
 

KUR’AN AÇIKLAYICI OLMASI:

 

• Kur’an’ ana özelliklerinden bi-
risi de açıklayıcı olmasıdır. 
Kur’an-ı Kerim inanç,ibadet 
ve ahlak konularında insanla-
ra yol gösterici açıklamalarda 
bulunur. Bu konuda Yüce 
Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
buyurmaktadır: “Bu (Kur’an), 
insanlar için bir açıklama, 
Allah’a karşı gelmekten sakı-
nanlar için bir hidayet ve bir 
öğüttür.” (Âl-i İmrân suresi, 
138. ayet)

• Kur’an-ı Kerim insanlara Yüce 
Allah’ın üstün özelliklerini 
açıklar. O’na nasıl inanacak-
larını ve ne şekilde ibadet edeceklerini bildirir. İnsanlara Yüce Allah’a ve diğer varlıklara karşı görev ve sorum-
luluklarını bildirir. Evrenin yaratılışı Güneş, Ay, yıldızlar hakkında bilgiler verir. Kur’an insana ölümden sonraki 
yaşamda başına neler gelebileceğini bildirir. Cennet ve cehennem hayatıyla ilgili bilgiler verir. İnsana, bu dün-
yada zerre kadar yapılan iyilik ve kötülüğün ahirette karşılığı olacağını haber verir.

DİKKAT

Kur’an insandan evreni incelemesini ve Allah’ın kendisine verdiği nimetleri görmesini ister.

     “(O öyle lütufkâr) Allah’tır ki gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü 
      meyveler çıkardı, izni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize verdi, nehirleri de sizin (yarar-
      lanmanız) için akıttı. Düzenli seyreden güneşi ve ayı size faydalı kıldı, geceyi ve gündüzü de emrinize 
     verdi. O, size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız…” 
            (İbrahim suresi, 32-34. ayetler)

• Kur’an, insanlara dünya ve ahiret huzuru ve mutluluğu kazanabilecekleri açıklamalarda bulunur. Zorlu dünya 
hayatında başvuracakları bir rehber ve bütün insan lığa gönderilen bir rahmet kaynağıdır. Yüce Allah Kur’an’da 
bir ayette şöyle buyurur: “Ey insanlar! İşte size Rabb’inizden bir öğüt, kalplere bir şifa ve inananlar için yol gös-
terici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.”(Yunus suresi 57. ayet)

5. ÜNİTE 4. FASİKÜL

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

KUR'AN'IN TEMEL ÖZELLİKLERİ - BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. NUH
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 KUR’AN İNSANLARI DÜŞÜNMEYE VE AKLINI KULLANMAYA YÖNELTİR

• İnsan için Yüce Allah’ın kendisine 
verdiği aklını kullanarak düşüne-
rek hareket etmesi çok önemlidir. 
İnsan, ancak aklıyla düşünerek 
iyiyle kötüyü ve doğruyla yanlışı 
birbirinden ayırır. Kur’an, akla ve 
düşünmeye büyük önem verir. Bu 
yüzden pek çok ayette: “aklınızı 
kullanmıyor musunuz, düşünmü-
yor musunuz, hiç düşünmez mi-
siniz?” gibi ifadelerle insanları dü-
şünmeye teşvik etmiştir.

• Kur’an-ı Kerim hayatta bulunma-
nın gayesini, yaratılışın amacını, 
kendisini yaratan ve sayısız ni-
metlerle donatan yaratıcının ken-
disinden ne istediğini, öldükten 
sonra yeniden diriliş, cennet, ce-
hennem gibi önemli konularda bilgiler verir. Bu gibi konularda düşünmemizi ve en doğrusuna tabi olmamızı 
öğütler.

Konuyla İlgili Ayetler

“Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çifter çifter yara-
tan O’dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bütün bunlarda, düşünen bir toplum için 
ibretler vardır.” 

(Ra’d suresi, 3. ayet)

“Göklerin ve yerin yaradılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri 
için gerçekten açık ibretler vardır.” 

(Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

“O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize vermiştir. Bunda düşünen bir topluluk için ibret-
ler vardır.”

(Casiye suresi, 13. ayet)
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 BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. NUH (A.S.)

 İnsanlar Hz. Âdem’den sonra onun getirdiği dinden uzaklaşmaya başlamış ve putlara tapıp yeryüzünde zulüm, 
zorbalık, fitne, ahlâksızlık gibi kötülükler yapmaya başlamışlardı. Yüce Allah, böyle hak yoldan uzaklaşmış insanla-
ra Hz. Nuh’u peygamber olarak görevlendirdi. Peygamber olduğunda elli yaşındaydı. Hz. Nuh, sulama işleriyle, çift-
çilikle, hayvan yetiştirmekle, marangozlukla uğraşıyordu. Hz. Nuh’a yeni bir din ve kitap verilmeyip, kendinden ön-
ceki peygamberlerin hükümleri dokuz yüz elli sene insanlara bildirdi, insanları Yüce Allah’ın en doğru yoluna, O’nun 
birliğine ve O’na kulluk etmeye çağırdı. Fakat kavmi arasında 950 yıl peygamberlik yaptığı halde ona inananlar çok 
az olmuştur. Zamanında Allah’tan bir mucize olarak büyük bir tufan olayı meydana gelmiş, Hz. Nuh ve inananlar bü-
yük bir gemiye binip kurtulmuş, ona inanmayanlar ise suda boğulup helak olmuşlardır. Bu husus Kur’an’da şöyle bil-
dirilir: “Andolsun, biz kavmine Nûh’u gönderdik. Dedi ki: ‘Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilahınız 
yoktur. Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım.” (A’raf suresi, 59. ayet). “Andolsun, biz, 
Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. O da dokuz yüz elli yıl onların arasında kaldı. Neticede onlar zu-
lümlerini sürdürürlerken tûfan kendilerini yakalayıverdi.” (Ankebut suresi, 14. ayet)
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Sorudu Kur’an-ı Kerim’in düşünmeye verdiği 
önemle ilgili olmayan ayet sorulmaktadır. Bu 
konuyla ilgili ayetlere baktığımızda D seçeneğin-
deki ayetin Kur’an’ın düşünmeye verdiği önem 
konusu örnek olarak bir ayet olmadığı görüle-
cektir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı da D 
seçeneği olmaladır.

Örnek 1

Çözüm

TEOG 2014

Aşağ›daki ayetlerden hangisi Ku’an-› 
Kerim’in düşünmeye verdiği önem konu-
sunda örnek olarak gösterilemez?

A) O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin 
     emrinize vermiştir. Bunda düşünen bir 
     toplum için ibretler vardır. 
 (Casiye suresi, 13. ayet)
B) Eğer biz, bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, 
     muhakkak ki onu Allah korkusundan baş 
     eğerek parça parça olmuş görürdün. Bu 
     örnekleri insanlara düşünsünler diye 
     veriyoruz.            (Haşr suresi, 21. ayet)
C) Onlar ayakta iken , otururken ve yatarken 
     Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaradılışı    
     hakkında derin derin düşünürler… 

(Ali İmran suresi, 191. ayet)
D) Asra yemin olsun ki insan gerçekten 
     zarardadır. Ancak iman edip yararlı işler 
     yapanlar ve birbirlerine hakkı ve sabrı  
     tavsiye edenler bundan hariçtir.

(Asr suresi, 1-3. ayet)

Soruda Kur’an’ın aklı kullanmaya verdiği önemle 
ilgili ayet sorulmaktadır. B seçeneğindeki ayete 
baktığımızda bu konuyla ilgili olduğu görülecek-
tir. Bu sebeple doğru cevabımız da B seçeneği 
olmalıdır.

Örnek 2

Çözüm

TEOG 2017

Aşağ›daki ayetlerden hangisi Kuran›n akl› 
kullanmaya verdiği önemi göstermektedir?

A) Sizden, iyiliğe çağıran, doğruluğu emreden 
     ve kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. 

(Ali İmran suresi, 104. ayet)
B) Sana bu mübarek kitabı, akıl sahipleri 
    ayetlerini düşünüp öğüt alsınlar diye indirdik.
 (Sad suresi, 29. Ayet )
C) “… Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine 
      güvenenleri sever.” 

(Ali İmran suresi, 159. ayet)
D) “ O kullarının tövbesini kabul eden, kötülükleri
      bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir.”

(Şura suresi, 25. Ayet)

Soruda verilen ayet; nimetlere şükredilence 
nimetlerin artacağından bahsedilmektedir. Bunu 
uygun seçenek B seçeneğidir.

Örnek 3

Çözüm

OKS 1998

Kuran› kerimin eğer şükrederseniz nimetle-
rimi art›r›r›m. Anlam›ndaki ayetine dayana-
rak aşağ›daki yarg›lardan hangisine 
ulaş›labilir?

A) Aza şükretmeyen çoğa da şükretmez.
B) Nimetlerin tümü, şükürle devamlılık kazanır.
C) İyiliğe şükreden, iyilik yapmış olur.
D) İnsanlara şükretmeyen Allah’a da şükretmez.
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SINAVLARDA ÇIKMIŞ SORULAR



1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)   Kur’an’da bazı ayetlerin “Ey akıl sahipleri” hita-
bıyla başlaması neyi göstermektedir?

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 b)   Kur’an’ın açıklayıcı olması ne demektir, açık-
layınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 c)   “Doğrusu Kur’an, sana ve toplumuna bir öğüttür 
ve ondan sorulacaksınız.”(Zuhruf suresi, 44. 
ayet.) Bu ayette vurgulanmak istenen nedir, 
açıklayınız?

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)   Kur’an’ın insanları düşünmeye ve aklını kullan-
maya yöneltmesine örnekler veriniz?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Kur’an, insana Yüce Allah’a ve diğer varlıklara karşı görev ve sorumluluklarını bildirir.

D Y

İslam dini insana ahlakını güzelleştirmeyi öğütler.

Yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamber Hz. Nuh’tur.

Kur’an insana sadece ahlak konusunda öğütler verir.

Hz. Nuh kavmi arasında 950 sene peygamberlik yapmıştır.

Kur’an insandan evreni incelemesini ve Allah’ın kendisine verdiği nimetleri görmesini ister.

Hz. Nuh kendisine Zebur ilahi kitabın verildiği peygamberdir.
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ETKİNLİKLER



3. Aşağıdaki boşlukları panodaki uygun olan sözcüklerle doldurunuz.

düşünen

yolunayaratıcınınakla
Nuh

 a)   Hz. Nuh’un kavmi kendisine inanmadığından tufanla cezalandırılmıştır, bu tufan hadisesi “……………. Tufanı” 
diye anılmaktadır.

 b)   “O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin emrinize vermiştir. Bunda …………… bir topluluk için ibretler 
vardır.”(Casiye suresi, 13. ayet) Bu gibi ayetlerle Yüce Allah insanı düşünmeye ve akletmeye davet etmek-
tedir.

 c)   Hz. Nuh 950 sene boyunca insanları Yüce Allah’ın en doğru ……………, O’nun birliğine ve O’na kulluk et-
meye çağırdı. Fakat kavmi arasında ona inananlar çok az olmuştur.

 d)   Kur’an, ……………. ve düşünmeye büyük önem verir. Bu husun pek çok Kur’an-ı Kerim ayetinde bildirilmiş-
tir.

 e)   Kur’an-ı Kerim insanın hayatta bulunma gayesi, kendisini yaratan ve sayısız nimetlerle donatan …………………… 
kendisinden ne istediği, ölümden sonraki hayatta başına neler gelebileceği, cennet ve cehennem gibi haya-
ti konularda da insana en doğru bilgiyi verir.

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

 

........

........

........

........

........

........

........

........

........

........

İbadetler insanın Yüce Allah ile olan bağını kuvvetlendirir mi?

Hz. Nuh ilk peygamber midir?

İnsanlara iyilik etmek Kur’an'IN emrettiği güzel davranışlardan mıdır?

Kur’an sadece ahiret hayatıyla ilgili bilgiler mi içerir?

Hz. Nuh Kral Nemrut tarafından ateşe atılan peygamber midir?

Kur’an insana en doğru yolu ve en doğru inancı bildirir mi?

Kur’an okunup anlaşılması ve insanlara yol gösterici olması için mi gönderilmiştir?

Kur’an gönderilen son ilahi kitap mıdır?

Hz. Nuh Kur’an’da kıssası olan peygamberlerden midir?

Kur’an-ı Kerim sadece Arapları doğru yola iletmek için mi gönderilmiştir?
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ETKİNLİKLER



1. 8/A sınıfı öğrencisi Semanur’dan öğretmeni din 
kültürü ve ahlak bilgisi dersi  “Kur’an-ı Kerim’in te-
mel özellikleri” konusunda ders sonunda dersi 
özetlemesini istemiştir. 

 Semanur derste aklında kalanları şöyle aktarmıştır: 
  - Kur’an yol göstericidir, insanları en doğru yola 

iletir.
  - Kur’an insanlara iyi ve güzel olanları emreder, 

kötü ve çirkin işlerden sakındırır.
  - Kur’an-ı Kerim peygamber efendimize 632 

yılında indirilme başlanmıştır.
  - Kur’an inanç, ibadet ve ahlak konularında temel 

kaynaktır.
 Semanur dersi özetlerken bu söylediklerinden bi-

rini yanlış aktarmıştır.
 
 Buna göre Semanur’un yanlışının düzeltilmesi 

için aşağıdaki seçeneklerden hangisi yapılma-
lıdır?

 A) Yol göstericidir, yerine rehberdir demeliydi.
 B) İyi ve güzel yerine, faydalı ve yararlı demeliydi.
 C) 632 yılında, yerine 610 yılında indirilmeye 

başlanmıştır demeliydi.
 D) İnanç, ibadet ve ahlak yerine sağlıkla ilgili 

konularda temel kaynaktır demeliydi.

2. “Göklerin ve yerin yaradılışında, gece ile gündüzün 
birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri 
için gerçekten açık ibretler vardır.” 

 (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

 Bu ayette Yüce Allah insanlardan nasıl bir tu-
tum sergilemesini istenmektedir?

 A) Rızıklarını helal yoldan kazanmaları
 B) Ölçüde ve tartıda hile yapmamaları
 C) Allah'ın yarattıklarına bakarak ibret almaları
 D) Evrendeki düzeni bozmamaları

3. Kur’an’ı Kerim’le ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

 A) İnsan, Kur’an’ı anlayarak hayatına yön verme-
lidir.

 B) İslam’ın temel kaynağıdır.
 C) Kur’an’ı Kerim’den sonra da birçok ilahi kitap 

gönderilmiştir.
 D) Hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar 

gelmiştir.

4. Kur’an, Allah’ın dünyada insanı yaptıklarından im-
tihan ettiğini, kimin güzel işler yaptığını kimin kö-
tülükler yaptığını denemek için hayatı var ettiğini 
bildirmektedir.

 Bu durumu açıklayan ayet aşağıdakilerden han-
gisidir?

 A) “O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi ve 
açığınızı bilir...” 

(En’am suresi, 3. ayet)
 B) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 

dayan. O’nu hamd ile tesbih et...” 
(Furkan suresi, 58. ayet)

 C) “O ki hanginizin daha güzel davranacağını 
sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır...”

(Mülk suresi, 2. ayet)
 D) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın 

yaratma sında bir dengesizlik göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak bozukluk görebiliyor 
musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet) 

5. 
İnanç esasları

İbadetlerin ayrıntıları

Ahlaki görevlerimiz

İbadet ilkeleri

 Tabloda hangi renkteki verilen ifade, Kur’an’da 
yer alan temel konulardan biri değildir?

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

6. Serkan: “Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı nedir?
 Aşağıdaki ayetlerden hangisi 8. sınıf öğrencisi 

Serkan’ın sorduğu soruya cevap niteliğinde-
dir?

 A) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. 
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” 

(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler) 
 B) “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” 

(Hicr suresi, 99. ayet)
 C) “…Dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin…” 
 (A’râf suresi, 29. ayet) 
 D) “Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sa-

hipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz 
mübarek bir kitaptır.” 

(Sâd suresi, 29. ayet
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KONU KAVRAMA TESTİ



7. “...Sana bu kitabı (Kur’an’ı) her şeyi açıklayan ve 
Müslümanlara yol gösterici, rahmet ve müjde ola-
rak indirdik...” 

 (Nahl suresi, 89. ayet)

 Bu ayete göre Kur’an-ı Kerim için; 
  I. Peygamberimize indirilmiştir.
 II. Bölümler halinde indirilmiştir.
 III. Müslümanlara rehberdir.
 ifadelerinden hangileri söylenemez?

 A) Yalnız I                  B) Yalnız II
 C) I ve II                     D) I ve III

8.  I. Nemrut tarafından büyük bir ateşe atıldığı 
halde ateşte yanmamıştır.

  II. Büyük bir balık tarafından yutulduğu halde 
balığın karnından ölmeden çıkmıştır.

 III.  Yaşadığı zamanda büyük bir tufan hadisesi 
olmuş ve her yer su altında kalmıştır.

 IV. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.

 Yukarıda numaralandırılarak verilen ifadelerden 
hangisi Hz. Nuh’un hayatıyla ilgilidir?

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

9.  Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından son peygamber 
Hz. Muhammed’e gönderilen son kitaptır. İslam 
dininin temel kaynağıdır. Kur’an-ı Kerim kıyamete 
kadar bütün insanlara hitap eden evrensel bir ki-
taptır.

 Verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangi-
sinin cevabı yoktur?

 A) Kur’an nerede indirilmeye başlanmıştı?
 B) Kur’an hangi peygambere gönderilmiştir?
 C) Kur’an İslam’ın temel kaynağı mıdır?
 D) Kur’an son ilahi kitap mıdır?

10. 1. Tufanda kendisine inanmayan oğullarından biri 
boğulması

 2. Peygamberlik göreviyle görevlendirilmesi
 3. Allah’ın izniyle çok büyük bir gemi yapması

 Hz. Nuh’un hayatı dikkate alındığında yukarı-
daki olayların oluş sırası aşağıdaki hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

 A) 1-2-3 B) 2-3-1
 C) 3-1-2 D) 2-1-3

11. Kur’an’a göre iyi ve güzel olan şeyler, Allah’ın ya-
pılmasını istedikleridir. Allah’ın iyi ve güzel gördü-
ğü her şey, bizler için faydalıdır. Allah, hayır yap-
maya ve hayır işlerinde yarışmaya önem verir. 
Çalışkan cömert ve iyi bir insan olmayı öğütler.

 
 Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisine ula-

şılamaz?
 
 A) Allah bizim için yararlı olan şeyleri istemektedir.
 B)  Allah insanı yaratıcısını tanıyabilecek özellikte 

yaratmıştır.
 C) Allah insanlardan hayırlı şeylerde birbirleriyle 

yarışmalarını ister.
 D) Allah’ın emrettiği şeyler iyi ve güzel işlerdir.

12. Onur: “Kur’an-ı Kerim’i anlamalı ve hayatımızda 
uygulamalıyız.”

 Mehmet: “Kur’an’ı her türlü kitaptan üstün tutma-
lıyız.”

 Salih: “Kur’an’ın sadece yüzünden Arapçasını 
okumalıyız.”

 Yukarıdaki 8. Sınıf öğrencilerinden hangisi 
Kur’an-ı Kerim’le ilgili yanlış bir ifade kullan-
mıştır?

 A) Yalnız Onur                    
 B) Yalnız Mehmet               
 C) Yalnız Salih                 
 D) Onur ve Mehmet

Hazırlayan: Onur Hoca
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