
BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ. YUSUF (a.s) ve ASR SURESİ

	 Hz.	Yusuf	Kur’an’da	adı	geçen	peygamberlerden	birisi-
dir.	Yakup	Peygamberin	12	oğlundan	birisidir.
	 Kur’an-ı	Kerim’de	kendi	adını	taşıyan	tamamı	111	ayet	
olan	Yusuf	Suresi	vardır.	Bu	surenin	98	ayeti	Hz.	Yusuf’tan	
bahseder.	Babaları	Hz.	Yakup,	güzel	huylu	olmasından	dola-
yı	Hz.	Yusuf’u	çok	seviyordu.	Bu	sevgiyi	ağabeyleri	kıskanı-
yorlardı.	Hz.	Yusuf	bir	gece	rüyasında	on	bir	yıldızın,	Güneş	
ve	Ay’ın	kendisine	secde	ettiklerini	gördü.	Bu	rüyayı	babası-
na	anlattı.	Babası	Hz.	Yusuf’a	rüyasını	ağabeylerine	anlatma-
masını	tembihledi.	Ancak,	ağabeyleri	bundan	haberdar	oldu-
lar	ve	Hz.	Yusuf’u	gizlice	öldürüp	bir	yere	atmayı	planladılar.
	 Gezip	eğlenmek	bahanesiyle	babalarından	izin	alarak	Hz.	
Yusuf’u	alıp	kırlara	götürdüler.	Onu	öldürecek	kadar	insafsız	
olmayıp,	bir	kuyuya	attılar,	gömleğini	da	kana	bulayarak,	“Hz.	
Yusuf’u	kurt	kaptı.”	diye	babalarına	yalan	söylediler.	Kuyunun	
yanından	geçmekte	olan	bir	kervanın	yolcuları,	Hz.	Yusuf’u	
kuyudan	kurtarıp	Mısır’a	götürdüler	ve	onu	Mısır	vezirine	köle	
olarak	sattılar.	Hz.	Yusuf	Mısır	sarayında	iken	bir	iftira	sonucu	hapse	atıldı.	Hükümdar	bir	gece	rüyasında	yedi	zayıf	
ineğin	yedi	semiz	ineği	yediğini	ve	yedi	yeşil	başakla	yedi	kuru	başak	gördü.	Bu	rüyanın	yorumunu	yaptırmak	istedi.	
Fakat	hiç	kimse	bu	rüyayı	yorumlayamadı.	Hz.	Yusuf	rüyayı	yorumlayarak,	yedi	sene	bolluk	olacağını,	peşinden	ge-
len	yedi	senenin	ise	kıtlıkla	geçeceğini	söyledi.	Bunun	üzerine	hükümdar,	Hz.	Yusuf’u	devlet	hazinelerinin	başına	ge-
tirdi.	Hz.	Yusuf	bolluk	yıllarında	bütün	ambarları	buğdayla	doldurttu;	kıtlık	yılları	gelince	oradan	halka	dağıtmaya	baş-
ladı.	Kıtlık,	Hz.	Yusuf’un	babasının	memleketi	olan	Kenan	ülkesini	de	vurmuştu.	Hz.	Yusuf’un	kardeşleri	de	buğday	
almak	için	iki	kez	Kenan	ilinden	Mısır’a	geldi.	Hz.	Yusuf	onları	tanımıştı.	Hz.	Yusuf	kendisini	kuyuya	atan	kardeşlerine	
kendini	tanıtınca	onlar	hayretler	içinde	kaldılar.	Büyük	utanç	duydular.	Ama	Hz.	Yusuf	onları	affederek,	babası,	anne-
si	ve	kardeşlerinin	tamamını	Mısır’a	davet	etti.	Ailesi	Mısır’a	vardığında	Hz.Yusuf	anne	ve	babasını	tahta	oturttu;	diğer	
on	bir	kardeşi	ise	Hz.	Yusuf’un	önünde	saygıyla	eğildiler.	O	zaman	Hz.Yusuf;	“Babacığım,	işte	bu	vaktiyle	gördüğüm	
rüyanın	gerçekleşmesidir.	Rabbim	onu	gerçekleştirdi.	Şeytan	benimle	kardeşlerimin	arasını	bozmuştu.	Beni	hapisten	
çıkaran,	sizi	çölden	getiren	Rabbim,	bana	pek	çok	iyiliklerde	bulundu.	Doğrusu	Rabbim,	dilediğine	lütufkârdır.	O	şüp-
hesiz,	bilendir,	hâkimdir”	dedi.

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
Bismillâhirrahmânirrahîm.
1. “Vel asr.
2. İnnel insâne le fî husr.
3. İllellezîne âmenû ve amilus sâlihâti ve tevâsav 
bil hakkı ve tevâsav bis sabr.”

Rahman ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
1. “Asra yemin ederim ki
2. İnsan gerçekten ziyan içindedir.
3. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, 
birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye 
edenler müstesnadır (Onlar ziyanda değillerdir.).”

• Kur’an-ı	Kerim’in	sonlarında	bulunan	kısa	surelerdendir.
• Kur’an-ı	Kerim’in	103.	suresidir.
• Mekke	döneminde	indirilmiştir,	3	ayetten	meydana	gelmektedir.
• Surede	iman	edip	salih	amel	yapanların,	birbirine	hakkı	ve	sabrı	tavsiye	edenlerin	ahirette	kazançlı	olacağın-

dan	bahsedilmektedir.

3. ÜNİTE 3. FASİKÜL

3. ÜNİTE: DİN ve HAYAT

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



Soru metninde Peygamberimiz “Bugün size 
kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın.” Derken Hz. 
Yusuf’un da özelliği olan “merhametli ve affedici 
olma” özelliğini vurgulanmıştır. Buna göre doğru 
cevabımız B seçeneğidir. 

Örnek 1

Çözüm

TEOG 2016

Hz. Muhammed (sav.) Mekke’yi fethettiğinde 
kendisine zulmetmiş olan Mekkelilere şöyle 
seslenmiştir. “Ben size Yusuf’un (as.) kardeşleri-
ne söylediklerini tekrarlıyorum. Bugün size 
kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. Çünkü O, 
merhametlilerin en merhametlisidir.”
Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) ve Hz. 
Yusuf’un (as.) aşağ›daki ortak özelliklerinden 
hangisi vurgulanm›şt›r?

A) İffete önem verme
B) Merhametli ve affedici olma
C) Verdikleri sözü yerine getirme 
D) Aile büyüklerine saygılı davranma

Hz. Yusuf’un (a.s.) yaşadığı birçok zorluklara ve 
sıkıntılara rağmen güzel ahlakını koruması 
O’nun Allah’a olan güveni ve olaylar karşısında 
sabırlı olmasından kaynaklanmaktadır.  Bunun 
sebebi hükümdar olması isteği değildir, buna 
göre cevabımız B olmalıdır.

Örnek 2

Çözüm

TEOG 2017

Hz. Yusuf’un hayat hikayesine bakıldığında 
kardeşlerinin kendisini kıskanması, Mısır vezirine 
köle olarak satılması ve bir iftira sonucu hapse 
atılması gibi zor ve sıkıntılı olaylar yaşadığı 
görülmektedir. Bunca olumsuzluğa rağmen hayatı 
boyunca güzel ahlakını koruduğu bilinmektedir.
Aşağ›dakilerden hangisi Hz. Yusuf’un bu 
şekilde davranmas›n›n sebeplerinden biri 
olamaz?

A) Allah’a olan güveni
B) Hükümdar olma isteği
C) İnsanlara duyduğu merhamet
D) Olaylar karşısındaki sabrı

Soruda verilen ayetlerde; Hz. Yusuf’la ilgili söz 
ve rüyaları yorumlama yeteneği verildiğine, 
Mısır’da adaletle hükmetmesi için oraya yerleşti-
rildiğine, Allah’a tevekkül edip yalnızca O’na 
inandığına değinilmiştir. Fakat ayetlerde; 
kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya atıldı-
ğına ilişkin bir vurgu yoktur. Bu açıklamalarımıza 
göre doğru cevabımız D seçeneği olmalıdır.

Örnek 3

Çözüm

TEOG 2017

- Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin 
ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri 
ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim 
velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve 
beni iyilere kat.”
   (Yusuf suresi, 101. Ayet)
- “… İşte böylece (Mısır’da adaletle hükmetmesini 
sağlamak) ve kendisine ( rüyadaki) olayların 
yorumunu öğretmek için Yusuf’u oraya yerleştir-
dik…”                                   (Yusuf suresi, 21. Ayet )
Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağ›dakilerin 
hangisine değinilmemiştir?

A) Söz ve rüyaları yorumlama yeteneği verildiğine
B) Adaletle hükmetmesi için Mısır’a yerleştirildiğine
C) Allah’a güvenip yalnızca O’na inandığına
D) Kardeşleri tarafından kıskanılarak kuyuya 
     atıldığına

SINAVLARDA ÇIKMIŞ ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



1. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 a)			Hz.	Yusuf’un	hayatından	çıkaracağımız	ders-
leri	yazınız?

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 b)			Hz.	Yusuf	niçin	hapse	atılmıştır,	açıklayınız?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Yüce Allah Hz. Yusuf’a özel olarak rüya yorumlama yeteneği vermiştir.

D Y

Hz. Yusuf’un babası Hz. Musa’dır.

Hz. Yusuf sarayda vezirin karısı tarafından iftiraya uğramıştır.

Hz. Yusuf güzel yüzlü, güzel huylu ve merhametli birisidir.

Hz. Yusuf kardeşleri tarafından ateşe atıldığı halde ateşte yanmamıştır

Asr Suresi, Bakara Suresinin 255. ayetidir.

Hz. Yusuf başına gelen belalardan dolayı ümitsizliğe kapılmamış ve sabırlı davranmıştır

3. Aşağıdaki soruların cevaplarına ait kelimelerin harfleri, karıştırılarak verilmiştir.  Bu harfleri doğru 
sıraya koyarak boşlukları yazınız.

a)	Hz.	Yusuf'un	babası.

PKYAU
...........................

d) Hz. Yusuf'un  
yorumladıkları.

AYRÜ
...........................

c)	Hz.	Yusuf'un	 
atıldığı	yer.

UYKU
...........................

b)	Hz.	Yusuf'un	vezir	 
olduğu	ülke

SMIIR
...........................

ETKİNLİKLER

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



3. Aşağıdaki sorulan cevaplarının karşısına evet ise ‘’✓’’ işareti, hayır ise “X” işareti koyunuz. 
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Hz.	Yusuf’un	Kur’an-ı	Kerim’de	kıssası	bulunmakta	mıdır?

Hz. Yusuf, Mısır’da Firavun’u öldürerek oranın kralı mı olmuştur?

Hz. Yusuf kardeşlerinin kendisine kötülük yapacağını anlayıp Medine’ye mi göç 
etmiştir?

Asr	Suresi	üç	ayetten	mi	meydana	gelmiştir?

Hz.	Yusuf’un	babası	da	peygamber	miydi?

Kardeşleri Hz. Yusuf’u kıskandıkları için mi kuyuya atmıştır?

Hz.	Yusuf	kendisini	kuyuya	atan	kardeşlerini	yıllar	sonra	bulun	affetmiş	midir?

İnsan,	yaradılışı	itibarıyla	her	zaman	kendisine	sığınacağı,	dua	edip,	yalvaracağı	yüce	bir	
varlığa	inanma	gereği	duymuş	mudur?

Hz. Yusuf bir balık tarafından yutulduğu halde balığın karnından Allah’tan bir mu-
cize olarak ölmeden kurtulan peygamber midir?

Hz.	Yusuf	vezirin	rüyasını	doğru	olarak	yorumlamış	mıdır?

Hz. Yusuf Kızıldeniz’in ortadan ikiye yarılması mucizesine şahit olan peygamber 
midir?

Hz.	Yusuf’u	kuyudan	babası	Yakup	Peygamber	mi	çıkarmıştır?

Asr Suresi Kur’an-ı Kerim’in sonunda bulunan kısa surelerden birisi midir?

Asr Suresinde Hz. Yusuf’un hayatı mı anlatılmaktadır?

Hz. Yusuf’u kardeşleri Mısır’da köle olarak satmış mıdır?

Asr Suresinde Kâbe’yi yıkmaya gelen Ebrehe ve ordusunun Allah tarafından he-

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 

1.

ETKİNLİKLER



1.  
?

Kendisine atı-
lan bir iftiradan
dolayı hapse-
dildi.

Allah, ona 
rüyalarını yo-
rumlamayı öğ-
retti.

Kardeşleri
tarafından bir 
kuyuya atıldı.

 

Verilen kavram haritasındaki "?" olan yere aşa-
ğıdaki peygamberlerden hangisinin adı yazıl-
malıdır? 

	 A)	Hz.	Musa	 	 B)	Hz.	Yakup
	 C)	Hz.	İsa	 	 D)	Hz.	Yusuf

2. Mısır Hükümdarı, Hz. Yusuf'u hapisten çıkart-
tığında ona aşağıdaki görevlerden hangisini 
vermiştir?

	 A)	 Kendisini	koruma	yetkisini
	 B)	 Devlet	hazinesinin	sorumluluğunu
	 C)	 Ülkenin	güvenliğini	sağlama	yetkisini
	 D)	 Çiftçilerin	hangi	ürünleri	ekeceğine	karar	verme	

yetkisini

3. Ercan, din ve ahlak bilgisi dersinde öğretmeni-
ne aşağıdaki soruları sormuştur.

 

Soru 1: Hz.Yusuf kardeş-
lerini affetti mi?
Soru 2: Hz.Yusuf Mısır’da
insanları adaletle yönetti 
mi?

 

Buna göre, Ercan'ın öğretmeni aşağıdaki ce-
vaplardan hangisini vermiştir?

   Cevap	1  Cevap	2
	 A)	 Evet	 	 Evet
	 B)	 Hayır	 	 Hayır
	 C)	 Evet	 	 Hayır
	 D)	 Hayır	 	 Evet

4. 

Allahus-samed

illellezîne âmenû ve amilus sâlihâti

hakkı ve tevâsav bis sabr

innel insâne le fî husr.

 Tablodaki ifadelerden hangi renkteki kutucuk-
taki ifade Asr Suresinin okunuşu içinde yer 
almaz?

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

KONU KAVRAMA TESTİ

  

 
  

  

 
  

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



 

	 Gülnihal	 Hanım	 8/A	 sınıfında	 Din	 Kültürü	 ve	
Ahlak	Bilgisi	dersinde	Hz.	Yusuf	konusunu	an-
latmaktadır:	 “Arkadaşlar,	 Hz.	 Yusuf	 hayatında	
birçok	sıkıntılar	 ve	 imtihanlar	 yaşamasına	 rağ-
men	Yüce	Allah’a	olan	sarsılmaz	imanını	hiçbir	
zaman	kaybetmemiştir.	

	 Gülnihal	Hanım	bu	ifadeleri	dile	getirdikten	son-
ra	öğrencilerinden	Hz.	Yusuf’un	hayatından	çı-
karılacak	derslere	örnekler	vermelerini	 istemiş-
tir.	Öğrenciler	şu	örnekleri	vermiştir:	

 

 

 

İrem

İntikam peşinde olmayıp affedici olmak

Aslıhan

Karşılaşılan zorluklara karşı sabırlı olmak

Ömer

Hak edene hak ettiği cezayı vermek

Bir işin başına o iş konusunda onu en iyi 
bileni getirmek

	 Buna	 göre	 öğrencilerden	 hangisi	 öğretme-
nin	sorusuna	uygun	bir	örnek	verememiştir?

A)	 İrem	 B)	 Aslıhan
C)  Murat D) Ömer

	 I.	 Hz.	Yusuf’un	uzun	yıllar	Mısır’ı	adaletle	yö-
netmesi

	 II.	 Kardeşleri	tarafından	kuyuya	atılması
	 III.	Hz.	 Yusuf’un	 Mısır	 hükümdarının	 rüyasını	

yorumlaması
	 IV.	Mısırda	iftiraya	uğraması
	 Hz.	Yusuf’un	hayatı	dikkate	alındığında	veri-

len	ifadelerden	hangisi	diğerlerine	göre	daha	
sonra	gerçekleşmiştir?	

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

	 Kervan	su	almak	için	kovalarını	kuyuya	attıkları	
zaman	Yusuf	kovaya	sarıldı.	Kova	yukarı	çeki-
lince	 Yusuf	 da	 kovayla	 beraber	 dışarıya	 çıktı.	
Kovayı	 çeken	 kişi	 güzel	 yüzlü	 bir	 çocuğun	 da	
çıktığını	 görünce	 şaşırdı.	 Kervancılar	 Yusuf’u	
Mısır’a	götürüp	pazara	çıkardılar	ve	onu	yüksek	
fiyatla	Mısır	vezirine	sattılar.	Mısır	vezirin	hanımı	
Züleyha	isimli	bir	kadındı	ve	çocukları	olmamış-
tı.	Bu	yüzden	Yusuf’u	evlat	edinmeyi	düşündü.	
Hz.	Yusuf	akıllara	durgunluk	verecek	derecede	
güzeldi.	 Bu	 durum	 Hz.	 Yusuf	 büyüdükçe	 Zü-
leyha’nın	 ona	 âşık	 olmasına	 sebep	 oldu.	 Onu	
kendisiyle	beraber	olmaya	davet	etti.	Hz.	Yusuf	
bunu	kabul	etmeyince,	ona	iftira	atarak	kocası-
na	şikayet	etti	ve	Yusuf’u	hapse	attırdı.

	 Bu 	paragrafta	Hz.	Yusuf’la	ilgili	aşağıdakiler-
den	hangisine	değinilmemiştir?

A)	 Yoldan	 geçenlerin	 Hz.	 Yusuf’u	 kuyudan	 çı-
karmıştır.

B)	 Mısır	 vezirinin	 eşi	 tarafından	 iftiraya	 uğra-
mıştır.

C)	 Rüyasında	on	bir	yıldız,	Güneş	ve	Ay’ı	gör-
müştür.

D)	 Hz.	 Yusuf	 Mısır	 vezirinin	 sarayında	 büyü-
müştür.

	 Hz.	Yusuf	yıllar	önce	kendisini	kuyuya	atan	kar-
deşlerini	görür	ve	onlara	der	ki:	“Bugün	(benim	
tarafımdan)	 size	bir	 kınama	yok!	Allah	sizi	 ba-
ğışlasın,	Çünkü	O,	merhamet	edenlerin	en	mer-
hametlisidir.	Bu	gömleğimle	gidin	de,	babamın	
yüzüne	sürün.	Gözü	(yine)	görür	hale	gelir.	Bü-
tün	ailenizi	de	bana	getirin.”

 (Yusuf	suresi,	92-93.	ayetler)
	 Bu	ayetlerde	Hz.	Yusuf’la	ilgili;	

I.	 Ona	rüyaları	yorumlama	yeteneği	verildiği
II.	 Kardeşlerini	affettiği
III.	Babasına	büyük	bir	özlem	duyduğu

	 ifadelerinden	hangilerine	ulaşılabilir?

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

5.

6.

7.

8.

KONU KAVRAMA TESTİ

  

 
  

  

 
  

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 

Murat



1. 
İslam’da	İbadetler

Beden	ile	
yapılan

Namaz

Oruç

Mal	ile	
yapılan

?

Beden	ve	mal	
ile	yapılan

Hac

 Yukarıdaki tabloda Islam’da başlıca ibadetlerle 
ilgili “?” ile gösterilen kutucuğa hangi farz olan 
ibadet gelmelidir?

	 A)	Sadaka	 	 B)	Zekât
	 C)	Fitre	 	 D)	Kurban

2. Aşağıda,	8.	sınıf	I.	dönem	yazılı	sınavında	sorulan	
sorulardan	bir	tanesi	verilmiştir.		

 

Soru: Kişiye vefatından 
sonra bile sevap kazandır-
maya devam eden sadaka-
ya ne ad verilir?

 Buna göre bu soruya aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi doğru cevap vermiştir?

 

A)

Fitre

B)

Ücret

C)
Sadaka-ı cariye

D)
Zekât

3. 

Paylaşmanın önemini anlatan 
atasözlerimize örnekler 
verebilir misiniz?

 

Esra Öğretmen'in sorusuna aşağıdaki öğrenci-
lerden hangisi doğru cevap vermiştir?

 A)

B)

D)

C)

Sakla samanı gelir zamanı.

Damlaya damlaya göl olur.

Az veren candan çok veren 
maldan.

Birlikten kuvvet doğar.

 

GENEL KAVRAMA TESTİ

  

 
  

  

 
  

Hazırlayan: Onur Hoca
 
 

 
 

 
 

 
 



4.  I.	Dinde	toplumsal	hayata	dair	emir	ve	yasaklar	
var	mıdır?

	 II.	 Din	 insanı	hayatta	mutlu	kılmayı	hedefleyen 	
bir	kurum	mudur?

	 III.	 Din	insanın	sadece	ahiret	hayatıyla	mı	ilgilenir?
	 IV.	Din	insanın	hayatını	anlamlandırmasında	kat-

kısı	var	mıdır?

 Yukarıdaki	sorulardan	her	bir	doğru	soru	25	puan	
değerindedir.

 Buna göre 8. sınıf öğrencisi Yusuf yukarıdaki 
soruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdi-
ğine göre toplam kaç puan almış-tır?

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

5. Dinin hedefleri arasında; 

	 	 I.	 İnsanın	dünya	ve	ahirette	mutlu	olması
	 II.	 İnsanları	sapkın	inançlardan	koruma
	 III.	 İnsanların	Allah’a	kulluk	etmelerini	sağlama
 hangileri olduğu söylenebilir?

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

6. 
İslam;	canı,	aklı,	nesli,	dini	ve	malı	ko-
rumayı	esas	almıştır.

Alkollü	içkiler,	insanın	akıl	sağlığına	
zarar	verdiği	için	İslam’da	yasaklan-
mıştır.

 Tabloda	yer	alan	bilgilerden	doğru	olanların	karşı-
sına	‘’✓’’	yanlış	olanların	karşısına	ise	‘’X’’	işareti	
konulacaktır.

 Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme han-
gi seçenekte verilmiştir?

	 A)	
✓

✓

	 B)	
✓

✘

 C) 
✘

✓

	 D)	
✘

✘

 

7.	 1-	 Vel	asr
	 2-	 hakkı	ve	tevâsav	bis	sabr.
	 3-	 illellezîne	âmenû	ve	amilus	sâlihâti	ve	tevâsav	

bil
	 4-	 innel	insâne	le	fî	husr.

 Asr Suresinin okunuşuna göre yukarıdaki ayet-
lerin doğru sıralaması aşağıdakiler-den hangi-
si olmalıdır?

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

GENEL KAVRAMA TESTİ
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