
 

KUR’AN-I KERIM’IN ANA KONULARI

 

• Kur’an-ı Kerim Yüce Allah tarafından vahiy 
meleği Cebrail aracılığıyla, Hz. Muhammed’e 
(s.a.v.) indirilen son ilahî kitaptır. Artık Yüce 
Allah insanlara başka bir ilahi kitap ve pey-
gamber göndermeyecektir.  Dolayısıyla 
Kur’an kıyamet gününe kadar insanlara reh-
berlik etmeye ve onları aydınlatmaya devam 
edecektir. 

• Kur’an-ı Kerimde insanın Yüce Allah’a karşı 
görev ve sorumlulukları, çevresiyle ilişkisinin 
nasıl olması gerektiği, evrenin yaratılışı, in-
sanın diğer varlıklarla olan ilişkisi, ölüm son-
rası hayatta başına gelebilecekler ve ahiret 
hayatının evreleriyle ilgili konular bulunur. 
Kur’an-ı Kerim’in belli başlı genel konuları; 
inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssa-
lardır. 

Konuyla İlgili Ayetler

Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize gele-
ceksiniz.” 

(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

“Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” 
(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler) 

“O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı.” 
(Mülk suresi, 2. ayet)

Kur'an-ı Kerim, Müslümanların kılavuzudur.

Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları

5. ÜNİTE 2. FASİKÜL

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

• Kur’an-ı Kerim’in ana konularının başında inanç 
konusu gelmektedir. Yüce Allah insanlar sapkın 
inanışlara yönelmemesi için birçok peygamber 
göndererek insanları uyarmıştır ve uyarılara rağ-
men batıl inançlarına devam eden kavimleri ceza-
landırmıştır. Onun inanç ve iman konusu çok 
önemlidir. İnanç; Allah’ın peygamberler aracılığıy-
la gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğ-
ru olduğunu şüphe duymadan kabul etmektir. İslam 
inancının temelini “tevhid” inancı oluşturur. Tevhid 
Yüce Allah’ın bir ve tek olduğuna, ondan başka bir 
tanrı olmadığına, eşi, benzeri ve ortağı olmadığı-
na inanmaktır. Tevhid inancı, Kur’an-ı Kerim’in 
önemle üzerine durduğu bir konudur. Bu konu hak-
kında Yüce Allah İhlâs Suresinde şöyle buyurur: 
“De ki: O, Allah birdir. Allah samettir (Her şey ona 
muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.). O do-
ğurmamıştır, doğmamıştır. Onun hiçbir dengi (ben-
zeri) yoktur.” (İhlâs Suresi)

 IBADET: 

• Kur’an-ı Kerim’de inanç esaslarından sonra ikinci 
önemli konu ibadetler konusudur. 

• İbadet, insanın Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını 
göstermek, Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak 
için ortaya koyduğu tutum ve davranışlardır. İbadet 
etmek insanın yeryüzündeki yaratılış amacıdır. Bu 
husus bir Kur’an ayetinde şöyle bildirilir: “Ben cin-
leri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye 
yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)

• Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde Yüce Allah’ın 
insandan istediği ibadetlerden bahsedilmiştir. Bu 
ibadetlerin başında; namaz, oruç, zekât ve hac 
ibadetleri gelmektedir. Bunların yanı sıra bireyin 
kendi isteğiyle, başkasının veya toplumun yararı-
na gerçekleştirdiği her olumlu davranış da ibadet 
kapsamına girebilmektedir. 

 

Konuyla İlgili Ayetler

Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de. Her biri Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler...” 

(Bakara suresi, 285. Ayet)
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 AHLAK: 

• Kur’an-ı Kerim’de inanç ve ibadetle 
birlikte üzerinde önemle durulan ko-
nulardan biri de ahlaktır. Dinin ama-
cı güzel ahlakı toplumda yerleştir-
mektir. Bu nedenle Kur’an-ı Kerim 
inanç ve ibadetle ilgili sorumlulukla-
rımızın yanı sıra ahlaki sorumluluk-
larımızdan da bahseder. 

• Ahlak, iman sahibi bir kişi olmanın 
gereği olarak ortaya çıkan, ihlas ve 
samimiyetle yerine getirilen davra-
nışlardır.

• İman, ibadet ve ahlak arasındaki iliş-
kiyi bir ağaç benzetmesi olarak dü-
şünürsek; İmanı bir ağacın kökleri-
ne, ibadetleri gövdesine, ahlakı ise ağacın meyvelerine benzetebiliriz.

• Nasıl ki bir ağaç kökleri, gövdesi ve meyveleriyle bir bütünlük oluşturuyorsa iman, ibadet ve ahlak da birbirini 
tamamlamaktadır.

• Yüce Allah kendimize ve topluma faydalı işler yapmamızı isteyerek doğruluk, adalet, iyilik, yardımseverlik, cö-
mertlik, sevgi, akraba ve anne babaya saygı, merhamet, dürüstlük, sabır, alçak gönüllülük, kanaatkâr olmak 
gibi güzel davranışları emreder. Yüce Allah bu konuda bazı ayetlerde şöyle buyurmaktadır: “Muhakkak ki Allah, 
adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder; çirkin işleri, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tu-
tasınız diye size öğüt verir.” (Nahl suresi, 90. ayet) “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde bö-
bürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.  Yürüyüşünde doğal ol, 
sesini alçalt…” (Lokman suresi, 18-19. ayetler)

NOT

İnsanlar arası ilişkileri düzenleyen kuralların tamamı muamelat kavramıyla ifade edilir. Kıssa; Kur’an-ı 
Kerim’de, geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici tarihî olaylara 
denilmektedir.

Soruda verilen ayetlere baktığımızda insanların 
Kur’an-ı Kerim’e karşı sorumluluğu onu düşünüp 
anlamaktır. Buna göre doğru cevabımız B 
seçeneği olmalıdır.

Örnek 3

Çözüm

• “… Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı 
   bir şekilde açıkladık.” 

(En’am Suresi, 98. ayet)
• “… Allah, insanlara düşünüp anlasınlar diye 
   ayetlerini açıklar.”  

(Bakara Suresi, 221. ayet)
Bu ayetlere göre insanlar›n Kur’an-› Kerim’e 
karş› sorumluluğu aşağ›dakilerden hangisi-
dir?

A) Okuyup ezberlemek
B) Düşünüp anlamak
C) Okunuşunu öğretmek
D) Farklı dillere tercüme etmek

Soruda verilen ayetlere baktığımızda insanların 
Kur’an-ı Kerim’e karşı sorumluluğu onu düşünüp 
anlamaktır. Buna göre doğru cevabımız B 
seçeneği olmalıdır.

Örnek 3

Çözüm
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• “… Anlayan bir toplum için ayetleri ayrıntılı 
   bir şekilde açıkladık.” 

(En’am Suresi, 98. ayet)
• “… Allah, insanlara düşünüp anlasınlar diye 
   ayetlerini açıklar.”  

(Bakara Suresi, 221. ayet)
Bu ayetlere göre insanlar›n Kur’an-› Kerim’e 
karş› sorumluluğu aşağ›dakilerden hangisi-
dir?

A) Okuyup ezberlemek
B) Düşünüp anlamak
C) Okunuşunu öğretmek
D) Farklı dillere tercüme etmek

Sevgi, kardeşlik, merhamet ve yardımlaşma gibi ahlaki tutum ve davranışlar İslam dini 
tarafından teşvik edilir.
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Kur’an-ı Kerim’in iyiye ve güzele yönlendirdiğine 
örnek ayet sorulmaktadır. Seçeneklere baktığı-
mızda bu konuyla ilgili ayetin B seçeneğindeki 
ayet olduğunu görürüz. Buna göre doğru 
cevabımız B seçeneği olmalıdır.

Afişteki metin kutusuna Kur’an’›n iyiye ve
güzele yönlendirmesine örnek olarak 
aşağ›daki ayetlerden hangisi yaz›lmal›d›r?

Örnek 2

Çözüm

Her yaptığının kaydedildiğinin bilincinde olan 
insan özel hayatında istediği gibi değil, Kur’an’a 
uygun olarak yaşamaya çalışacaktır, cevabımız 
A seçeneği olmalıdır.

Bu kartlarda yer alan bilgileri dikkate alan 
bir kişinin aşağ›dakilerden hangisini 
yapmas› beklenmez?

A) Özel hayatında istediği gibi davranması 
B) Harçlığının bir kısmını bir yardım kuruluşuna 
     bağışlaması
C) İyi ve güzel davranışlar yapmaya istekli 
     olması
D) İnsanlara daima nazik ve güler yüzlü
    davranması

Örnek 3

Çözüm
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SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR



1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)   Kur’an-ı Kerim’in ana konuları nelerdir, açıkla-
yınız?

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 b)   İnanç ve ibadet arasında nasıl bir ilişki vardır, 
açıklayınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 c)   Kur’an-ı Kerim’in tavsiye ettiği üç tane ahlaki 
davranışa örnek veriniz?

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)   Kur’an’da kıssalara niçin yer verilmiştir, açıkla-
yınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Kur’an insanın doğru bir bilgiyle sağlam bir imana sahip olmasını sağlar.

D Y

Kur’an’ın gönderiliş amaçlarından biri de; kıyametin ne zaman kopacağını haber vermektir.

Kur’an’ın gayesi dünyada ahlaki temellere dayanan, yaşanabilir bir toplum oluşturmaktır.

Kutsal kitapları peygamberler yazmıştır.

Kur’an sağlam bir Allah inancının yanında Yüce Allah’a ibadet etmeyi emreder.

Kur’an-ı Kerim insanları sapkın inanışlardan kurtararak onlara en doğru inancı gösterir.

Kutsal kitapların hepsi günümüze kadar korunmuştur.
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ETKİNLİKLER



3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

rehber

yapılacağını
emreder

inanç
mutlu

ahlak

 a)   ……………Allah’ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği ilkeleri tasdik etmek ve bunların doğru olduğu-
nu şüphe duymadan kabul etmektir.

 b)   Kur’an’ın temel gayesi; insanları inanç ibadet ve ahlak konularında bilgilendirerek onların dünyada ve ahi-
rette … …………. ve huzurlu olmalarını sağlamaktır.

 c)   ………………., iman sahibi bir kişi olmanın gereği olarak ortaya çıkan, ihlas ve samimiyetle yerine geti-
rilen güzel davranışlardır.

 d)   Kur’an-ı Kerim insanlara öğüt vermek ve onlara yol göstermek için indirilmiştir. Kur’an’ın insanlara 
……………… olması ve hayatta onu yaşamaları için onu Kur’an’ı anlamaları gerekmektedir.

 e)   Hz. Peygamber namaz, oruç, zekât gibi ibadetlerin nasıl …………......... hadisleriyle izah etmiş ve uygu-
lamalarıyla bizlere göstermiş ve örnek olmuştur.

 f)   Kur’an-ı Kerim insanlara adaletli davranmayı, anne baba ve akrabaya iyilik yapmayı …………………., 
kötülük ve  çirkin işlerden sakındırır.

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

 

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’i, insanlar daha iyi anlayıp özümsesin diye bölümler halinde mi 
indirmiştir?

Kur’an bir çok ayette insana güzel ahlaklı olmayı emretmiş midir?

Kur’an’dan önce üç tane ilahi kitap mı gönderilmiştir?

Kur’an peygamberimize tek seferde kitap halinde mi indirilmiştir?

İnsanın Allah’a sevgi, saygı ve bağlılığını göstermek, Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazan-
mak için ortaya koyduğu davranışlara ibadet mi denir?

Kur’an-ı Kerim Yüce Allah’ın insanlar için gönderdiği ilk ilahi kitap mıdır?

Kur’an-ı Kerim sadece camilerde mi okunur?

Kur’an’ın temel konularından biri de kıssalar mıdır?

Kur’an kendinden önce gelen kitapların bozulmamış asıllarını doğrulayan evrensel bir ki-
tap mıdır?

Dinin amacı güzel ahlakı yaygınlaştırmak mıdır?

K ur’an, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gönderilen vahiylerinden oluşan ve bozulmadan günü-
müze kadar ulaşan tek ilahi kitap mıdır?
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ETKİNLİKLER



1. 

İbadet
Ahlak

İnanç
Sağlık

 Hangi renk yıldızda yazan kavram, Kur’an’ın 
ana konularında biri değildir?

 A) Turuncu B) Pembe
 C) Kırmızı D) Mavi

2.  

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, 

Peygamberine indirdiği kitaba ve daha 

önce indirdiği kitaba iman (da sebat) edi-

niz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, 

peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr 

ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” 

(Nisâ suresi, 136. ayet)

 Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakiler-
den hangisidir?

 A) Allah’ın peygamberlerine itaat edilmesi gerek-
tiği

 B) Her yapılanın iyiliğin ve kötülüğün karşılığı 
olacağı

 C) Meleklere imanın inanç esaslarından biri oldu-
ğu

 D) Bütün inanç esaslarının kabul edilmesi gerek-
tiği

3.  I. “İman bakımından müminlerin en mükemmeli 
ahlakça en güzel olan ve ailesine en güzel 
davrananlardır.”

  II. “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha 
hayırlı bir lokma yememiştir.”

 III. “Güzel ahlâka sahip kişi, kendisiyle hoş geçi-
nilen ve başkalarıyla hoş geçinen insandır.”

 IV. “Mizana konulacak en ağır amel güzel huydur.”
 Yukarıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konusu 

itibariyle diğerlerinden farklıdır?

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

4. 

?
“Emre, Niçin iba-
det ederiz?”

Emre

 8. sınıf öğrencisi Emre, Öğretmenin sorduğu 
soruya hangi cevabı verirse, yanlış olur?

 A) Allah’ın sevgi ve hoşnutluğunu kazanmak için
 B) Toplumdan uzaklaşıp daha huzurlu bir hayat 

yaşamak için
 C) Allah’a olan bağlılığımızı göstermek için
 D) Allah’ın bir emri ve bizim O’nun kulu olduğumuz 

için

5.

“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi or-
tak koşmayın. Anne ve babaya, akraba-
ya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 
uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yol-
cuya, elinizin altındakilere iyilik edin. 
Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kim-
seleri sevmez.” (Nisa suresi, 36. ayet)

 Bu ayette Kur’an-ı Kerim’in ana konularından 
hangilerine örnek yoktur?

 A) Kıssa B) İbadet
 C) Ahlak D) İnanç
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KONU KAVRAMA TESTİ



6. Tanımlar Kavramlar

Allah’ın tek olduğuna, eşi, ben-
zeri olmadığına inanmaktır.

İnsanlar arası ilişkileri düzen-
leyen kuralların tamamıdır.

Yüce Allah’ın emirlerini yapıp, 
yasaklarından kaçınmaktır.

Muamelat

Tevhid

İbadet

Kıssa

 Yukarıdaki tablodaki tanımlarla bunların karşı-
lığı olan kavramlar eşleştirildiğinde hangi kav-
ram açıkta kalır?

 A) Muamelat B) Tevhid
 C) İbadet                   D) Kıssa

7. 
“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine 
indirilene iman etti, müminler de iman et-

tiler. Her biri Allah’a, meleklerine, kitap-
larına ve peygamberlerine inandı-

lar. ‘Allah’ın peygamberlerinden 
hiçbiri arasında ayrım 

yapmayız. İşittik, ita-
at ettik,’ dediler.” 

(Bakara suresi, 285. ayet)

 Esma Öğretmen: Arkadaşlar! “Tahtaya yazdığım 
ayette İslam’ın temel inanç esaslarından hangisine 
değinilmemiştir?

 Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Esma 
Hanım’ın sorduğu sorunun cevabı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

 
 A) Allah’a iman   
 B) Kitaplara iman
 C) Kaza ve kadere iman  
 D) Peygamberlere iman

8. 
1. Kıssa 2. Mesaj

3. Destan 4. Hikâye

 Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış kavram-
lardan hangisi, geçmişte yaşamış topluluklar 
ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici 
olaylara denir?

 A) 1.  B) 2. C) 3. D) 4.

9. Evrene baktığımızda varlıklar arasında kusursuz 
bir düzen olduğunu görmekteyiz. Hiçbir varlık, ken-
disi için belirlenmiş evrensel yasaların dışına çık-
mamaktadır. En küçük atomun çekirdeğinden 
dünyadan milyonlarca kat büyük gezegenlerin 
yörüngelerindeki hareketlerine baktığımızda son 
derece mükemmel bir düzen ölçülü, planlı, yaratı-
lış harikaları görürüz. Evrendeki bu sayısız varlığın 
kendi aralarında hiçbir kargaşa ve uyumsuzluk 
olmadan mükemmel işleyişi………………………

 Yukarıdaki paragraf en anlamlı şekilde aşağı-
dakilerden hangisiyle devam etmelidir?

 A) Atmosferin dünyamızı korumasından ileri gel-
mektedir.

 B) Dünyada yapılan har davranışın ahirette kar-
şılığı olacağını göstermektedir.

 C) Yaratıcının tek olmasından kaynaklanmaktadır.
 D) Dünyanın diğer gezegenlerden daha mükem-

mel yaratıldığını göstermektedir.

10. ✓ Peygamberlere iman etmek
 ✓ Oruç tutmak 
	 ✓ Alçakgönüllü olmak
 ✓ Anne babaya iyilik etmek
 ✓ Allah’ın bir ve tek olduğuna iman etmek
 Yukarıda verilen kavramlardan kaç tanesi 

inançla ilgili bir kavramdır?

 A) 5  B) 4 C) 3 D) 2

KONU KAVRAMA TESTİ

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

                   Hazırlayan
                   Onur YİĞİT
              @lgs_din_hocam
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