2018-2019 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI …………. ORTAOKULU
SEÇMELİ KUR’AN-I KERİM DERSİ
5. SINIFII. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

Adı:
Soyadı:
Sınıfı/ No:

1. Biz insanları yaratan Allah’ın sözüdür o. Bizi çok seven
Rabbimizden gelen bir mek tuptur. Bize Allah’ı anlatır,
Peygamberimizi tanı tır ve nasıl yaşayacağımızı öğretir. O,
yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve
ahlak ilkelerinden bahseder.

konusu doğru bilgi, bunun söz ve davranışlara yansı tılmasıdır.

Yukarıda, aşağıdakilerden hangisi açıklanmak tadır?
a) Hadis-i Şerif b) Kur’an
c) Mevlid
d) Mesnevi

8. Kur’an-ı Kerim bizlere pek çok şeyi öğret tiği gibi duayı da
öğretir. Allah’ın, dualarımıza karşılık vereceğini söyler. Gizli
veya açık şekilde dua edilebileceğini belir tir. Peygamberler veya
Salih kimselerin dualarından örnekler vererek nasıl dua
edeceğimizi, dualarımızda Rabbimizden neler istememizin
uygun olacağını belir tir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinden çıkarılamaz?
A) Sesli olarak dua edebiliriz.
B) Kur’an’da bazı peygamberlerin dualarından örnekler vardır.
C) Allah, kullarının yaptığı duaları boşa çıkarmaz.
D) Dualarımızda Rabbimizden her şeyi isteyebiliriz.

2. Kur’an-ı Kerim, birey ve toplum olarak nelere dikkat
edeceğimizi, nelerden kaçınmamız gerektiğini açıklayan bir
rehberdir. Allah’ın, kullarının iyiliği için indirdiği bir kılavuzdur.
İçerisinde yer alan esaslar ı anlayıp hayatımızı onun ilkeleri
doğrultusunda düzenlemek için Kur’an-ı Kerim’i okumamız gerekir.
Yukar ıdaki açıklamada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı
yoktur?
A) Kur’an’ı niçin okumalıyız?
B) Kur’an nasıl bir kitapt ır?
C) Kur’an hangi temel konuları açıklar?
D) Kur’an kimin sözüdür?

3. Allah’ın kitabına karşı öncelikli görevimiz, onu gönülden
sevmektir. Allah’ı sevdiğimiz gibi Kur’an’ı da sevmeliyiz. Ona,
Allah’ın sözü olduğu için saygı göstermeliyiz. Ona olan sevgi ve
saygımızı ifade etmenin yolu, yalnızca onu öpüp başımıza
koymak değildir.

Yukarıda söz edilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lokman suresi
B) Fatiha suresi
C) Bakarasuresi
D) Yasin suresi

9. “…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver. Ve

bizi cehennem ateşinin azabından koru…” (Bakara suresi, 201)
Yukar ıda meali verilen dua hangi duadır?
A) Âmentü Duası
B) Salli-Bârik Duası
C) Rabbena Duası
D) Sübhaneke Duası
10. Peygamberimiz “Bizi yediren, içiren ve bizi Müslümanlardan
yapan Allah’a hamdolsun!” duasını ne zaman söylemiş tir?
A) Yatarken
B) Abdest alırken
C) Yemek ten sonra
D) Uyanınca

Buna göre Kur’an’ı sevdiğimizi en güzel nasıl gösterebiliriz?
A) Mübarek gün ve gecelerde sadece yüzünden okuyarak
B) Ayet ve surelerin anlamını kavrayıp uygulayarak
C) Odamızın en yüksek yerine koyarak
D) Kur’an’ı belimizden aşağı tutmayarak

11. Yapılan iyiliğin kıymetini bilip değerini dile getirmek, iyilik
edeni övmek, Allah’a teşekkür etmek anlamında kullanılan
kavram hangisidir?
A) Rahmet
B) İhlas
C) Şükür
D) Dua

4. Yüce Allah ilk insan Adem’i ……………….. yaratmış, onu diğer
varlıklara üstün kılmış tır. O, her şeyin sahibi olan Allah’ın
yarat tığı üstün bir varlık tır.

12. Allah ile iletişiminde kulun, görev ve sorumluluklarını başka
bir amaçla değil, sadece Allah emret tiği için yerine getirmesi,
onun rızasını hedeflemesine ne ad verilir?

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) ateş ten
B) havadan
C) anne-babadan
D) toprak tan
5. Allah meleklere, karşısında saygıyla eğilmek suretiyle Adem’e
secde etmelerini emret tiğinde büyüklük taslayarak Allah’ın bu
emrini yerine getirmeyen kişi kimdir?
A) Cebrail

B) Mikail

C) İblis

D) İsrafil

6.
Habil ve Kabil Hz. Adem’in çocuklarıdır.
Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kişi Habil’dir.
Adem ile Havva, Şeytan’ın kendilerine düşman olduğunu hiç
hatırlarından çıkarmamışlardır.
İblis melek değil cindir.
Yukarıdaki bilgilerin doğru yanlış
aşağıdakilerden hangisidir?
A) D-Y-D-Y
B) D-Y-Y-D
C) D-D-D-D

olarak

sıralanışı

D) Y-D-Y-D

7. Bu sure ahlaki ilkeleri ön plana çıkaran Kur’an surelerinden
biridir. Peygamberimizin Medine’ye hicretinden önce Mekke
döneminde inmiş tir. 12-19. Ayetleri arasında yer alan ayetlerde
bilge bir kişinin oğluna verdiği nasihat ve tavsiyelerden söz
et tiği için sure bu bilge kişinin adını almış tır. Surenin öne çıkan

A) İhlas

B) Şükür

C) Tevbe

D) Merhamet

13. Allah’ın emri gereği gemi yapımına başladı. Gemi insanların
kur tuluşu için gerekliydi. Kavminden inkar edenlerdeniz
olmayan, göl olmayan, daha doğrusu neye yarayacağını tam
anlayamadıkları bu gemiyi yaparken onu her gördüklerinde
onunla alay ediyorlardı. O ise Allah’ın emrini yerine getirme
gayreti içindeydi. Günler, aylar geç ti ve nihayet geminin yapımı
tamamlandı.
Yukarıdaki metinde hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?
A) Hz. Hud (a.s.)
B) Hz. Nuh (a.s.)
C) Hz. Salih (a.s.)
D) Hz. Musa (a.s.)
14.
I. Hz. Salih peygamberin kavmi Semud kavmi diye bilinir.
II. Hz. Hud peygamberin kavmi ise Ad kavmi diye anılıyordu.
III. Hz. Nuh’un kavmi korkunç bir sesle helak edilmiş tir.
IV. Ad kavmi her şeyi söküp atan bir kasırga ile helak
edilmiş tir.
V. Allah’ı inkar etmenin neticesi hem bu dünya hayatında,
hem de ahret hayatında perişanlık tır.
Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

15. Tilavet
 Kur’an’ın sesli ve tecvitli okunması
Kıraat
 Namaz kılarken Kur’an’dan bir parça okunması
Dârül Kurra  Kur’an okuma yöntemlerini öğreten yer.
Mahreç
Harflerin çıkış yeri.
Hatim
Kur’an’ın tamamını ezbere bilen kişi.
Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlış tır?
a) Tilavet

b) Kıraat

c) Dârül Kurra

d) Hatim

16. ………………; Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiş,…………
yazılmış, tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla …...…………
edilen, insanların bir benzerini getirmekten aciz kaldığı Allah
kelamıdır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri
gelmelidir?
A) Kur’an-ibadet-mushaflara
B) Kur’an-def tere-dua
C) Kur’an-mushaflara-ibadet
D) Mushaf-Kur’an’a-sevap
17. Kur’an-ı Kerim, 620 yılında, Rebiulevvel ayının Kadir
Gecesi’nde indirilmeye başlamış tır. ( 1) Hz. Muhammed’e (sav)
Allah tarafından gönderilen son ilahi kitaptır. ( 2 ) Öğütleri,
ilkeleri ve mesajları kıyamete kadar geçerlidir. ( 3 ) Kur’an-ı
Kerim sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. ( 4 )
Yukarıda kaç numaralı cümlede yanlışlık yapılmış tır?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
18.
- har flerinin or tak özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu har fler, kendilerinden sonraki har fle bitişmez.
B) Bu har fler, kendilerinden sonraki har fle bitişir.
C) Bu har fler peltek har flerdir.
D) Bu har fler kalın har flerdir.

*“Ey Rabbimiz! Beni, ……………………. ve bütün mü’minleri kıyamet
günü af feyle!”
*“ İnsanlara teşekkür etmeyen kimse, ………………… da
şükretmemiş olur.”
*…………………… suresinde rahmet kelimesinden türeyen Allah’ın
Rahman ve Rahim isimlerine yer verilir.
22. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y
yazınız. ( 1*10= 10 puan)
(
) Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı, insanların doğruya,
güzele ulaşmaları ve her iki dünyada da mutlu olmalarını
sağlamak tır.
(
) İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Musa’nın kıssası,
Kur’an da en çok anlatılan kıssadır.
(
) Kur’an okumak, insanın kendini yaratan Allah ile
konuşmasıdır.
(
) Allah ile konuşarak iletişim kurabiliriz.
(
) Kur’an’a önem verip onun bizden istediği gibi yaşarsak,
her alanda ileri bir düzeye ulaşabiliriz.
(
) Şükür, yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.
(
) Öncelikle anne-babamıza karşı merhametli olmalıyız.
(
) Küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı göstermeyen bizden
değildir.
(
) Kur’an’ın ilk suresinde “ Ya Rab! Ancak sana ibadet ederiz.”
ayetiyle ihlasa, yani görevlerin Allah rızasını kazanmak için
yapılmasına dikkat çekilmiş tir.
(
) Tufan ile helak edilen kavim Hz. Salih (A.S)’in kavmidir.
24. Aşağıdaki tabloda verilen Arapça kelimelerin Türkçe
okunuşlarını karşılarındaki kutucuklara yazınız. (1*10=10 PUAN)

19.
Yukarıdaki duanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rabbim! İşimi kolaylaş tır, zorlaş tırma. Rabbim, işimi hayırla
tamamla.
B)Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
C)Rabbim! İlmimi ar tır.
D)Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.
20.
hangisidir?
A)Peltek har fler
C)Kalın har fler

*Peygamberimiz Kur’an okurken zorluk çeken ve buna rağmen
onu okumaya çalışan kimselerin daha çok …………….
kazanacağını müjdelemiş tir.

-

ARAPÇASI

OKUNUŞU

ARAPÇASI

OKUNUŞU

- har flerinin özelliği aşağıdakilerden
B)Dudak har fleri
D)Kendinden sonraki har fle bitişmez

22. Aşağıdaki kelimeleri cümlelerde boş bırakılan yerlere
uygun olarak yerleşt iriniz. ( 2*10 = 20 puan)
( Allah’a – Fatiha – Kevser – ahiret – Peygamberimiz – sevap
namaz kılmak – dua – Kur’an-ı Kerim – rahmet – Kur’an’ı –
annemi babamı )
*Dinimiz İslam’ın temel kaynağı …………………………dir.
*Allah’ı anmanın en güzel yollarından biri de ……………… tır.
*“Sizin en hayırlı/üstün olanınız ……………… öğrenen ve
öğreteninizdir.”
*…………….., insan ile Allah arasındaki en güçlü bağdır, ibadetin
özüdür.
*İslam ……………… ve merhamet dinidir.
*Kur’an’ı öğrenip anlamaya çalışmamız konusunda bize örneklik
eden kişi ……………………………dir.

https://www.sorubak.com

NOT: 1 - 20. Sorular 3’er puan; 21. ve 22. sorular 10’ar puandır.
Başarılar Dilerim
ALİ CAN
Din Kült ürü ve Ahlak Bilgisi Öğret meni

https:/ / www.sorubak.com

Soyadı:
No:

A
.

PUAN

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AKÖREN İMAM HATİP ORTAOKULU
KUR’AN-I KERİM DERSİ
5-A SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

Adı:

Aşağıdaki verilen kelimeleri boşluklara uygun bir şekilde yerleştiriniz?
sevap

Ramazan

lamelif

( 5 x 2= 10)

Kadir Gecesi

mesaj

➢ Kur’an-ı Kerim ………………Ayında,………………………..’nde indirilmiştir.
➢ Kur’an-ı Kerim’i okumak ibadettir ve ……………..tır.
➢ Arap alfabesinde ‘lam’ ve ‘’elif harflerinin birleşmesinden oluşan bir harf vardır.
Bu harfe ………………denir.
➢ Kur’an ,Allah’ın insanlara gönderdiği bir …………….dır.
B
.

Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız (5x2=10
P)

( ) Kur’an-ı Kerim Arapça olarak indirilmiştir.
( ) Kur’an-ı Kerim’i Arapçasından okumak yeterlidir.
( ) Kur’an-ı Kerim Allah tarafından indirilen son ilahi kitaptır
( ) Yüce Rabb’imiz Kur’an’da: “Kur’an’ı tane tane oku” buyurmaktadır.
(
C
.

)  ﺯHem kalın hem de peltek okunur.
Kur’an-ı Kerim’i doğru ve güzel okumanın faydalarından 5 tanesini yazınız? (5x2=10 Puan)

1-……………………………………………………………………………………………..
2-……………………………………………………………………………………………
3-……………………………………………………………………………………………
4-……………………………………………………………………………………………..
5-…………………………………………………………………………………………….

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz?

D
.

1- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  خ ص ض ط ظ غ قharfleri kalın okunur.
B) Arapça harflerin tamamının Türkçe’de karşılığı
olan bir harf vardır.
C) Üstün ince harfleri ‘e’, kalın harfleri ‘a’ sesi ile
okutur.
D)  ﺯ د ھ و ب تharfleri ince okunur.
2- Aşağıdakilerden hangisi dudaktan çıkan
harflerden değildir?
A) ب
B) م
C) خ
D) و
3- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “şedde”

vardır?
A)

B)

C)

D)

4- Aşağıdakilerden hangisi boğazdan çıkan
harflerden değildir?
A) ت

B)

ع

C) خ

D)

ھ

6- Aşağıdakilerden hangisi peltek harflerdendir?

ز

B)

س

C)

ض

D)

8- Aşağıdaki harf guruplarından hangisi
kendisinden sonraki harfle birleşir?
A) و

,ا

B)

ذ,د

C) ز,ر

D) م,ل

9- ( رRa) harfinin okunuşu ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Her zaman kalın okunur.
B) Her zaman ince okunur
C) Esreli geldiğinde ince, ötre ve üstünlü geldiğinde
kalın okunur.
D) Esre ve üstünlü geldiğinde ince, ötreli geldiğinde
kalın okunur.
10-“Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı Kerim’i
…………………………..” (Hadisi Şerif)
Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?
A) Okuyan ve yazan
B) Belden yukarıda tutan
C) Satın alan
D) Öğrenen ve öğreteninizdir
11- Kuranı sevmenin en doğru şekli hangisidir?

5-Kuran’ı okumanın en doğru şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ramazanda mutlaka hatim inmek
B) Tecvit kurallarıyla okumak
C) Anlayacak şekilde okuyup hayatımızda
uygulamak
D) Güzel bir sesle okumak

A)

( 12 x 5=60)

ذ

A) Onu anlayarak okuyup, emir ve yasaklarına
uymak
B) Öpüp başımıza koymak
C) Mübarek gecelerde ağlayarak okumak
D) Yüksek bir yerde tutmak
Kıssa: Kur’an’ı Kerimde geçen geçmişte yaşamış
kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında
anlatılan öykülerdir.
12-Kuran’daki kıssaların gerçek amacı nedir?

A) Tarih bilgiler verip geçmişe ışık tutmak
B) Onlardan ders almamızı, iyi ve güzel davranışlara
7-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
devam edip kötülüklerden uzak durmamızı,
sağlamak
A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için
Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz. C) Hoş vakit geçirmemizi sağlamak
D) Geçmiş milletleri tanıtmak
B Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin
hayatlarından bahseder.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den
bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
Başarılar Dilerim
D) Kur’an okumak, insanı pisikolojik açıdan
rahatlatır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve
Kur’an’ı Kerim Öğretmeni

Adı:
Soyadı:
No:

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
AKÖREN İMAM HATİP ORTAOKULU
SEÇMELİ KUR’AN-I KERİM DERSİ
5-A SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

PUAN

1.Aşağıda verilen Bakara Suresi’nin Türkçe okunuşunu yazınız. Cüz okuyanlar ise bu
sureden en az beş kelimenin okunuşunu yazacaklardır. (40 Puan)

…………………………………….….
1…………...............

2…………………………………………………………………………………………….…………..….

3……………………………………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………………………………….

5……………………………………………………………………………………………………………

2. Ön sayfada verilen Bakara Suresi’ndeki med harflerinden beş tanesini kelimesiyle
birlikte Arapça olarak yazınız.( 5X3=15 Puan)
Örnek:

الكتاب

3.Kuran-ı Kerim okumayı seviyor musun? Neden? (20 puan)

4. Kuran-ı Kerim’i niçin okumalıyız? Düşüncelerinizi yazınız. (15 puan)
https://www.sorubak.com

5.Aşağıdaki tesbihin tanelerinde verilen harflerden boğaz harfleri olanları kurşun
kalemle içini doldurunuz (10 puan)

https://www.sorubak.com
BAŞARILAR…..

https://www.sorubak.com
1)Aşağıdakilerden hangisi ilk cinayet
kıssasıdır?
A)Habil-Kabil kıssası B)hz Nuh kıssası
C)hz Lut kıssası D)Hz Salih kıssası
2)Kıssa kavramının tanımı hangisidir?
A)İbadetlerin anlatıldığı suredir.
B)Peygamber isimleridir.
C)Geçmişte yaşanan olayları anlatan ibret
verici Kur’an bölümleridir.
D)Peygamberimizin lakabıdır.
3)Kendisine inananları “Büyük Tufan”dan
yaptığı gemi sayesinde kurtaran peygamber
hangisidir?
A)hz Nuh B)hz Lut
C)Habil(a.s) D)Kabil(a.s)
4)Kulların yüce yaradan’a olan
memnuniyetini bildirmeleri hangi kavramla
ifade edilir?
A)Şükür B)Rahmet C)İhlas D)Hamdetmek
5)Allah’ın kullarına acıması, onlara sevgi,
şevkat ve merhametle muamele etmesi
anlamına gelen kavram hangisidir?
A)Rahmet B)Şükür C)İhlas D)Hamdetmek
6)Söz ve davranışlarda Allah’ın rızasını
gözetmek, ibadetlerini samimi şekilde Allah
için yapmak anlamına gelen kavramdır.
A)Hamdetmek B)İhlas C)Rahmet D)Şükür

hangisidir?
A)Şükür B)Hamdetmek C)İhlas D)Rahmet
8)”Allah,sizin dış görünüşünüze ve
mallarınıza bakmaz.Kalplerinize ve
amellerinize bakar.”
Hadisi şerifi aşağıdakilerden hangisinin
açıklamasıdır?
A)Temiz giyinin
B)Allah kalplerimizdeki niyete bakar
C)Helal şeylerden yiyin
D)Namaz kılın
9)Kur’an-ın ilk emri hangisidir?
A)Namaz kıl B)İbadet et C)Oruc tut D)Oku
10)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)Kur’an son ilahi kitaptır.
B)Vahiy yoluyla gelmiştir.
C)Sadece Araplara indirilmiştir.
D)Kur’an okunsun, anlaşılsın ve ilkeleri
uygulansın diye indirilmiştir.
11)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’daki
kıssaların gayelerinin birisi olamaz?
A)Allah Rasulunun peygamberliğini ispat
etmek.
B)Geçmiş olaylardan ders alınmasını
sağlamak.
C)Geçmiş hatalara düşülmesini engellemek.
D)İnsanların eğlenmesini ve hoş vakit
geçirmesini sağlamak.
12)Aşağıdaki harflerden hangisi peltektir?

A) ثB) جC) صD)ق

13)Aşağıda verilen kelimelerin okunuşlarını
doğru şekilde işaretleyiniz.
7)İnsan elindeki nimetler için Allah’a
teşekkür etmesini ifade eden kavram

َ(حَلَق1) ََ(شرَف2) َ(فكر3)
A)Kesere-Vehabe –Cemele
B)Fikrun-Şerafe-Halegin
C)Fekera-Şekera-Halefin
D)Nezele-Sehera-Halegin
14)”Kim Kur’an-ı okur, ezberler,onun helal
kıldığı şeyi helal kılar,haram kıldığı şeyi de
haram kabul ederse Allah o kimseyi cennete
koyar.” Bu hadisten hangisi çıkarılamaz?
A)Kur’an okuyan sevap kazanır.
B)Kur’andaki helalleri helal,haramları haram
kabul etmeliyiz.
C)Ramazan ayında oruç tutmak farzdır.
D)Kur’an-ı ezberlemeye önem vermeliyiz.
15)Aşağıdakilerden hangisi kendisinden
sonraki harfle birleşir?
د----ر----ز---- م
16)Aşağıdakilerden hangisinde cezm
yoktur?
A.

B.

C.

D.

17) Hangisinde şeddeli bir okuyuş vardır?
A.

B.

C.

D.

18) Hangisinde med harfi yani uzatma harfi
yoktur?
A.

B.

C.

D.

19) Hangi harf ötre herekelidir?
A.

B.

C.

D.

20.Sad harfi ……. Hangi harften sonra
gelmektedir?
A.

B.

Ad. Soyad:

C.

D.

https://www.sorubak.com
Allah yar ve yardımcın olsun
Sınavdan kaç alacağın değil ‘SEN’ kıymetlisin
Hatice ÖZER

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Adı:

DİLOVASI HASAN ALİ YÜCEL ORTAOKULU

Soyadı:

KUR’AN-I KERİM DERSİ
No:
5. SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

A) AġAĞIDAKĠ SORULAR ĠÇĠN DOĞRU CEVABI ĠġARETLEYĠNĠZ. ( 45 Puan )
AĢağıda verilen bilgilerden hangisi

1.)

yanlıĢtır?

ظ:

C)

Peltek bir harftir. Türkçe karĢılığı

yoktur.

 ز:

A) Kur’an ı Kerim’i okumak ibadettir.

D)

B) Kur’an okumak kiĢiye sevap kazandırır.

yoktur.

Peltek bir harftir. Türkçe karĢılığı

C) Kur’an okumak Rabb’imize sevgi ve

5.) AĢağıdaki kelimelerin hangisinde med

saygımızın gereğidir.

harfi olan elif vardır?

D) Kur’an okumak insanlara olan saygımızı

A) ْْفَارْ غَب

gösterir.

C) َوا ْعبُدُوا

2.) Biz insanları yaratan Allah’ın sözüdür o.
Bizi

çok

seven

mektuptur.

Rabbimizden

Bize

Allah’ı

gelen

bir

anlatır,

َ َه
B) شىْ ا

D) َكاًُىا

6.) AĢağıdaki tanımlardan yanlıĢ olanı
iĢaretleyiniz.
A) Ötre harekesi kalın harfleri u, ince harfleri

Peygamberimizi tanıtır ve nasıl yaşayacağımızı

u/ü sesi ile okutur.

öğretir. O, yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle

B) Üstün harekesi kalın harfleri a, ince

kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden

harfleri e sesi ile okutur.

bahseder.

C) ġedde harfleri uzatarak okutur.

Yukarıda,

aĢağıdakilerden

hangisi

D) Tenvin, kelimelerin son harekesinde yer
alır.

açıklanmaktadır?
A) Hadis-i ġerif

B) Kur’an

7.)

C) Mevlit

D) Mesnevi

olduğunda hangi harf “harf-i med” olur?

3.) Allah meleklere, karĢısında saygıyla
eğilmek suretiyle Adem’e secde etmelerini

Bir

önceki

A) ا

B) و

harfin

harekesi

C) ي

D)

ء

8.) Hangi harfin yazımı yanlıĢ verilmiĢtir?

ى

emrettiğinde büyüklük taslayarak Allah’ın

A) ْ ج- Cim

B)

bu emrini yerine getirmeyen kiĢi kimdir?

C) ْ – دDal

D) ْ غ- Ğayn

A) Cebrail

B) Mikail

9.)

C) Ġblis

D) Ġsrafil

hangisidir?

Kuranı

sevmenin

4.) Harflerin çıkıĢ yerleriyle ilgili olarak

A)

aĢağıdaki bilgilerden hangisi yanlıĢtır?
A) ذ: Peltek bir harftir. Türkçe karĢılığı

yasaklarına uymak

yoktur.
B) ث: Peltek bir harftir. Türkçe karĢılığı
yoktur.
https://www.sorubak.com

ötre

Onu

anlayarak

- vav
en

doğru

okuyup,

Ģekli

emir

B) Öpüp baĢımıza koymak
C) Mübarek gecelerde ağlayarak okumak
D) Yüksek bir yerde tutmak

ve

B) AġAĞIDAKĠ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARA “D”, YANLIġ OLANLARA “Y”
YAZINIZ. ( 15 Puan )
(

) Kur’an-ı Kerim’in gönderiliĢ amacı, insanların doğruya, güzele ulaĢmaları ve her iki dünyada da

mutlu olmalarını sağlamaktır.
(

) Kur’an okumak, insanın kendini yaratan Allah ile konuĢmasıdır.

(

) Kur’an-ı Kerim Ġbranice olarak indirilmiĢtir.

(

) Kur’an-ı Kerim Allah tarafından indirilen ilk ilahi kitaptır.

(

) Kur’an-ı Kerim’deki en kısa sure Asr Suresi’dir.

C) AġAĞIDAKĠ BOġLUKLARA UYGUN KELĠMEYĠ YERLEġTĠRĠNĠZ. ( 15 Puan )
( SEVAP - NAMAZ KILMAK – DUA – KUR’AN-I KERĠM –ANNEMĠ BABAMI )
*Dinimiz Ġslam’ın temel kaynağı ……………… dir.
*Allah’ı anmanın en güzel yollarından biri de ………………tır
*…………….., insan ile Allah arasındaki en güçlü bağdır, ibadetin özüdür.
*Peygamberimiz Kur’an okurken zorluk çeken ve buna rağmen onu okumaya çalıĢan kimselerin
daha çok ……………. kazanacağını müjdelemiĢtir.
*“Ey Rabbimiz! Beni, ……………………. ve bütün mü’minleri kıyamet günü affeyle!”
D) AġAĞIDAKĠ ARAPÇA KELĠMELERĠN OKUNUġLARINI YAZINIZ. ( 20 Puan )

َْْ َه ْي ْٰا َهي

:

ْْبَ ْغياْ ْبَ ْيٌَهُ ْن

: ْْ َسالَ ٌمْقَىْ ل

:

ْْح َسٌا
َ ًَْبَاتا

:

ِْه ْيْبَ ْيٌِ ِه ْن

:

ْْاِ ْىْ ُك ٌْتُ ْن

:

َْيَ ْعلَ ُوىى

:

ْْ ِه ْيْخَ ىْ ف

:

ْْف
َّ ْ َوال
ِ صي

:

َّ َْو َل
: الضالّيي

E) KUR’AN-I KERĠM’Ġ NĠÇĠN OKUMALIYIZ? AÇIKLAYINIZ. ( 5 Puan )
https://www.sorubak.com

Gayret sizden Tevfik Allah’tan…

HĠLAL AYDIN

Soyadı:
No:

A

Aşağıdaki verilen harflerin adını yazınız?
1- ﺯ

B

1-

PUAN

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
ATATÜRK ORTAOKULU
SEÇMELİ KUR’AN-I KERİM DERSİ
5-A SINIFI 2.DÖNEM 1.YAZILI SINAVI

Adı:

2-

ﺍ

3-

( 5 x 2= 10 Puan )

ﺥ

4

-

Aşağıda verilen Arapça kelimelerin Türkçe okunuşunu yazınız?

2-

3-

4-

ﮪ

5- ﻝ

( 5 x2 = 10 Puan )

5-

https://www.sorubak.com

Aşağıda verilen Bakara Suresi’nin Türkçe okunuşunu yazınız. Cüz okuyanlar ise bu
C
sureden en az beş kelimenin okunuşunu yazacaklardır.

(5x4=20 Puan)

D.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz?

1- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)  ﻕ ﻍ ﻅ ﻁ ﺽ ﺹ ﺥharfleri kalın okunur.
B) Arapça harflerin tamamının Türkçe’de karşılığı
olan bir harf vardır.
C) Üstün ince harfleri ‘e’, kalın harfleri ‘a’ sesi ile
okutur.
D)  ﺯ ﺩ ﮪ ﻭ ﺏ ﺕharfleri üstünlü olduklarında ‘e’
sesi ile ince okunur.
2- Aşağıdakilerden hangisi ötreli olduğunda ‘ü’
ince sesi ile okunan harflerden değildir?
A) ﺏ
B) ﻡ
C) ﺥ
D) ﻭ
3- Aşağıdaki kelimelerin hangisinde “şedde”

vardır?
B)

C)

D)

A) ﻭ

,ﺍ

B)

ﺫ, ﺩ

C) ﺯ,ﺭ

D) ﻡ, ﻝ

9- ( ﺭRa) harfinin okunuşu ile ilgili aşağıda
verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Her zaman kalın okunur.
B) Her zaman ince okunur
C) Esreli geldiğinde ince, ötre ve üstünlü geldiğinde
kalın okunur.
D) Esre ve üstünlü geldiğinde ince, ötreli geldiğinde
kalın okunur.
10-“Sizin en hayırlı olanınız, Kur’an’ı Kerim’i
Yukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

4- Aşağıdakilerden hangisi boğazdan çıkan
harflerden değildir?
A) ﺕ
B) ﻉ
C) ﺥ
D) ﮪ
5-Kuran’ı okumanın en doğru şekli
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ramazanda mutlaka hatim indirmek
B) Tecvit kurallarıyla okumak
C) Anlayacak şekilde okuyup hayatımızda
uygulamak
D) Güzel bir sesle okumak
6- Aşağıdakilerden hangisi peltek harflerdendir?

ﺯ

8- Aşağıdaki harf guruplarından hangisi
harekesiz olduklarında uzatma (med) harfi
görevi yaparlar?

…………………………..” (Hadisi Şerif)

A)

A)

( 12 x 5=60)

B)

ﺱ

C)

ﺏ

D)

ﺫ

7-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için
Kur’an-ı Kerim’i okuyup anlamaya önem vermeliyiz.
B Kur’an-ı Kerim sadece peygamberlerin
hayatlarından bahseder.
C) Namaz kılarken okumak için Kur’an-ı Kerim’den
bazı ayet ve süreleri öğrenmeliyiz.
D) Kur’an okumak, insanı pisikolojik açıdan
rahatlatır.
https://www.sorubak.com

A) Okuyan ve yazan
B) Belden yukarıda tutan
C) Satın alan
D) Öğrenen ve öğreteninizdir
11- Kuranı sevmenin en doğru şekli hangisidir?
A) Onu anlayarak okuyup, emir ve yasaklarına
uymak
B) Öpüp başımıza koymak
C) Mübarek gecelerde ağlayarak okumak
D) Yüksek bir yerde tutmak

Kur’an’ı Kerimde geçen geçmişte yaşamış
kişiler, peygamberler ve toplumlar hakkında
anlatılan öykülere kıssa denir.
12-Yukarda tanımı verilen Kuran’daki kıssaların
gerçek amacı nedir?
A) Tarih bilgiler verip geçmişe ışık tutmak
B) Onlardan ders almamızı, iyi ve güzel davranışlara
devam edip kötülüklerden uzak durmamızı,
sağlamak
C) Hoş vakit geçirmemizi sağlamak
D) Geçmiş milletleri tanıtmak
Başarılar Dilerim
Hacı EKİNCİ
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve
Kur’an’ı Kerim Dersleri Öğretmeni

