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04. Cüz Meal Sınavı 

 1. "Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe .................. ulaşamazsınız; her ne infak ederseniz şüphesiz Allah onu 

bilir." (3/92) 

A) gerçek erdeme 

B) cennete 

C) mükâfata 

D) zafere 

  

2. İsrâîl; ’Allah ile yürüyen’ anlamına gelmektedir. Hangi Peygamber bu lakap ile anılıyordu? (2/93) 

A) Hz. Zekeriya 

B) Hz. İsa 

C) Hz. Musa 

D) Hz. Yakup 

  

3. Ayette Kabe’nin hangi özelliğine değinilmemiştir? (3/96) 

A) İnsanlık için inşa edilen ilk mabed oluşu 

B) Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından inşa edildiği 

C) Alemlere bir hidayet kaynağı olan mabed oluşu 

D) Mekke’deki bereketli bir mabed oluşu 

  

4. “Allah’ın ayetleri ………….. ve Allah’ın ………… olduğu halde nasıl inkar edersiniz? Her kim Allah’a sımsıkı 

tutunursa şüphesiz doğru yola erişmiştir.” (3/101) 

  

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) gözler önüne serildiğinde / sekîneti sizinle 

B) size okunduğu / Elçisi aranızda 

C) size indiğinde / kelamı sizinle 

D) sunulduğunda / rahmeti yanınızda 

  

5. “Allah’ın ipine ……… sımsıkı sarılın ve parçalanmayın; Allah’ın üzerinizdeki ……. hatırlayın: Hani siz birbirinize 

düşmandınız da kalplerinizin arasını uzlaştırdı.” (3/103) 

  

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) bırakmayacak şekilde / ihsanını 

B) hep birlikte / nimetini 

C) inanarak / rahmetini 

D) kuvvetlice / merhametini 
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6. Ayette müminlerde bulunması gereken vasıflardan bahsedilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayette geçen 

niteliklerden biri değildir? (3/104) 

A) Hayra çağırmak 

B) İyiliği emretmek 

C) İnzivaya çekilmek 

D) Kötülükten sakındırmak 

  

7. Ayette ‘hesap günü’ nasıl tasvir edilmiştir? (3/106) 

A) Bazı yüzlerin yaptıklarından hoşnut, mutlu oldukları gün 

B) Bazı yüzlerin korku ve zillet içerisinde olduğu gün 

C) Bazı yüzlerin çalışmaktan yorgun düşüp öne eğileceği gün 

D) Bazı yüzlerin parladığı ve bazı yüzlerin de karardığı gün 

  

8. Ayette müminlerin oluşturduğu ümmet ne şekilde ifade edilmiştir? (3/110) 

A) İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet 

B) İnsanlar için çıkarılmış en asil ümmet 

C) İnsanlar için çıkarılmış en son ümmet 

D) İnsanlar için çıkarılmış en şanlı ümmet 

  

9. Ayette Ehli Kitap’ın hepsinin bir olmadığı ve içlerinden bir topluluğun özleri ve sözleriyle hakikat üzere olduğu 

anlatılmıştır. 

Söz konusu ayette bu hayırlı topluluğun hangi özelliğine değinilmemiştir? (3/113-115) 

A) Gece boyunca secdeye kapanarak Allah’ın ayetlerini okurlar. 

B) İyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırırlar. 

C) Allah’a ve ahiret gününe inanırlar 

D) Allah için cihad ederler. 

  

10. “Ey iman edenler, …………… sırdaş edinmeyin” (3/118) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) sizden olmayanları 

B) sizi araştıranları 

C) sizin gibi düşünmeyenleri 

D) sizinle antlaşma yapanları 

  

 

 

 

 

 

 



 

 3 

11. Söz konusu iki ayette Yahudilerin Müslümanları sevmemelerinin nedenleri anlatılmıştır. Bu ayetlerde Yahudilerin 

hangi özelliğine değinilmemiştir? (3/119-120) 

A) Müslümanlarla konuşmamaları 

B) Müslümanları tüm kitaplara inanmalarına rağmen sevmemeleri 

C) Müslümanlara iki yüzlü davranmaları 

D) Müslümanların kötülüğünü istemeleri 

  

12. “Hani Sen, ………………… erkenden ailenin yanından ayrılmıştın. Allah işitendir ve bilendir.” (3/121) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) iman edenleri savaş mevzilerine yerleştirmek üzere 

B) namaz kılmak için mescide gittiğinde 

C) müminlerle konuşmak için 

D) Allah’ı anmak için  

  

13. “Hani Sen iman edenlere……………………… diyordun.” (3/124) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) Rabbinizin, elçi olarak beni göndermesi size yetmez mi? 

B) Rabbinizin, üç bin melekle sizi desteklemesi size yetmez mi? 

C) Rabbinizin, ahirette cenneti vaat etmesi size yetmez mi? 

D) Rabbinizin, sizleri kardeş yapıp yakınlaştırması size yetmez mi? 

  

14. Söz konusu iki ayette müttakilerin hangi özelliğine değinilmemiştir? (3/134-135) 

A) Öfkelerini yenmeleri ve insanları affetmeleri 

B) Bollukta ve darlıkta Allah yolunda infak etmeleri 

C) Günah işlediklerinde Allah’ı anıp bağışlanma dilemeleri 

D) Ehli Kitap’ı dost (sırdaş) edinmemeleri 

  

15. “Sizden önce nice hayat tarzları / yasaları gelip geçti. Hele bir yeryüzünde dolaşın da görün; yalanlayanların 

sonu nasıl olmuştur! Bu, insanlara bir açıklama, takva sahipleri için bir yol gösterme ve bir öğüttür.Öyleyse …… 

ve ……….. Şayet inanmışlardansanız, mutlaka siz üstünsünüz.” (3/137-139) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) sabır / namaz ile yardım dileyin 

B) iman edin / güvenin 

C) sabredin / cihad edin 

D) gevşemeyin / üzülmeyin 
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16. “Eğer size bir yara dokundu ise (daha önce) o heriflere de yara dokunmuştu.İşte bu günleri ……………….. 

Böylece Allah sizden iman edenleri bilsin ve sizden şahitler tutsun. Allah zalimleri sevmez.(Sonuçta) Allah iman 

edenleri arındırsın ve inkar edenleri mahvetsin.” (3/140-141) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) insanlara ibret olması için hatırlatırız. 

B) insanlar arasında döndürür dururuz. 

C) insanlar için bir imtihan yaparız. 

D) insanlara bu şekilde öğüt veririz. 

  

17. Söz konusu ayette Hz. Muhammed (sav) hangi yönüne vurgu yapılmıştır? (3/144) 

A) Yalnızca bir elçi olduğuna 

B) Yüce bir ahlak üzere olduğuna 

C) Alemlere rahmet olarak gönderildiğine 

D) Müminlere şefkatli, kafirlere ise sert olduğuna 

  

18. Uhud savaşında Hz. Peygamber tepeye doğru kaçan müminlere arkalarından seslendiğinde bazı müminler nasıl 

davranmışlardır? (3/153) 

A) Kararsız kalıp ne yapacaklarını bilememişlerdir. 

B) Kimseye dönüp bakmadan yukarı doğru tırmanarak kaçmışlardır. 

C) Hemen savaş meydanına dönüp cihada devam etmişlerdir. 

D) Oldukları yerde çakılıp kalmışlardır. 

  

19. “Allah’ın rahmeti sayesinde …………..” (3/159) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) muvaffak oldun 

B) vahyi tebliğ ettin 

C) yumuşak davrandın 

D) müminleri kardeş kıldın 

  

20. Uhud savaşında sahabeden bir kısmının Hz. Peygamberin emirlerine muhalefet etmelerinden dolayı müminler 

yenilgiye uğramışlardı. Ayette, yenilgi sonrasında eğer Hz. Peygamber emrini dinlemeyenlere kaba ve katı davransaydı 

sonucun ne olacağı ifade edilmiştir? (3/159) 

A) Hz. Peygamber kaybedenlerden olurdu. 

B) Bu tavrı ile etrafındakiler kenetlenirdi. 

C) Allah, Hz. Peygamberi cezalandırırdı. 

D) Peygamberin yanından dağılıp giderlerdi. 
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21. “İki topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelen, Allah’ın izniyledir. Bunu Allah, müminleri ayırt etmek için 

yapmıştır. Bir de münafıklık yapanları bilsin diyedir. Onlara:” Gelin  Allah yolunda savaşın, hiç olmazsa savunma 

yapın” denildiğin de…” (3/167) 

Ayetin devamında münafıkların savaşa katılmama bahanelerinin ne olduğu ifade edilmiştir? 

A) Eğer savaş olacağını bilseydik peşinizden gelirdik. 

B) Şeytanın aldatması olmasaydı yanınızda yer alırdık. 

C) Hasta olmasaydık mutlaka savaşa katılırdık. 

D) Mallarımız ve ticaretimiz olmasaydı sizinle gelirdik. 

  

22. “İnsanlar kendilerine; “Düşmanlarınız size karşı bir ordu topladı, onlardan sakının” dediklerinde, bu, onların 

imanlarını arttırdı ve “………………..” dediler. ( (3/173) 

Ayetin devamında müminlerin ‘Hasbunallâhu ve nı’mel vekîl’ dedikleri ifade edilmiştir. Bu sözün anlamı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Allah sonsuz kudret sahibidir, O, ne güzel destek olandır. 

B) Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. 

C) Allah şanı yüce olandır, O ne güzel bir dosttur. 

D) Allah eksikliklerden münezzehtir, O ne güzel yardım edendir. 

  

23. “Şüphesiz ki Allah, “Allah,………. biz ise………… diyenlerin sözünü işitti” (3/181) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) görmez / dilediğimiz yaparız 

B) göklerdedir / yerdeyiz 

C) affeder / günahkarlarız 

D) bir fakirdir / zenginiz 

  

24. “İnkar edenlerin …………… seni yanıltmasın.” (3/196) 

  

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) yeryüzünde diledikleri şekilde dolaşmaları 

B) güçleri ve zenginlikleri 

C) refah içerisinde yaşamları 

D) söylediği süslü sözler 

  

25. Allah’ın kabulünü üstlendiği tövbe nasıl olmalıdır? (4/17-18) 

A) Ölüm korkusuyla o esnada tövbe etmek 

B) Gerçekten pişman olmadan tövbe etmek 

C) Cehaletle kötülük işleyip sonra da hemen tövbe etmek 

D) Kötülükleri yapmaya devam ederek Allah’a tövbe etmek 
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4. Cüz Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 A  14 D 

2 D  15 D 

3 B  16 B 

4 B  17 A 

5 B  18 B 

6 C  19 C 

7 D  20 D 

8 A  21 A 

9 D  22 B 

10 A  23 D 

11 A  24 A 

12 A  25 C 

13 B  26 — 

 


