz. Peygamber Müslümanlar için en güzel örnektir. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimizin (s.a.v) 
Müslümanlar için en güzel örnek olduğunu şöyle bildirmiştir:

    “Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden 
    kimseler için güzel bir örnek vardır.”
                                                                                                                                     (Ahzab suresi 21. ayet.)

Hazırlayan: Onur Hoca



Kur’an-ı Kerim’in insanları düşünmeye teşvik 
etmesi ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) herhangi bir 
konuda değişik düşünce ve yorumlara açık olması; 
herkesin fikirlerini özgürce söylediği bir ortamın 
yaygınlaşmasına, din anlayışında farklı görüşlerin 
oluşabilmesine ve bilimsel çalışmaların gelişmesi-
ne katkı sağlar. Fakat bağnazlığın artmasına 
sebebiyet vermez. Buna göre bu sorunun doğru 
cevabının A seçeneği olduğu açıktır.

Örnek 1

Çözüm

Kur’an, insanları düşünüp araştırmaya teşvik 
etmiştir. Hz. Muhammed (sav.) de herhangi bir 
konudaki değişik düşünce ve yorumlara daima açık 
olmuştur.
İslam’›n bu bak›ş aç›s› aşağ›dakilerden 
hangisine yol açmaz? 

A) Bağnazlığın artmasına
B) Bilimsel çalışmaların gelişmesine
C) Din anlayışında farklılıkların doğmasına
D) Hoşgörünün yaygınlaşmasına

Bütün peygamberler doğru, dürüst ve güvenilir 
insanlardır. Aynı zamanda peygamberler akıllı ve 
zeki insanlardır. Fakat bütün peygamberde maddi 
olarak zengindir diyemeyiz. Yüce Allah’ın gönder-
diği peygamberlerden bazılarının maddi olarak 
çok zengin değildi. Bu açıklamalarımıza göre 
doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır. 

Örnek 2

Çözüm

Aşağ›dakilerden hangisi peygamberlerin 
hepsinde bulunan niteliklerden değildir? 

A) Akıllı ve zeki olmak
B) Güvenilir olmak
C) Doğru olmak
D) Zengin olmak

Kur’an-ı Kerim’in tek seferde değil de ayet ayet 
veya sure sure şeklinde bölümler halinde yirmi üç 
yıl boyunca indirilmesi; Kur’an’ın daha iyi anlaşılıp, 
daha iyi özümsenmesini, Müslümanlar tarafından 
kolayca ezberlenmesini kolaylaştırmıştır. Fakat A 
seçeneğinde geçen Kur’an’ın Hz. Peygamber 
zamanında çoğaltılması zaten doğru bir bilgi 
değildir. Buna göre bu sorunun doğru cevabı A 
seçeneğidir. 

Örnek 3

Çözüm

Kur’an bir seferde bütün olarak gelmemiş, 
yaklaşık 23 yıl boyunca ayet ayet, sure sure 
indirilmiştir. 
Bu durum aşağ›dakilerden hangisini 
sağlamam›şt›r?

A) Kur’an’ın Hz. Peygamber zamanında 
     çoğaltılmasını
B) Kur’an’ın güncel meselelere getirdiği 
     çözümlerin iyi anlaşılmasını
C) Kur’an’ın yazıya geçirilmesinin 
     kolaylaşmasını
D) Kur’an’ın Müslümanlar tarafından kolayca 
     ezberlenmesini

SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR

Hazırlayan: Onur Hoca



1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)   İslam’ın temel kaynağı nedir, açıklayınız?
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 b)   Sünnet ne demektir açıklayınız?
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 c)   Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri nelerdir, açık-
layınız?
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 d)   Sünnet de Kur’an-ı Kerim gibi Müslümanlar için 
bağlayıcı mıdır, açıklayınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Allah insanları kitapları ve peygamberleri aracılığıyla uyarmıştır.

D Y

Kur’an-ı Kerim 23 senede bölümler halinde indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de namazın nasıl kılınacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir.

Sünnet; Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) söz ve uygulamalarıdır.

Kur’an günümüze kadar tahribe uğramadan günümüze kadar gelmiştir

Kur’an sadece namazlarda okunması için indirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim 114 sureden meydana gelmiştir.

ETKİNLİKLER

Hazırlayan: Onur Hoca



3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

Ramazan

mutlu
Kur'an

sünnet
açıklayıcısıdır

doğru

 a)   Kur’an-ı Kerim 610 yılı ……………………. ayında indirilmeye başlanmıştır.

 b)   Değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen tek ilahi kitap …………….’dır

 c)   ………………, Kur’an-ı Kerim’in Hz Peygamber (s.a.v.) tarafından açıklanması ve hayata dönüştürülmüş ha-
lidir.

 d)   Kur’an-ı Kerim; insanların dünyada huzurlu ve …………….. bir yaşam sürmelerini ve ahirette de sonsuz 
nimetlere ulaşmalarını sağlayacak prensipler içerir.

 e)   Kur’an-ı Kerim, hayat yolculuğunda insana ………………. ile yanlışı, iyi ile kötüyü öğreten bir doğru yol 
rehberidir.

 f)   Hz. Peygamberin sünnetini ne kadar iyi anlarsak Kur’an-ı Kerim’i de o kadar iyi anlarız. Çünkü Peygamberimiz 
(s.a.v), Kur’an’ın en güzel ve en doğru ………………..

4. Aşağıdaki soruların karşısına cevabı evet ise ‘’✓’’ işareti, hayır ise “X” işareti koyunuz.
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........
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........

........

........

........

........

........

........

........

Sünnet, Kur’an’ı açıklar mı?

Kur’an ve sünnet Müslümanlar için bağlayıcı hükümler içerir mi?

Kur’an-ı Kerim, peygamberimiz vefat ettikten sonra da indirilmeye devam etmiş midir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Müslümanlar için en güzel bir örnek midir?

Kur’an-ı Kerim hiçbir tahribata uğramadan günümüze kadar korunarak gelmiş midir?

Kur’an hem söz hem de mana yönünden eşsiz bir mucize midir?

Kur’an-ı Kerim ilk gönderilen ilahi kitap mıdır?

Kur’an-ı Kerim’in hükümleri kıyamete kadar geçerli midir?

Kur’an-ı Kerim tek seferde kitap halinde mi indirilmiştir?

Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa mı gönderilmiştir?

Sünnet, Kur’an’ın en doğru bir şekilde yorumlanması ve tatbik edilmesi midir?

ETKİNLİKLER

Hazırlayan: Onur Hoca



1. Enes: “İslam dinin ana kaynağıdır. Dinimizle ilgili 
tüm bilgiler ona uygun olmalıdır. İçinde dinin temel 
ilkelerini içerir. Dinin inanç, ahlak, ibadet gibi ko-
nularını öğrenmede başvurulacak birinci kaynak-
tır.”

 Alperen: “İslam’ın ikinci temel kaynağıdır. Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’in söz ve uygulama-
larıdır. Kur’an’ın açıklaycısıdır.

 Yukarıdaki 8. sınıf öğrencileri Enes ve 
Alperen’in hakkında bilgi verdiği kavramlar 
aşağıdakilerden hangisidir?

       Enes               Alperen        

A) Kitap Evliyalar

B) Kur’an Hocalar

C) Kur’an Sünnet

D) Kitap Peygamber

2. “Ben yaşadığım sürece Kur’an’ın kölesiyim. Ben, 
seçkin Muhammed’in yolunun toprağıyım.” 

(Mevlana)
 Hz. Mevlana bu sözünde neyi dile getirmek is-

temiştir?

 A) Kur’an’ın insanlar için rehber olduğu
 B) Kur’an’a ve sünnete olan bağlılığını
 C) Kur’an ve sünnetin ayrılmazlığı
 D) Hz. Muhammed’in ahlakının kaynağının Kur’an 

oluşu

3. Gökhan: “Hakan; sence Kur’an-ı Kerim neden bir 
defada topluca değil de aşama aşama  indirilmiş-
tir?

 Hakan: ?
 8. sınıf öğrencileri Gökhan ve Hakan kendi arala-

rında sohbet etmektedir. Hakan, Gökhan’ın sordu-
ğu soruya bir ayetle cevap vermek istemiştir.

 Buna göre Hakan, Gökhan’a aşağıdaki ayetler-
den hangisini söylemiş olabilir?

 A) “Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye 
katıyor. O Güneş’i ve Ay’ı da buyruğu altına 
almıştır; her biri belirlenmiş bir vadeye kadar 
kendi yolunu izler...” (Fatır suresi, 13. ayet)

 B) “…Kur’an ona bir defada topluca indirilmeli 
değil miydi? Dediler. Biz onu senin kalbine 
iyice yerleştirmek için böyle yaptık (parça par-
ça indirdik) ve onu tane tane okuduk.” (Furkân 
suresi, 32. ayet)

 C) “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan 
Rabb’inize kulluk ediniz. Umulur ki böylece 
korunmuş (Allah’ın azabından kendinizi kurtar-
mış) olursunuz.” (Bakara suresi, 21. ayet) 

 D) “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunan-
ları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. 
Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. 
Fakat onların çoğu bilmiyorlar.” (Duhan suresi, 
38 ve 39. ayetler)

4. (I) İslam dinini yaşayarak, ilkelerini uygulayarak 
insanlara öğreten Peygamberimiz Hz. Muham-
med’dir. (II) Kur’an; kardeşliği, dostluğu, yardım 
severliği öğütler. (III) Bu nedenle her Müslüman 
onu örnek almalıdır. (IV) Peygamberimizin sözle-
rini, davranışlarını iyi bilmelidir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi-
si düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

KONU KAVRAMA TESTİ

Hazırlayan: Onur Hoca



5. 8/A sınıfı öğrencisi Badegül’den öğretmeni din kül-
türü ve ahlak bilgisi dersi, “Kur’an-ı Kerim’in özel-
likleri” konusunda ders sonunda dersi özetlemesi-
ni istemiştir. Badegül şunları söylemiştir: 

 I.  İnsanlara doğru yolu göstermek için indirilmiştir.
 II. Kutsal kitapların sonuncusudur.
 III. İbadetlerin nasıl yapılacağı hakkında ayrıntılı 

bilgiler içerir.
 IV. Kendisinden sonra artık kıyamete kadar başka 

bir ilahi kitap gönderilmeyecektir.
 Buna göre Badegül dersi özetlerken bu söyle-

diklerinden hangisini yanlış aktarmıştır?

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

6. Kur’an-ı Kerim’in ilkelerinin öğrenilmesinde ve dinin 
anlaşılmasında sünnetin yeri tartışılmazdır. Çünkü 
Hz. Muhammed’in ortaya koyduğu uygulamalar ve 
söylediği sözler hem ayetleri açıklar hem de 
Kur’an’da yer alan ibadetlerin nasıl yapılacağını, 
dinî ve ahlaki ilkelerin nasıl yerine getirileceğini 
öğretir.

 Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 A) Kur’an’ın rehberliği
 B) İslam’ın ana kaynağı
 C) Sünnetin önemi
 D) Peygamberimizin ahlaki öğütleri

7. 
Kur’an’da emredilen ibadetlerin nasıl 

yapılacağını sünnetten öğreniriz.

Peygamberler 
ümmetleri için en 

güzel örnektir.

Kur’an insanı en 
doğru yola iletir.

D

D

I IIIII IV

D

Y

Y Y

 Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yan-
lış olmasına göre hareket edildiğinde aşağıda-
ki rakamlardan hangisine ulaşılır? 

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

8. Öğretmen, öğrencilerine “Arkadaşlar! Kur’an-ı 
Kerim’e karşı yapmamış gereken en önemli göre-
vimiz nedir?” sorusunu sormuş ve öğrenciler şu 
cevapları vermiştir:

 Mine: “Tüm ayetlerini ezberlemek”
 Aysun: “Ölülerimizin arkasından okumak”
 Asya: “Okuyup, anlamaya çalışmak ve buyrukla-

rını yerine getirmek”
 Büşra: “Ona karşı hürmet edip, bulunduğu odada 

ayaklarımızı uzatmamak”
 Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi doğ-

ru cevap vermiştir?

 A) Mine                    B) Aysun
 C) Asya                   D) Büşra

KONU KAVRAMA TESTİ

Hazırlayan: Onur Hoca



9. “O ki hanginizin daha güzel davranacağını dene-
mek için ölümü ve hayatı yaratmıştır...” 

(Mülk suresi 2. ayet)

 “Doğrusu Kur’an, sana ve toplumuna bir öğüttür. 
İleride ondan sorumlu tutulacaksınız.” 

(Zuhruf suresi, 44. ayet)
 Yukarıdaki ayetlerden aşağıdakilerden hangi-

sine ulaşılamaz?

 A) Kur’an insanlara bir nasihattir.
 B) Allah dünyada bizi imtihan etmektedir.
 C) Allah her topluma bir peygamber göndermiştir.
 D) Kur’an’ın emirlerine ne kadar riayet edildiği 

insana sorulacaktır.

10. Kur’an’da emredilen ibadetleri bizlere uygulamalı 
olarak Hz. Peygamber öğretmiş, bunların nasıl 
yapılacağını açıklamıştır.

 Verilen cümleyi aşağıdaki hadis-i şeriflerden 
hangisini destekler niteliktedir?

 A) “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en 
hayırlıları tövbe edenlerdir.”

 B) “Dinde namazın yeri, vücutta başın yeri gibidir.”
 C) “Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha 

üstün bir hediye veremez.”
 D) “Beni nasıl namaz kılıyor gördüyseniz siz de 

öylece kılınız.”

11.  - Kur’an Yüce Allah’ın bizden istediklerini bildirir
  - Kur’an bütün insanlara gönderilmiştir
  - Kur’an sadece camilerde okunursa sevap ka-

zanılır
  - Kur’an okuyup anlaşılması ve emirlerini hayat-

ta yapmamız için indirilmiştir
 Nisa, öğretmenin sözlü sınavında her doğru bilgi-

den 25 puan alacaktır ve “Kur’an-ı Kerim’in özel-
likleri nelerdir?” sorusuna verdiği cevaplar yukarı-
da verilmiştir. 

 Buna göre Nisa toplamda kaç puan almıştır?’

 A) 100 B) 75 C)  50 D) 25

12. “Gerçekten de onların kıssalarında akıl sahipleri 
için bir ibret vardır. Bu Kur’ân uydurulmuş herhan-
gi bir söz değildir. Lâkin kendisinden önce gelen 
kitapların tasdiki her şeyin ayrıntılarıyla açıklayıcı-
sı ve iman edecek bir kavim için hidayet ve rah-
mettir.”

 Verilen ayet doğrultusunda Kur’an-ı Kerim’le 
ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?

 A) Kendinden önceki vahiyleri doğrular
 B) İnsanlık için bir uyarıcıdır.
 C) İnsanlara doğru yol rehberidir.
 D) Kur’an’da anlatılan peygamber hayatlarından 

ders alınmalıdır.

KONU KAVRAMA TESTİ

1. C 2. B 3. B 4. B 5. C 6. C 7. A 8. C 9. C 10. D 11. B      Cevaplar:

                   Hazırlayan
                   Onur YİĞİT
              @lgs_din_hocam
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