
 

 1 

03. Cüz Meal Sınavı 

 1. Ayete’l Kürsî’de geçen ‘her zaman diri olan’ ve ‘koruyup yöneten’ anlamlarına gelen Allah’ın en güzel iki ismi / 

sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? (2/255) 

A) El Müteâl / El Bâri 

B) El Hayy / El Kayyûm 

C) El Kuddûs / El Müheymin 

D) El Aliyy / El Azîm 

  

2. Nakledilir ki; Nemrut, ’bak ben de hayat verir ve öldürürüm’ sözlerini ispatlamak için; iki adam getirtmiş ve bunlardan 

birini öldürmüş, diğerini de salıvermişti. Kuşkusuz Hz.İbrahim’in söz konusu ettiği ‘Rabbim hayat verir ve öldürür’ sözü 

ile Nemrut’un yaptığı aynı şey değildi. Ama o inceliği Nemrut kavrayabilir miydi ki! Hz. İbrahim bu inceliği anlatma ihtiyacı 

duymadı ve o müstekbir tağutu susturacak hangi talepte bulundu? (2/258) 

A) Allah, gökten yağmur yağdırıyor, sen de yağdırsana! 

B) Allah, bulutları hareket ettiriyor, sen de hareket ettirsene! 

C) Allah, kalplerde olanı biliyor, sen de bilsene! 

D) Allah, güneşi doğudan getiriyor, sen de onu batıdan getirsene! 

  

3. Allah’ın ölüleri diriltmeye gücünün yetip yetmeyeceğine dair şüphe edip karanlıklar içerisinde kalmış daha sonra şahit 

olduklarıyla aydınlığa kavuşan birini anlatan kıssanın ilgili ayeti aşağıdakilerden hangisidir? (2/259) 

A) 
Hani bir zamanlar İbrahim, ”Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” dedi. Allah, “İnanmıyor musun?” 

deyince… 

B) 

Hatırlayın, bir zaman:” Ey Musa! Biz Allah’ı açıkça görmedikçe sana inanmayız” demiştiniz. Bunun üzerine siz 

bakıp dururken sizi yıldırım gürültüsü yakalayıvermişti. Sonra belki şükredersiniz diye sizi öldükten sonra tekrar 

diriltmiştik… 

C) 
Allah bütün bunları böyle öldükten sonra nasıl diriltebilir?” demişti. Bunun üzerine Allah, onu yüzyıl süreyle ölü 

bıraktıktan sonra tekrar dirilterek:”Bu halde ne kadar kaldın?” diye sormuştu… 

D) 
İşte onlar o durumdayken Biz onları uyandırdık da kendi aralarında birbirlerine sormaya başladılar. İçlerinden 

biri ne kadar kaldınız dedi? … 

  

4. “Hani bir zamanlar İbrahim, ”Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” dedi. Allah, “İnanmıyor musun?” 

deyince, ”elbette ki inanıyorum, ama kalbimin yatışması için” dedi. Bunun üzerine Allah şöyle dedi: ”Dört kuş al 

ve onları kendine alıştır; bunun ardından onları ayrı ayrı bir tepeye sal ve onları çağır, hızla sana geleceklerdir. 

Bilesin ki Allah, güçlüdür her şeyi yerli yerince yapandır.” (2/260) 

Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ölüleri diriltmesiyle ilgili Allah’ın kudreti konusunda bir şüphesi yoktu. 

B) Allah’ın ölüleri nasıl dirilttiğini öğrenme isteği, Allah’ın sırlarından birini öğrenme merakıydı. 

C) Allah’ın ölüleri diriltmeye gücünün yetip yetmeyeceğine dair bir şüphesi vardı. 

D) 
Allah’ın ölüleri nasıl dirilttiğini öğrenme isteği, Allah’ın azameti karşısında coşkuyla dolu olan kalbini 

yatıştırmakla ilgiliydi. 
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5. “…………. ve ………., ardından bir incitme gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah kendine yeterlidir ve 

sabırlıdır.” (2/263) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) İhlas / tevekkül 

B) İyi niyet / hoşgörü 

C) Güzel bir söz / bağışlama 

D) Samimiyet/ affetme 

  

6. Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde mallarını gösteriş olsun diye harcayan kimsenin durumu ayette neye 

benzetilmiştir? (2/264) 

A) Afetten dolayı çorak olan araziye 

B) Meyvesi bol bir bahçede meyvesiz ağaca 

C) Üzerinde bir miktar toprak bulunan kayaya 

D) Susuzluktan doğrulamamış başağa 

  

7. Allah’ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalplerini sağlamlaştırmak için mallarını infak edenler ayette neye 

benzetilmiştir? (2/265) 

A) Suyun bol olduğu yerde büyüyen ağaca 

B) Verimli bir tepede ekilmiş bahçeye 

C) Allah’ın azametinden dolayı O’nu yücelten bir dağa 

D) Allah’a yükselen güzel bir söze 

  

8. Aşağıdakilerden hangisi makbul olmamış bir infâk mertebesidir? (2/261-265) 

A) 
Toplumun savunmasını ve dinin yüceltilmesini amaçlayan Allah yolunda savaş gibi yerlere yapılan 

infak.(Toplumun yararına yapılan infaktır. Eğitim, hayır kurumları vb.) İnfakın en değerlisi budur. 

B) Allah’a ve ahiret gününe inanmadan insanlara gösteriş için, başa kakılarak ve eziyet edilerek yapılan infak. 

C) 
İkinci derece infak; farkında olmadan başa kakmanın söz konusu olduğu infaktır. Bu ise muhtaç ve fakirlere 

yapılan infaktır. (Müslümanların bu konuda hassas olmaları gerekmektedir.) 

D) 
Üçüncü derecedeki infak ise muhtaç ve fakirlere verecek malı bulunmadığında onlara güzel söz söyleyerek 

gönüllerini almaktır. 

  

9. “Ey iman edenler! Kazandığınız güzel şeylerden ve sizin için topraktan bitirdiklerimizden infak edin. Ama size 

verildiğinde ……………….. kabul etmeyeceğiniz bayağı şeyleri infak için seçmeyin. Bilesiniz ki Allah muhtaç 

değildir ve her türlü övgüye layıktır.” (2/267) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) hoşunuza gitmeyen  

B) burun kıvırıp  

C) küçümseyerek bakışlarınızı çevirmeden 

D) eskimiş görüp 
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10. “Şeytan sizi ……………… korkutur ve size …………………. önerir. Oysa Allah, kendisinden bir bağışlanma ve bol 

nimet vaat eder. Allah her şeyi kuşatan ve her şeyi bilendir.” (2/268) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) ölümle / savaştan kaçmanızı 

B) hastalıkla / isyanı 

C) fakirlikle / cimrilik yapmanızı 

D) dünyayla / ateşi 

  

11. “İffetlerinden dolayı, ………. onları …….sanırlar. Onları simalarından tanırsın.” (2/273) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) dar kafalılar / mübarek 

B) ahmaklar / lider 

C) cahiller / zengin 

D) beyinsizler / üstün 

  

12. Kendileri için herhangi bir korku, üzüntünün olmayacağı ve Rableri katında mükâfatlara erişecek olanlar mallarını ne 

şekilde infak ederler? (2/274) 

A) gece- gündüz ve gizli- açık 

B) sabah- akşam ve gönüllü- gönülsüz 

C) ramazandan – ramazana ve kaliteli – kalitesiz 

D) bayramdan – bayrama ve az-çok 

  

13. Faizle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (2/275-276) 

A) Ticarette sermayeden kâr etmek meşru olduğuna göre borca yatırılan paradan faiz almakta meşrudur. 

B) Allah, faizi yok edip ortadan kaldırır, sadakaları ise artırır. 

C) Allah, alış verişi helâl, faizi haram kılmıştır. 

D) Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimse gibi kalkarlar. 

  

14. Faizle ilgili aşağıdakilerden hangisi/ hangileri yanlıştır? (2/275-281) 

  

I. Alış-verişte kazanma / kaybetme ihtimali varken faizde kaybetme ihtimali hiç yoktur. Bu sebeple faiz, sermaye sahibi 

zenginlerin kaybetme ihtimali olmaksızın sürekli daha zengin olmalarını sağlayan haksız bir yoldur. 

II. Alış-verişte hem emeğin hem de beyin gücünün etkisi vardır. Oysa faizde harcanan bir emek yoktur. 

III. Faize malını veren kişi üretken olmaktan çıkar. Hâlbuki o parayı faize yatırmamış olsaydı onu çalıştırır; onunla ticaret 

yapar, işyeri açar toplumda istihdam sağlardı.  

IV. Faiz, insanların birbirlerine karşılıksız borç vermelerini; yardımlaşmalarını ortadan kaldırır.  

V. Faiz, zenginlerin fakirleri sömürmelerine yol açmaz. Zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltır. Aralarında düşmanlık 

duygularının yeşermesine sebep olmaz. 

A) I.ve IV. 

B) II. ve III. 

C) Sadece IV. 

D) Sadece V.  



 

 4 

  

15. “Ey iman edenler! Allah’tan korkun, gerçekten inanmışsanız faizin arta kalanından vazgeçin. Eğer bunu 

yapmazsanız, bilin ki …………………… Ama tövbe ederseniz, anaparanız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş 

olursunuz ne de haksızlığa uğramış olursunuz.” (2/278-279) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Allah’ın ve meleklerin laneti üzerinize olmuştur. 

B) Allah ve Elçisi tarafından bir savaş açılmıştır. 

C) Şeytan sizi aldatmış, ateşe sürüklemiştir. 

D) Mahşer günü şeytan çarpmış gibi kalkarsınız. 

  

16. Kuran’ın bir sayfa uzunluğundaki en uzun ayeti hangi konu ile ilgilidir? (2/282) 

A) İnfak ve özellikleri 

B) Savaş ve esirler 

C) Borçların yazımı ve şahitlik 

D) Hac ve yapılışı 

  

17. “…Ve aranızdan iki şahit tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa razı olacağınız şahitlerden bir erkek ve iki kadın 

şahit tutun ki kadınlardan biri bilerek haktan ve doğruluktan saparsa diğeri ona hatırlatsın…” (2/282) 

‘Borçlanmayla ilgili bir erkek ve iki kadının şahitliği ‘ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/ hangileri yanlıştır?  

 I. Ayette, ikinci bir kadının şahit koşulması, kadının aklının az, erkekten daha çok unutkan, ekonomi ve ticaret işlerinde 

deneyimsiz veya adaletsiz olduğu için değildir. Birinci kadının baskı ve tehdit altında kalma ihtimalinden hareketle gerçek 

dışı tanıklık yapmaya zorlanması, doğruluktan sapması durumunda diğer kadının ona gerçeği hatırlatması, yanlışı 

düzeltmesi, haksızlığın önüne geçmesi içindir. 

II. Borçlanma ayetinde şahit olarak tıpkı bir erkek öngörüldüğü gibi aslında bir kadın şahit ön görülmüştür. İkinci kadın 

eğer birinci kadının kendisine yapılan baskı sonucunda bile bile hak ve doğruluktan sapması durumunda onu uyarması 

ve haksızlığın önlenmesi, onun da korunması için tedbir/ yedek olarak getirilmiştir. 

III. İki şahit kadın istenmesinin sebebi, tarih boyunca kadının içinde yaşadığı psikolojik ve sosyolojik durumdur. Bilindiği 

gibi toplumlar tarih boyunca erkek egemen toplumlar olmuştur. Yüce Allah’ın bu ihtiyati tedbirle bir erkekle iki kadın 

şahit istemesi kadına verdiği değerin ve onu koruduğunun bir iafadesir. 

IV. Bu ayet o dönemdeki kadınların ekonomik ve ticari işlerdeki pasif rolünden, deneyimsizliğinden, psikolojik yapısı, 

unutkanlığından dolayı olduğu için tarihseldir ve günümüzde hükmü kalkmıştır. 

V. Doğuştan kadının erkeğe göre,’dini eksik, aklı veya zekâsı kıt, Allah korkusu veya adalet duygusu zayıf, kötülük 

işlemeye yatkın’ söylemleri İsrailiyyât anlatımlarıdır (saçmalıklarıdır). İslamiyet kadına, erkeğe verdiği gibi en güzel değeri 

vermektedir. 

A) Sadece V. 

B) II. ve III. 

C) I. ve IV. 

D) Sadece IV. 

  

18. Halk arasında ‘Âmene’r Rasûlü’ olarak da bilinen ayet nasıl başlamaktadır? (2/285) 

A) Ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. 

B) Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. 

C) Ey Peygamber, gerçekten Biz seni bir şâhid, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. 

D) Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. 
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19. “Sana Kitab’ı indiren O’dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab’ın esasıdır. Diğerleri de 

müteşâbihtir. Kalplerinde yamukluk bulunanlar fitne çıkarmak ve onu tevil etmek için ondaki müteşâbih ayetlerin 

peşine düşerler. Halbuki Onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ise: Ona inandık; hepsi 

Rabbimiz tarafındandır, derler. Bunu ancak aklıselim sahipleri düşünüp anlar” (3 /7) 

Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

 I. Muhkem; sağlam, sağlam kılınmış, Müteşâbih ; bir birine benzeyen, benzer olan, Fitne; Allah’a ortak koşma, inkar, 

Allah’ın yolundan alıkoyma, Tevil ise âkıbet ve varılan sonuç anlamlarına gelmektedir. 

II. Hem İncil hem de Kuran’da, Hz. İsa’nın mucizevi bir şekilde doğumu, beşikteyken konuşması,  ‘Allah’ın Kelimesi’ ve 

‘O’ndan bir ruh olması’, Rûhul Kuds(Cebrail) ile teyid edilmesi, çamurdan bir kuş şekli yapıp üflemesiyle kuşun canlanması, 

doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirmesi, ölüyü diriltmesi, Teveffâ’sı (vefatı), Ref’i (Allah katına 

çıkarılması), gibi konularla ilgili ayetler ve bazı benzeri ifadeler geçmektedir. 

 III. Hıristiyanlar, Hz. İsa’yı yücelttikçe yüceltmekte, onu Rab, Allah’ın oğlu anlamında “Oğul-İnsan” diye nitelemekte,  

öldükten sonra dirilterek göğe çıkarmakta, Yüce Kudret diye anmakta, ve dünya cennetini kurmak için kıyametten önce 

Mesih olarak tekrar geleceğine inanmaktadırlar! 

 IV. Ayet, müminleri uyarmakta ve Hıristiyanların yaptığı gibi Kuran ayetlerini amacından saptırıp yanlış sonuçlara 

meyletmenin şirke götüreceğini söylemektedir. Nitekim kalplerinde yamukluk bulunanlar ayetleri mecrasından çıkarıp 

şirke düşmektedir. Vahyi doğru anlayanlar başka anlamlara çekilebilecek Hz. İsa ile ilgili ayetleri Allah’ın açıkladığı gibi 

doğru anlarlar, iman ederler ve şirke düşmezler. 

A) Sadece I. 

B) I.ve  II.       

C) Sadece III. 

D) Hepsi 

  

20. “ Şu halde yine seninle tartışmaya girecek olurlarsa deki; “Kendimi Allah’a teslim ettim; …………………….”   

(3/20) 

 Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Ben cahil olmaktan Allah’a sığınırım. 

B) Şeytanlara uymaktan Allah'a sığınırım 

C) Bana tabi olanlar da teslim ettiler. 

D) Tıpkı İbrahim’in yaptığı gibi. 

  

21. Hz. Meryem ile ilgili ayette hangi bilgiye değinilmemiştir? (3/42) 

A) Annesinin adının Hanne olduğu 

B) Allah’ın onu arındırdığı 

C) Allah’ın üstün kılıp seçtiği 

D) Allah’ın diğer kadınlara tercih edip üstün kılındığı ( üstün bir ahlak üzere eğitilmesi anlamında)  

  

22. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın izniyle Hz. İsa'nın gösterdiği mucizelerinden biri değildir?  

(3/46-49) 

A) Çamurdan bir kuş yapması, ona üflemesi ve canlanması 

B) Beşikte iken konuşması ve ölüleri diriltmesi 

C) Anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştirmesi 

D) Bahçelerinde ne yiyor ne biriktiriyor olduklarını onlara haber vermesi 
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23. Hz. İsa’nın Allah katındaki durumu yaratılış bakımından hangi kişinin durumu gibidir? (3/59) 

A) Hz. Zekeriya 

B) Hz. Musa 

C) Hz. İbrahim 

D) Hz. Adem 

  

24. Ayette Ehli Kitap’ın hangi davranışlarından birine değinilmemiştir? (3/64) 

A) Allah’tan başkasına kulluk etmeleri 

B) Ellerindeki Tevrat’ın içindeki her şeyi kabul etmeleri 

C) Allah’ı bırakıp da birbirlerini Rabler edinmeleri 

D) Allah’a ortak koşmaları 

  

25. “Ey Kitap Ehli! ………….. hakkında ne diye çekişiyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra 

indirildi. Hiç düşünmez misiniz?” (3/65) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Adem 

B) Nuh 

C) İbrahim 

D) Süleyman 
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3. Cüz Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 B  14 D 

2 D  15 B 

3 C  16 C 

4 C  17 D 

5 C  18 B 

6 C  19 D 

7 B  20 C 

8 B  21 A 

9 C  22 D 

10 C  23 D 

11 C  24 B 

12 A  25 C 

13 A  26 — 

 


