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02. Cüz Meal Sınavı 

  1. İnsanlardan bir kısım ………. “Şu ana kadar yöneldikleri kıbleden onları vazgeçiren nedir? diyecekler. De 

ki:”………………… Allah’ındır. O, dilediğini dosdoğru yola iletir.” (2/144)  

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) beyinsizler / doğu da batı da 

B) ahmaklar / kuzey de güney de 

C) inançsızlar / doğu da batı da 

D) alçaklar / kuzey de güney de 

  

2. Günümüzde mescitlerimizde genellikle mihrabın (imamın namaz kıldırdığı yer) üstünde kıble ayetinin hangi bölümü 

(Arapça) yazılmıştır? (2/144) 

A) Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram’a çevir. 

B) Sizler nerede bulunursanız bulunun yüzünüzü o yana doğru çeviriniz. 

C) Şimdi hoşnut olacağın bir kıbleye seni döndürüyoruz. 

D) Gerçekten yüzünü yukarı yöneltip baktığını görüyoruz. 

  

3. “Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ne var ki onlardan bir grup bile 

bile gerçeği gizliyor?  (2/146) 

Ayete göre Peygamberimiz döneminde vahye muhatap olan Yahudi din bilginleri (hahamlar) ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi çıkarılamaz? 

A) Vahyi anlamakta bazı zorluklar yaşadıkları bilgisi 

B) Hz. Muhammed’in gerçek bir peygamber olduğunu bilmeleri 

C) Kabe’nin, Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından kıble olarak inşa edildiği gerçeğini bilmeleri 

D) Kıble değişikliğinin Allah’ın bir emri olduğu gerçeğini bilmeleri 

  

4. “Her bir topluluğun kendine seçtiği bir ….. vardır. Öyleyse ………… yarışın. Nerede olursanız olun Allah hepinizi 

bir araya toplayacaktır. Kuşkusuz Allah her şeye gücü yetendir.” (2/148) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) yön / iyi işlerde 

B) yol / güzel ahlak 

C) önder / itaatte 

D) hedef / takvâda 

  

5. “Ey inananlar! sabır ve namazla …………..Kuşkusuz,Allah sabredenlerle beraberdir.Allah yolunda ……………… 

….. ”  (2/153-154) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) yardım isteyin / öldürülenlere ölüler demeyin 

B) dua edin / savaşanlara destek olun 

C) itaat edin / Peygambere destek olun 

D) tevekkül edin / kâfirlere boyun eğmeyin 
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 6. “İndirdiğimiz apaçık ayetlerimizi ve doğru yolu kitapta insanlara açıkladıktan sonra ……. var ya, işte onlardır 

Allah’ın lanet ettiği ve lanet edebilecek herkes de lanet eder.” (2/159) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) onu gizleyenler  

B) ona engel olanlar 

C) ona inanmayanlar 

D) ona uymayanlar 

  

7. Hakka kulaklarını tıkayan kimseler kendilerine söylenenleri anlamazlar. Anlamaları için öncelikle işitmeleri gerekir. 

Söyleneni anlamadıkları için de sağır hükmündedirler. Eğer bir şüpheleri varsa bunu dile getirmeleri ve kendilerine 

söylenenleri akıllarıyla değerlendirmeleri gerekir. Kördürler çevrelerine bakıp ibret almaz, akıllarını kullanmazlar. 

Delilsiz olarak atalarının peşinden gidip onların bakış açısını benimseyen kâfirler ayette neye benzetilmiştir? (2/171) 

A) Hayvanlara 

B) Taşlara 

C) Şeytanlara 

D) Tağutlara 

  

8. “Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki sakınırsınız.” (2/179) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Haksız yere insanları öldürenler için en uygun ceza hapistir. 

B) Başkasının hayatına son vermek isteyen biri için kısas edilme korkusundan daha caydırıcı bir şey olamaz. 

C) Kısastaki caydırıcılık toplumda cinayet olaylarını azaltacaktır. 

D) Aklını kullanan insanlar Allah’ın hükümlerinin kendileri için ne kadar çok faydalı olduğunu idrak ederler. 

  

9. Ayette Ramazan ayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? (2/185) 

A) On bir ayın sultanı olarak Kuran’ın indirildiği ay 

B) İnsanlara doğru yolu gösteren Kuran’ın indirildiği ay 

C) Doğru yolun delillerini içeren Kuran’ın indirildiği ay 

D) Hakkı bâtıldan ayıran olarak Kuran’ın indirildiği ay 
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10. “Sana hilalleri soruyorlar. De ki:”Onlar, insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik, evlere arkadan 

girmeniz değildir. Ama gerçekten erdemli olan, Allah’a karşı gelmekten sakınan kişidir. O halde evlere 

kapılarından girin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (2/189) 

Aşağıdakilerden hangisi / hangileri yanlıştır? 

I. İncecik başlayan hilal gittikçe kalınlaşıyor ve nihayet dolunay halini alıyor. Ardından tekrar gittikçe incelen bir hilal 

şekline dönüşüyor. Bunun nedeni Hz. Peygambere soruluyor. Soru, hilallerin mahiyetiyle ilgilidir. 

II. Cevapta, hilallerin dini ilgilendiren yönleri üzerinde duruluyor ve onların haccın vaktini belirledikleri, insanlar için diğer 

hususlarda vakitleri belirleme için ölçüler oldukları ifade ediliyor. Nitekim oruç ibadetinin ve boşanan kadınların 

iddetlerinin vaktini de hilaller belirliyor. 

III. Peygambere böyle bir soru sormak, ‘kapı dururken evlere arkalarından girmeye’ benzetilmiştir.’Evlere 

arkalarından girmek’ bir deyim olup bununla ‘doğru yoldan ayrılmak’ ve ‘isteğini yanlış yerde aramak’ anlamı 

kastedilmiştir. 

IV. Astronomi alanına giren bu tür şeylerin bilgisi Peygamberliği ilgilendirmemektedir. Peygambere bu tür sorular sormak 

‘yanlış kapıyı çalmaktır’. Peygambere asıl sorulması gereken konular şeriat ve dini ilgilendiren konulardır. 

V. Kuran, modern ilimlerin vardığı kesin sonuçlarla bazen çelişebilir. 

A) Sadece V. 

B) Sadece I. 

C) II.ve III. 

D) Sadece IV.  

  

11. “Allah yolunda harcayın, kendinizi tehlikeye atmayın ve iyilik yapın! Kuşkusuz Allah iyilik yapanları sever.” 

(2/195) 

Ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A) ‘Kendinizi tehlikeye atmayın’ ifadesiyle sağlığın önemine dikkat çekilmiştir. 

B) Müslümanların giriştikleri savaşlar, toplumlarının huzur ve güvenlikte olmalarını sağlayan savaşlardır. 

C) Savaş sadece insan gücüyle icra edilen bir şey de değildir; mali katkıya da ihtiyaç duyar. 

D) 
Gerek fiilen ve gerek mali yönden böyle bir savaşa destek vermeyen bir kişi, kendi eliyle kendisini tehlikeye 

atmış olur. 

  

12. Ayette bahsedilen ‘Meş’ar-i Harâm’ neresidir? (2/198) 

A) Müzdelife 

B) Mina 

C) Arafât 

D) Mescid-i Harâm 

  

13. “İnsanlardan öyle kimselerde vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri……….. ve Allah’ı da kalbindekine şahit 

gösterir; oysa yaman bir demegogtur o!” (2/204) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Senin hoşuna gider 

B) Seni üzer 

C) Seni ağlatır 

D) Seni düşündürür 
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14. “Sana haram ayı; onda ………… sorarlar.De ki:”Bu ayda………. büyük suçtur.” (2/217) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) savaşmayı / savaşmak 

B) ticareti / ticaret yapmak 

C) haccı / hacca engel olmak 

D) zıhâr yapmayı / zıhâr yapmak 

  

15. “…… Fitne ise öldürmekten de büyük bir suçtur….” (2/217) 

Ayette geçen ‘Fitne’ burada hangi anlamda kullanılmıştır? 

A) İnanca yönelik baskı ve zulüm 

B) Şeytanın hile ve tuzağı 

C) Zihinde oluşan şüphe ve tereddütler 

D) Ferdi sıkıntı veya buhran 

  

16. “… Sizden her kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse işte onların amelleri hem dünya da hem ahirette boşa 

gitmiştir. Onlar ateş ehlidir ve orada ebedi kalacaklardır.” (2/217) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

I. İnanmayanların işkence ve engellemeleri ne boyutta olursa olsun, Müslüman ancak canını kurtarmak için, kalbi iman 

üzere kalmak şartıyla görünürde dininden vazgeçmiş gibi davranabilir. Ama gerçekten dinden vazgeçip irtidat edecek 

olursa dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiş olur. 

II. Müslüman canını kurtarmak için dininden vazgeçmiş görünebilir ama bu durumdan kurtulmanın da yolunu araştırır. 

Müminin temel bir özelliği de yolunu bulduğunda saldırılara karşı direnmek ve Allah yolunda savaşmaktır. 

III. Dinden dönmenin, yani irtitâd etmenin cezası bu ayette de ifade edildiği üzere ahirette ateş ehlinden olmasıdır. 

IV. Kuran-ı Kerim’in hiçbir ayetinde irtitâd eden için dünyevi bir cezalandırmadan söz edilmemektedir. Mürted, eğer 

insanlarla savaşmıyorsa sırf dini terk ettiği için öldürülemez.  

V. Dinden dönenler (mürtedler) dinimize göre sırf dinini terk ettiği için öldürülmelidir. 

A) Sadece V. 

B) I.ve II.  

C) Sadece II.  

D) III. ve IV. 

  

17. “Allah, ………. sonucu yaptığınız yeminlerden sizi sorumlu tutmaz, fakat kalplerinizin kazandığından sorguya 

çeker. Allah çok bağışlayandır, çok yumuşak davranandır.” (2/225) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) dil sürçmesi / alışkanlık 

B) fakirlik 

C) açlık 

D) hastalık 
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18. “Sayıları binlerce olduğu halde ……….. yurtlarını terk edip kaçanları görmedin mi?” (2/243) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) ölüm korkusuyla 

B) açlık korkusuyla 

C) hastalık korkusuyla 

D) Ticaret korkusuyla 

  

19. “Kimdir o kişi, Allah’a güzel bir borç versin de Allah da ona verdiğinin karşılığını kat be kat arttırsın. Allah, 

daraltır ve genişletir. Hep O’na döndürüleceksiniz.” (2/245) 

Ayette ‘Allah’a güzel bir borç’ ifadesi ne şekilde geçmektedir? 

A) Karz-ı Hasen 

B) Karz-ı Muaccel 

C) Karz-ı Mubâdele 

D) Karz-ı Mebrûk 

  

20. “………… , İsrailoğullarının ileri gelenlerini gördün mü? Peygamberlerinden birisine: ”Bize bir hükümdar 

gönder ki Allah yolunda savaşalım” demişlerdi de” (2/246) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Musa’dan sonra 

B) Yakup’tan sonra 

C) İshak’tan sonra 

D) Zekeriyya’dan sonra 

  

21. Allah’ın, İsrailoğulları için hükümdar seçtiği Tâlut’u, onlar neden kabul etmek istemedi? (2/247) 

A) Kendisine çok mal verilmediği için 

B) Kendisinin peygamber soyundan gelmediği için 

C) Kendi kavimlerinden olmadığı için 

D) Kendisinin savaş tecrübesi olmadığı için 

  

22. İsrâiloğulları, kendilerine hükümdar olarak seçilen kişiyi beğenmeyince peygamberleri hangi özelliklerini sayarak 

onun hükümdarlığını kabul etmelerini istemiştir? (2/247) 

A) Allah tarafından seçildiği, ilim ve beden gücü olarak üstün olması 

B) Allah tarafından seçildiği, soylu ve beden gücü olarak üstün olması 

C) Allah tarafından seçildiği, korkusuz ve cesur olması 

D) Allah tarafından seçildiği, kavminin içinde savaş tecrübesi olduğu 
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23. Hz. Musa ile Hz. Harun’dan kalma emanetler ve Hz. Musa’ya verilen sayfalar neyin içindeydi? (2/248) 

A) tabutun/ sandukanın içinde 

B) örtünün içinde 

C) evin içinde 

D) bahçenin içinde 

  

24. “Talut askerleri ile yola çıkınca demişti ki:”Allah sizi …… ile imtihan edecek” ( 2/249) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) bir nehir 

B) bir dağ 

C) bir kavim 

D) bir hastalık 

  

25. Câlût’u savaşta kim öldürmüştür? (2/251) 

A) Dâvût 

B) Tâlût 

C) Samuel  

D) Cesur bir komutan 
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2. Cüz Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 A  14 A 

2 A  15 A 

3 A  16 A 

4 A  17 A 

5 A  18 A 

6 A  19 A 

7 A  20 A 

8 A  21 A 

9 A  22 A 

10 A  23 A 

11 A  24 A 

12 A  25 A 

13 A  26 — 

 


