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5. Cüz Meal Sınavı 
  

1. "Allah size,mutlaka emanetleri...............vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 

hükmetmenizi emreder..." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/58) 

A) Güçlülere 

B) Ehline 

C) Müslümanlara 

D) Mevki sahiplerine  

  

2. “Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi 

gereklidir. Bunlara imkân bulamayan kişiye verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir? (4/92) 

A) Ömür boyu hapis 

B) Kesintisiz iki ay oruç tutmak 

C) Kısas  

D) Sürgün 

  

3. Aşağıdakilerden hangisinde münafıkların namazla ilgili tutumları doğru bir şekilde ifade edilmiştir? (4/142) 

A) Her fırsatta namaz kılmaya çalışırlar ve insanları namaza teşvik ederler. 

B) Namaz kıldıklarını gösterebilmek için uzun uzun namaz kılarlar. 

C) Namaza verdikleri önemi gösterebilmek için sürekli cemaate katılırlar. 

D) Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. 

  

4. Allah'ın âyetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman müminlere, nasıl davranmaları 

emredilmektedir? (4/140) 

A) Susup sabretmeleri 

B) Başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmamaları 

C) Bunu yapanları imana ikna edinceye kadar, onlarla konuşmak 

D) Sadece içinden buna kızmaları 

  

5. Allah'ın büyük günahlardan kaçınanlara vaat ettiği ödül aşağıdakilerden hangisidir? (4/31) 

A) Onlara lütuf hazinelerinin kapılarını açmak 

B) Onların nesillerini insanlara önder yapmak 

C) Onlara sükûnet bahşetmek 

D) Onların küçük günahlarını örtmek ve onları güzel bir yere yerleştirmek 
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6. Allah, aşağıdakilerden hangisini asla bağışlamayacağını ve bunun korkunç bir günah olduğunu bildirmiştir? 

(4/48) 

A) Evlere izinsiz girilmesi 

B) Şarap ve benzeri sarhoş edici içeceklerin içilmesi 

C) Kendisine ortak koşulması 

D) Yalan konuşulması 

  

7. "Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız...............Bunlar barıştırmak isterlerse Allah aralarını 

bulur; şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır.”âyet mealinde boş bırakılan yere getirilmesi 

gereken ifade hangisidir? (4/35) 

A) Bir süreliğine onları ayırın 

B) Onlara nasihat edin 

C) Sakın aralarına girmeyin. 

D) Her iki aileden birer hakem gönderin 

  

8. Münafıklara, “Allah'ın indirdiğine (Kitab’a) ve Resûl’e gelin (onlara başvuralım) denildiği zaman nasıl bir 

tepkide bulunurlar? (4/61) 

A) İman edip geldiklerini söylerler. 

B) "İşittik ve itaat ettik." derler. 

C) Peygamberden iyice uzaklaşırlar. 

D) Zaten bunlara inandıklarını ifade ederler. 

  

9. "Allah'ın kendilerine nimet verdikleri" şeklinde nitelendirilenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 

(4/69) 

A) Yahudiler ve Hristiyanlar (Ehl-i Kitap) 

B) Peygamberler, sıddıklar, şehitler, iyi kimseler/ Salihler 

C) İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup peygamberlerin kavimleri 

D) Peygamberler, alimler, veliler, çocuklar 

  

10. "Allah, yükünüzü hafifletmek ister; çünkü insan...............yaratılmıştır." âyet mealinde boş bırakılan yere 

aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (4/28) 

A) Aceleci 

B) Unutkan  

C) Nankör 

D) Zayıf 
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11. Teyemmümde temiz toprağın sürülmesi gereken uzuvlar hangileridir? (4/43) 

A) Eller, yüz ve ayaklar 

B) Eller ve yüz 

C) Abdestte yıkanan bütün uzuvlar 

D) Eller, yüz, baş ve ayaklar 

  

12.  İman edenlere bir konuda anlaşmazlığa düştükleri zaman ne yapmaları tavsiye edilmektedir? (4/59) 

A) Kitaplardan araştırmaları 

B) Düşünüp akıl yürütmeleri 

C) Allah'a ve Resulüne götürmeleri 

D) İstihareye yatmaları 

  

13. İnananların aralarındaki anlaşmazlıklarda peygamberi hakem yapıp verdiği hükme içlerinde bir sıkıntı 

duymaksızın uymaları emredilmiştir. Bu emir dikkate alınmadığında ortaya çıkacak durum aşağıdaki seçe-

neklerden hangisinde en doğru şekilde ifade edilmiştir? (4/65) 

A) Saygısızlık etmiş olurlar. 

B) Yanlış yapmış olurlar. 

C) Meseleyi halledemezler. 

D) İman etmiş sayılmazlar. 

  

14. Eğer müminler savaşa çıktıkları zaman kafirlerin kendilerine kötülük etmelerinden endişe duyarlarsa 

namazlarında ne yapmalarında bir günah yoktur? (4/101) 

A) Namazı daha sonra kazaya bırakmalarında 

B) Namazı kısaltmalarında        

C) Namazı hiç kılmamalarında 

D) Namazı kılmayıp tövbe etmelerinde 

  

15. Kendisine selâm verilen kişinin nasıl davranması gerektiği hususunda aşağıda belirtilenlerden hangisi 

doğrudur? (4/86) 

A) Selâm verenin kim olduğunu bilmiyorsa selâmını almaz. 

B) Selâm verenin günahkâr olduğunu biliyorsa selâmını almaz. 

C) Selâmı alıp almamaktan serbesttir. 

D) Ya aynı selâmla ya da daha güzeliyle karşılık verir. 
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16. "Şüphesiz...............ateşin en alt tabakasına atılacaklardır." (4/145) 

Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) Münafıklar/ ikiyüzlüler 

B) Ehl-i Kitap/Yahudi ve Hristiyanlar 

C) Zalimler / Haksızlık yapanlar 

D) Kâfirler/ inkarcılar    

  

17. "Onlar bu Kur'an'ı hiç anlamaya çalışmazlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi onda pek çok..............." 

(4/82)  

âyet mealinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Söz olurdu. 

B) Boşluk bulunurdu. 

C) Alıntı olurdu. 

D) Çelişki bulurlardı. 

  

18. Toplumun ekonomik hayatıyla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi doğruyu ifade eder?(4/29)  

A) Yeminlerin bağladığı kimselerin verasetten bir nasibi yoktur. 

B) Mali açıdan herkes eşit olmalıdır. 

C) Kişilerin kendi rızalarıyla yaptıkları ticaret haricinde, sahip olduklarını aralarında batılca yememeleri gerekir.  

D) Erkek ve kadının kazanç payları bir değildir.  

  

19. Allah, kibirli ve böbürlenen insanlardan hoşlanmamaktadır. Bu tip insanların özelliklerini aşağıdakilerden 

hangisi belirtmez? (4/37-38)  

A) Mallarını, insanlara gösteriş için verirler. 

B) Allah'ın bol hazinesinden (fazlından) kendilerine verdiğini gizlerler.  

C) Kararlı / vakarlı ve kendilerinden emindirler.  

D) Cimrilik ederler ve insanları da cimriliğe teşvik ederler.  

  

20. Savaş hukuku uygulamasında, savaşılıp ve savaşılamayacak insanları birbirinden ayırt etmede genel geçer 

ölçüt nedir? (4/94) 

A) Allah'ın sapık kıldığını hidayete iletmeye çalışmak.  

B) 
Dünya menfaatine talip olmadan, kişi ve toplumlar hakkında yeterince araştırma yapıp durumlarını 

belirginleştirmek.  

C) Selamı (teslimiyeti,barış teklifi) bildiren kişiye, dünya menfaatini düşünerek zarar vermek 

D) İki yüzlülük içinde olup hicret etmemiş olanlara yüz çevirmelerinden sonra mühlet vermek. 
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21. Aşağıdaki sorularda (21-25) ayetlerde boş bırakılan yerlerin doğru cevaplarını sırayla veren şıkkı işaretleyin.  

“Allah,sizin ..................... kabul etmek ister; şehvetlerine uyanlarsa (kötü arzularının esiri olanlar), sizin 

......................... isterler.” (4/27) 

A) tevbenizi / büyük bir sapkınlığa meyletmenizi 

B) kulluğunuzu / doğru yolda olmanızı  

C) ibadetlerinizi / kendilerine tabi olmanızı  

D) bağışlarınızı / bağış yapmamanızı  

  

22. ”İşte o gün inkar edip Peygamber’e................. edenler.......................... geçirilmeyi isterler ve Allah'tan .............. 

gizleyemezler.” (4/42) 

A) ukalalık / yedi gökten yukarı / hiçbir şeyi  

B) nankörlük / cennet kapısından / hiçbir söz 

C) itaat / yerin dibine / yaptıklarını  

D) isyan / yerin dibine / hiçbir söz  

  

23. “Size ne oldu da Allah yolunda ve "Rabbimiz! Bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize katından 

bir.................... ve katından bize bir yardımcı gönder!" diye yalvaran .................... erkekler, kadınlar ve 

çocuklar(varken) size ne oluyor da Allah yolunda .........................? (4/75) 

A) koruyucu / zalim / savaşmıyorsunuz?  

B) evliya / üzgün / yola çıkmıyorsunuz?  

C) rızık / garip / malınızı sarf etmiyorsunuz?  

D) koruyucu / çaresiz / savaşmıyorsunuz?  

  

24. ”Sana herhangi bir iyilik gelirse o, ................ Herhangi bir kötülük de gelirse o, sendendir.(Ey Muhammed!)Biz 

seni ……………..bir elçi olarak gönderdik. Buna. ................... olarak Allah yeter.” (4/79) 

A) Şeytandandır / mahlûkata / basîr 

B) Allah’tandır / insanlara/ tanık 

C) kendindendir / inananlara /vekil 

D) Allah’tandır / ümmetine / habir 

  

25. Biz sana kitabı hak olarak indirdik ki, .................... arasında Allah’ın sana gösterdiği biçimde ....................; hainlerin ................ 

olma. (4/105) 

A) insanlar / hüküm veresin/ hamisi 

B) akrabaların / karar veresin / hamisi  

C) milletin / hüküm veresin / savunucusu  

D) kafirler / hüküm veresin / hamisi  
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 B  14 B 

2 B  15 D 

3 D  16 A 

4 B  17 D 

5 D  18 C 

6 C  19 C 

7 D  20 B 

8 C  21 A 

9 B  22 D 

10 D  23 D 

11 B  24 B 

12 C  25 A 

13 D  26 — 

 


