
KAYNAK: Bu sorular MEB’in yayımladığı örnek ve çalışma sorularından alınmıştır. 

Ayete’l Kürsi olarak bilinen ayet Bakara 
suresinin 255. ayetidir. Adını içinde geçen ve güç 
anlamına gelen “kürsi” kelimesinden almıştır. 
Genel olarak Allah’ın eşsiz güç ve kudretinden, 
sıfatlarından bahseder. Ayette geçen Allah’ın 
bazı sıfatları ve anlamları ise şu şekildedir:  

Alim Her şeyi bilen 

Kayyum Canlı ve diri olan 

Semi Her şeyi işiten, duyan 

Hayy Her şeyi yöneten, idare eden 

1. Allah(c.c)’ın sıfatlarıyla ilgili verilen 

tabloda yapılan yanlış eşleşmenin 

düzelmesi için hangi işlemin yapılması 

gerekmektedir?  

A) Alim ve Kayyum kelimeleri yer değiştirmeli 
B) Hayy ve Semi kelimeleri yer değiştirmeli 
C) Kayyum ve Hayy kelimeleri yer değiştirmeli 
D) Alim ve Semi kelimeleri yer değişmeli  

 

 
2. Şemada özellikleri verilen ayet 

hangisidir?  

A) Ayet el-Kürsi                                  B) İhlas 
C) Deyn ayeti                                      D) Fatiha 

 
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah 
ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, 
kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de 
uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi 
O’nundur. O’nun izni olmadan katında kim 
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve 
yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli 
kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında 
insanlar, O’nun ilminden hiçbir şeyi tam 
olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve 
yeri içine alır, onları koruyup gözetmek 
kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.  

3. Ayete’l Kürsi’nin anlamında aşağıdaki 

konulardan hangisine değinilmemiştir?  

A) İbadetlerin ne şekilde yapılacağı.  
B) Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı  

C) Allah'ın kullarının yaptığı ve yapacağı her 
şeyi bildiği.  

D) Gökleri ve yeri koruy 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l Kürsi’de 

Allah ile ilgili olarak geçen konulardan 

biri değildir?  

A) Canlı ve diri olduğu.  
B) Göklerdeki ve yerdeki bütün evrene 

hükmettiği.  
C) Her canlı için bir ömür tayin ettiği.  
D) Kendisinden başka ilah bulunmadığı 

 
 

“Allah, kendisinden başka hiçbir ilah 
olmayandır; diridir, her şeyin varlığı 
O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir 
ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa 
hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça 
katında hiçbir kimse şefaat edemez. 
Onların önlerinde ve arkalarında olanları 
O bilir. O’nun bildirdiklerinin dışında 
insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam 
olarak bilemezler...”  

(Bakara suresi, 255. ayet) 

5. Ayet’el-Kürsi’nin Türkçe mealindeki altı 

çizili bölümler Allah’ın isimleriyle 

eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi 

dışta kalır?  

A) Rezzak                                   B) Hayy   

C) Alîm                                           D) Kayyum 

 

 
 

6. Ayet’el Kürsi içerisindeki Allah’ın 

isimleri ve anlamlarını eşleştirdiğimizde 

ortaya çıkan doğru sonuç aşağıdakilerden 

hangisidir?  

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

8. SINIF TEST 6                                                                                                     5. Bir Ayet Tanıyorum Ayet el Kürsi ve Anlamı 



KAYNAK: Bu sorular MEB’in yayımladığı örnek ve çalışma sorularından alınmıştır. 

I. Ayet’el-Kürsi, Bakara suresinin 
255.ayetidir. 
Ayet’el-Kürsİ’de başlıca 
ibadetlerimizden bahsedilmektedir. 

II. Ayet’el-Kürsi, Bakara suresinin 256. 
ayetidir. 

III. Ayet’el-Kürsi, Kur’an’da bulunan 6666 
ayetten biridir. 

7. Ayet’el Kürsiyle İlgili verilen yukarıdaki 

öncüllerden kaç tanesi doğrudur? 

A) 1        B) 3           C) 4         D) Hiçbiri 

“Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun 
ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.” 

8. Yukarıdaki ifadeye bakıldığında Yüce 

Allah’ın daha çok hangi özelliği akla 

gelir? 

A) Kudret                                         B) İrade                  

C) Tekvin (Yaratma)                       D) İlim  

 

I. İrade bir şeyi yapıp yapmamaya karar 

verme gücüdür. Yüce Allah’ın iradesi 

sonsuz ve sınırsızdır. 

II. Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı bütün 

nimetlere verilen addır. Yediklerimiz, 

içtiklerimiz, giydiklerimiz, yani kısaca maddi 

ve manevi bütün ihtiyaçlar bu kapsamda 

değerlendirilir. 

III. Hayat, yaşama anlamlarına gelir. İnsanın 

doğumundan ölümüne kadar geçen 

zamana denir. 

IV. Allah'ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle 

başlangıçtan sona kadar evrende olacak 

olan her şeyi programlaması. 

9. Yukarıda verilen öncüllerden hangi 

kavramın tanımı yoktur? 

A) Külli İrade                       B) Cüzi İrade                               

C) Ömür                               D) Kader  

“Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. 
Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur.” 

10. Yukarıda Ayetel Kürsi’den alınan bir 

ifade bulunmaktadır. Buna dayanarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Yüce Allah her an aktiftir. 

B) Varlıkların hepsine sahiptir.  

C) Gökler ve yerin dışındaki varlıklar Allah’tan 

başka güçler tarafından idare 

olunmaktadır. 

D) Yüce Allah’ın dinlenmeye ihtiyacı yoktur. 

 

 “... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka 

sorguya çekileceksiniz.” (Nahl suresi, 93. 

ayet) 

 “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. 

İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsân 

suresi, 3. ayet)  

 “Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye 

ancak “Ol!” demektir. O da hemen 

oluverir.” (Yâsin suresi, 82. ayet)  

 “... Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.” 

(Mâide suresi, 1. ayet)  

11. Verilen ayetler aşağıdaki kavramlardan 

hangisi ile ilişkilendirilemez?  

A) Külli irade                                      B) Tevekkül 

C) Sorumluluk                                    D) Cüz’i irade 

Gonca gireceği sınavda başarılı olmak için 
elinden gelen gayreti göstermiştir. Sınava yakın 
bir zamanda o, “Allah’ım hakkımda sınavla ilgili 
ne hayırlıysa onu gerçekleştir.” diye dua 
etmiştir.  

12. Gonca’nın bu davranışı aşağıdaki 

kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir?  

A) Tevekkül     B) Sabır      C) Şükür    D) Rızık 

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen 25. 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar 
Konferansı’na katılan 197 ülke arasında standı 
bulunan ender ülkelerden biri de Türkiye oldu. 
‘‘Harekete Geçme Zamanı’’ sloganıyla başlayan 
COP25’te 250 metrekarelik bir stant kuran 
Türkiye, buzlar arasında eriyen 18 kg 
ağırlığındaki bir dünya maketi ve 7 kıtanın iklim 
değişikliğinden etkilenme süreçlerini anlatan 
dijital yazılımlar kullandı. Türkiye bu çalışması ile 
dünyaya ‘‘Zaman geçiyor, iklim değişikliğine 
karşı harekete geç.’’ mesajını ulaştırmayı 
arzulamaktadır.  

13. Söz konusu haber aşağıdaki yasalardan 

hangisiyle doğrudan ilgilidir?  

A) Biyolojik yasalar             B) Toplumsal yasalar 

C) Kimyasal yasalar             D) Fiziksel yasalar 

8. SINIF TEST 1                                                                                                     5. Bir Ayet Tanıyorum Ayet el Kürsi ve Anlamı 


