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01. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Besmele (Hem Rahmân hem Rahîm Allah’ın adıyla) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (1/1) 

I. Allah ‘rahmeti her şeyi kuşatmıştır’ anlamında ‘Rahmân’dır, ‘rahmet sıfatı kendisinden hiç ayrılmaz’ anlamında da 

‘Rahîm’dir. Yüce Allah, özünde ve yaptıklarında sonsuz rahmet, iyilik, merhamet ve ikram sahibidir. 

II. Eğer Kuran’ı muhteşem bir site kabul edersek, Fatiha bu sitenin ana kapısı, besmelede o kapının anahtarıdır. 

III. Besmele, müminin işlerini Allah’ın sayesinde ve O’nun verdiği imkân ve güçle yaptığının bilincinde olmasıdır. 

IV. Besmele ile başlanmayan işlerin sonu güdük/ bereketsiz/  değildir. 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

  

2. Fatiha Suresi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

I. Kuran’ın içerdiği esaslar ana hatları ile Fatiha’da vardır. Bu yüzden bir nevi Kuran’ın hem önsözü hem de özeti gibidir. 

II. Namazın her rekatında okunması zorunludur. 

III. Allah – insan arasında sözleşmedir. İlk üç ayet Allah’ı tanıtan bir senadır. Son üç ayet insanı tanıtan bir duadır. Ortadaki 

ayet sözleşmenin bizzat kendisidir.’Âmîn’ bu sözleşmenin altına atılan imzadır. 

IV. Fatiha, ‘açış yapmak isteyen’ anlamına gelir. 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

  

3. Kuran’da bazı sureler Hurûfu Mukatta / hece harfleri (Elif Lâm Mîm, Yâsîn vb.) ile başlamaktadır. Bu harflerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? (2/1) 

I. Söze başlarken muhatabın dikkatini çekme ve muhataba söyleyeceklerimi dikkatle dinle mesajı vermektedir. 

II. Allah’ın hiçbir ayrım yapmaksızın bütün ayetleri üzerinde düşünmemizi istemesi, Kuran ayetleri olan bu harflerin bir 

anlama sahip olduğunu ortaya koymaktadır.  

III. Bu harfler üzerinde gerek sahabenin Peygamberimize soru sormamış olması ve gerekse inanmayanların itirazlarının 

olmaması, o dönemde bu harflerin ne anlam/mesaj verdiğinin anlaşıldığını göstermektedir. 

IV. Bu harflerin bilgisini Allah’ın kendisine sakladığı sırlar veyahut anahtarı sadece Peygamberimizde olan ilahi bir şifre 

olarak anlamamız gerekir. Cenabı Hak, bu harflerle has kullarından bazılarına bir takım manevi işaretler de vermiş olabilir. 

V. Bu harflerle anlatılmak istenen şudur: Ey insanlar, konuşmanızda ve yazmanızda siz de malzeme olarak bu harfleri 

kullanıyorsunuz Kuran da bu harfleri kullanıyor. O halde Kuran’ın Allah tarafından olmadığını iddia ediyorsanız, onun bir 

benzerini getiriniz. Benzerini getiremediğinize göre, Kuran’ın Allah kelamı olduğunu kabul edin, buna inanın. 

A) Sadece I. 

B) Sadece IV. 

C) Sadece III. 

D) I.ve II. 
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4. Müttakî; Allah’ın emirlerini yerine getiren ve yasaklarından sakınarak kendini Allah’ın azabına karşı koruma altına alan 

kişidir. 

Söz konusu ayetlerde ‘müttakîlerin’ hangi özelliğine değinilmemiştir?(2/ 3-5) 

A) Namazı kılarlar 

B) Kendilerine verilenlerden infak ederler. 

C) Ğayba inanırlar 

D) Dünya hayatının bir imtihan olduğuna inanırlar. 

  

5. “(Akıllarınca) ………ve ……… aldatmaya çalışıyorlar. Halbuki onlar sadece kendilerini aldatıyorlar; ama bunun 

bilincinde dahi değiller.” (2/9) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) Peygamberi ve ümmeti 

B) Allah’ı ve inananları 

C) Peygamberi ve inananları 

D) Allah’ı ve Peygamberi 

  

6. “Onlara: ”Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın” denildiğinde, “……..……………” derler. (2/11) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Asıl bozguncular sizsiniz 

B) Yeryüzünün yönetimi bize aittir 

C) Biz sadece ıslah edicileriz 

D) İnsanları idare etmek için böyle yapıyoruz 

  

7. “Onlara “Siz de insanların inandığı gibi inanın” denildiğinde,”O ………… inandığı gibi mi inanalım?” diye cevap 

verirler.” (2/13) 

  

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) fakirlerin 

B) beyinsizlerin / dar kafalıların 

C) atalarımızın dinini terk emiş olanların 

D) büyülenmişlerin 

  

8. Aşağıdakilerden hangisi 1.cüzde münafıklar hakkında yer alan ayetlerden biri değildir? 

A) 
Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırdı. Yalan söylemelerinden dolayı onlara acıklı bir azap 

vardır. 

B) İyi bilsinler ki asıl bozguncular onlardır. Ne var ki bunun da bilincinde değillerdir! 

C) 
Kendisine “Allah’tan kork” denildiğinde cahiliye taassubu/kibri onu günaha sürükler. Böylesine cehennem 

yeterlidir. Ne kötü bir yataktır orası! 

D) İnsanlardan öyleleri de vardır ki “Allah’a ve ahiret gününe inandık” derler; oysa onlar inanmış değillerdir. 
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9. Ayetlerde ‘ateş yakan bir kimsenin durumu’ ve ‘zifiri karanlıklar içerisinde gök gürültüsü ve şimşekle gelen 

şiddetli bir sağanakta, yıldırımlardan dolayı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkayanlar’ benzetmeleri 

kimler için yapılmıştır? 

A) Müşrikler 

B) Hıristiyanlar 

C) Münafıklar 

D) Yahudiler 

  

10. “Kulumuza indirdiğimizden herhangi bir kuşku içindeyseniz haydi onun benzeri birinden bir sure getirin.Ve 

eğer samimi iseniz, Allah’tan başka tanıdıklarınızı da çağırın.Ama eğer bunu yapamıyorsanız- ki asla 

yapamayacaksınız- o halde inkarcılar için hazırlanmış, yakıtı …….. ve taşlar olan ateşten sakının.” (2/23-24) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) insanlar / taşlar (putlar) 

B) insanlar / odunlar 

C) insanlar / cinler 

D) insanlar / şeytanlar 

  

11. “Şüphesiz ki Allah sivrisineği de ötesini de örnek vermekten çekinmez…” (2/26) 

Ayette verilmek istenen mesaj nedir? 

A) Sivrisineğin kâfirler için verilecek en güzel örnek olduğu gerçeği 

B) Dünya hayatının bir imtihan olduğu gerçeği 

C) Allah’ın kudretinin sonsuz olduğu gerçeği 

D) 
Kâfirlerin, münafıklarla ilgili verilen ayetlerdeki iki örneği basite indirgemeleri ve ilahi bir kitapta bu tür 

benzetmelerin olmaması gerektiğini söylemelerinin hiçbir şey ifade etmediği gerçeği 

  

12. “Rabbin meleklere:”Yeryüzünde bir halife yaratacağım” dediği zaman dediler ki:”Orada bozgunculuk yapacak 

ve kan dökecek birini mi yaratıyorsun?...” (2/30) 

‘Halife’ kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/ hangileri yanlıştır?  

I. Halife, bir kimsenin yerine geçen anlamına gelmektedir. Bu sebeple devlet başkanlığını yürütene halife denmiştir. 

II. Sahabe, Hz. Ebû Bekir’e ‘Halifetü Resûlillâh’ (Resûlullâh’ın halifesi) demişlerdir. 

III. Yeryüzünü ifsad etmeden imar etmek, ancak Allah’ın emir ve yasaklarını gözetenlerin işidir.  

IV. İnsanın halife diye isimlendirilmesine ve meleklerle cinlerin insandan önce yaratılmış olduğuna bakarak insanların 

cinlerin halifesi olduğunu yani onun yerine dünyada yaşaması için yaratıldığını söyleyebiliriz. 

V.Allah’ın emirlerini yeryüzüne hâkim kılan anlamında insan, Allah’ın halifesidir/ temsilcisidir. Bu yüzden insan, Allah 

yerine yahut Allah adına O’nun emirlerini uygular. 

A) Sadece V.  

B) Sadece II. 

C) I.ve III. 

D) II. ve IV. 
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13. Melekler, insanın yaratılışına onun hangi özelliği dolayısıyla karşı çıkmışlardır? (2/30)  

A) Bozgunculuk yapacak ve kan dökecek olması 

B) Kendilerinden daha üstün bir konuma gelebileceği 

C) Topraktan ve çamurdan yaratılmış olması 

D) Aceleci ve zayıf olmaları 

  

14. İblis, Allah'ın emrine karşı gelerek kovulanlardan olmuştu. Adem’de Allah’ın emrine uymadı ve günahkarlardan oldu. 

İblis ile insan arasındaki fark nedir? (2/37)  

A) İblisin, Hz. Adem’i isyana sevk eden elebaşı olması 

B) İblisin isteyerek Allah’a karşı gelmesi, insanın farkında olmadan Allah’a karşı gelmesi 

C) İblisin günahında inat edip pişman olmaması, insanın ise günahından pişman olup bağışlanma dilemesi  

D) İblisin ateşten, insanın ise çamurdan yaratılmış olması 

  

15. “Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki Ben de size 

verdiğim sözü yerine getireyim ve yalnız Benden korkun.” (2/40) 

İsrailoğullarına tarihlerinde verilmiş en büyük nimet nedir? 

A) Uzun müddet ardı ardına kendilerine gönderilen peygamberler 

B) Topraktan yetişen ürünler (sebze, salatalık, mercimek, soğan) 

C) Kudret helvası ve bıldırcın 

D) Gündüz vakti, çöl sıcağından korunsunlar diye bulutların onlara gölge olması 

  

16. Söz konusu ayette İsrailoğullarının Allah’a verdikleri sözler arasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

(2/83) 

A) Allah’tan başkasına kulluk etmemek 

B) Oruç tutmak ve faizle ticaret yapmamak 

C) Namazı kılmak ve zekatı vermek 

D) Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik etmek 

  

17. Söz konusu ayette Allah, İslam karşısında takındıkları olumsuz tavırları bırakmaları için İsrailoğullarına ‘ne yaparak’ 

yardım almaları gerektiğini öğütlemiş, sonrasında da tarihlerindeki olumlu bir sayfaya dikkat çekerek gönüllerini İslam’a 

ısındırmaya sevk etmiştir? (2/45) 

A) sabır ve namaz 

B) oruç ve zekat 

C) infâk ve tevekkül 

D) itaat ve namaz 
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18. (Hatırlayın), bir zaman Musa ile ……….. için sözleşmiştik.Onun arkasından siz…………..” (2/51) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) otuz gün / Samiri’ye uymuştunuz 

B) kırk gece / zulmederek buzağıyı ilah edindiniz 

C) kırk gün / Harun’a karşı gelmiştiniz 

D) otuz gün / bulunduğunuz yeri terk etmiştiniz 

  

19. “(Hatırlayın), bir zaman:”Ey Musa! ………………… sana inanmayız demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp 

dururken sizi yıldırım gürültüsü yakalayıvermişti.” (2/55) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Samiri’yi affetmedikçe 

B) İstediklerimizi yerine getirmedikçe 

C) Allah’ı açıkça görmedikçe 

D) Bize bir mucize göstermedikçe 

  

20. “Sizden ……….. yasağını çiğneyenleri kesin biliyorsunuz. Bu sebeple onlara:”Aşağılık maymunlar olun” dedik. 

Bunu hem çağdaşlarına, hem de sonra gelenlere ibret verici bir ders, takva sahiplerine de bir öğüt kıldık.” (2/65-

66) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) içki yasağını 

B) ihram yasağını 

C) faiz yasağını 

D) cumartesi yasağını 

  

21. “Onlardan bir kısmı ümmidir; Kitabı bilmezler. Bütün bildikleri kuruntulardan ibarettir. Onlar sadece zanna 

uyarlar. Kitabı bizzat kendileri yazıp sonra da az bir değere satmak için:’Bu Allah katındandır diyenlere yazıklar 

olsun. Kazandıklarından dolayı yazıklar olsun onlara” (2/78-79) 

Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) Bizzat kendi uydurduklarına “Allah katındandır” diyen Yahudi hahamlarına 

B) Tevrat’ta yazılanları anlamayan Yahudilere 

C) Okuma yazma bilmeyenlere 

D) Tevrat hakkında bir bilgiye sahip olmayan Yahudilere 
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22. “Süleyman’ın hükümdarlığı hakkında şeytanların (Yahudilerin) söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kâfir 

olmadı ama insanlara sihri öğreten şeytanlar(Yahudiler) kâfir olmuşlardı. Babil’de, melek Hârût ve Mârût’a bir 

şey indirilmemişti ki ikisi ‘Biz sadece imtihan ediyoruz, sakın inkâr etme’ desinler ve karı ile kocanın arasını ayıran 

şeyi insanlar onlardan öğrensinler. Zaten Allah’ın izni olmadıkça onlar kimseye zarar veremezler… (2/102) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Allah’ın haram kıldığı ve yapanları Allah’ın kâfir saydığı sihiri, değerli melekler insanlara öğretmezler. 

B) 
Hârût ve Mârût insanlara sihir öğreten, fitne (imtihan) olan ve insanları sihir konusunda küfürden sakındıran iki 

melektir. 

C) 
Ayet, Yahudilerin sicillerinin bozuk olduğunu ve geçmişte nasıl ki Hz. Süleyman karşısında yenildikleri gibi Hz. 

Muhammed için kurdukları komplolarında başarıya ulaşamayacağını belirtmektedir.  

D) 

Hz. Süleyman döneminde Yahudilerden bazıları Hârût ve Mârût masalı uydurarak Hz. Süleyman hakkında 

yalanlar uydurmuş ve onun sihir yoluyla hükümdarlığa sahip olduğunu söylemişlerdir. Bu iftiralarının benzerini 

de Peygamberimize (sihirlenmiş ve sihirbaz)  atmışlardır ve iman etmemişlerdir. 

  

23. “Ey İman edenler!Râinâ (bize uy/ arzu ve isteklerimize göre hareket et) demeyin, fakat onun yerine Unzurnâ 

( bizi de gör / bizi gözet /bizimle ilgilen) deyin.Kafirler için elem verici bir azap vardır.” (2/104) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Peygambere uymak yerine Onu kendilerine uymaya davet etmek ancak müstekbir kâfirlere yakışan bir tavırdır.  

B) Kâfirler için hazırlanan elem verici azap ebedi değil geçicidir. 

C) 
Hz. Peygambere muhalefet edenler, Peygambere uyacakları ve onun öğretilerine göre hareket edecekleri yerde, 

Peygamberin kendilerine uymasını ve arzularına göre hareket etmesini istemişlerdir. 

D) Gerçekten iman edenler, kafirler gibi Resûlullâh'a muhalefet etmezler ve Onu küçümsemezler. 

  

24. “…………uymadıkça ………. ve ……….. Senden asla razı olmayacaklardır. De ki:”Allah’ın yolu, tek doğru 

yoldur.”Eğer sana ilim geldikten sonra onların heveslerine uyacak olursan Allah’tan sana ne bir koruyucu vardır 

ne de bir yardım edici. (2/120) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Kitaplarına / Yahudi / Hıristiyanlar 

B) Din adamlarına / Yahudi / Hıristiyanlar 

C) Dinlerine / Yahudi / Hıristiyanlar 

D) İlahlarına / Müşrikler / Yahudiler 

  

25. “Allah’ın boyası ile (boyanmışız)! Boyası Allah’ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz yalnızca O’na kulluk 

ederiz.” (2/138) 

Ayette ‘Allah’ın boyası’ ifadesi ne şekilde geçmektedir? 

A) Fıtratullâh 

B) Hayrullâh 

C) Sıbğatallâh 

D) Levnullâh 
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1. Cüz Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 D  14 C 

2 D  15 A 

3 B  16 B 

4 D  17 A 

5 B  18 B 

6 C  19 C 

7 B  20 D 

8 C  21 C 

9 C  22 B 

10 A  23 B 

11 D  24 C 

12 A  25 C 

13 A  26 — 

 


