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6. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Allah sadece kimlerin başkasının bir kötülüğünü açıkça dile getirmesine izin verir? (4/148) 

A) Zulme uğrayanın 

B) Günahkarların        

C) Akrabaların 

D) Eşlerin 

  

2. I. Ölmüş hayvan (leş) 

     II. Kan 

    III. Domuz eti 

    IV. Allah'tan başkası adına kesilen hayvan 

    V. Yüksekten düşerek, boynuzlanarak ya da yırtıcı hayvan tarafından parçalanarak ölen hayvanlar 

Yukarıdakilerden hangisinin / hangilerinin yenilmesi haramdır? (5/3) 

A) l, III, IV ve V 

B) Yalnızca III 

C) Hepsi 

D)  l, III ve IV 

  

3. Âdem’in iki oğlunun haberini anlatan kıssada kurbanı kabul edilmeyen kişi hangi özelliğinden dolayı kurbanı 

kabul edilmemiştir? (5/27-32) 

A) Müttaki olmayışı yüzünden 

B) Mütefekkir olmayışı yüzünden 

C) Mücahid olmayışı yüzünden 

D) Mütevazi olmayışı yüzünden 

  

4. İnsanlar içerisinde iman edenlere en çok düşmanlık yapanlar ile iman edenlere en çok yakınlık duyanlar 

kimlerdir? (5/82) 

A) Müşrikler/ Yahudiler 

B) Mecusiler/ Hristiyanlar 

C) Hristiyanlar/ Sabiiler  

D) Yahudiler ve Müşrikler/ Hristiyanlar 

  

5. "Şüphesiz, 'Allah, Meryem oğlu Mesih'tir.' diyenler gerçekten ............... olmuşlardır." (5/17)  

Ayet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  

A) Münafık 

B) Kâfir  

C) Fâsık 

D) Müşrik 
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6. “Kavminin kendisine "Onlar orada bulundukları müddetçe biz oraya asla girmeyiz.Şu halde Sen ve Rabbin 

gidin savaşın." demesi üzerine "Ey Rabbiml Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum. Artık bizimle, 

o yoldan çıkmış kavmin arasını ayır." diyen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (5/24-25) 

A) Hz. Yahya 

B) Hz. İbrahim 

C) Hz. Yakup 

D) Hz. Musa  

  

7. İman edenlere iki şeyde yardımlaşmaları, iki şeyde de yardımlaşmamaları emredilmektedir. iman edenlere 

yardımlaşmaları emredilen hususlar nelerdir? (5/2) 

A) Adalet ve kariyer 

B) İyilik ve takva 

C) İlim ve zenginlik 

D) İktidar ve yöneticilik 

  

8. Allah'ın kendisiyle konuştuğu özellikle belirtilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (4/164) 

A) Hz. Musa  

B) Hz. Süleyman 

C) Hz. Şuayb  

D) Hz. Ya'kub 

  

9. Hırsızlık eden erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah’tan bir ibret olmak üzere hangi ceza 

uygulanır? (5/38) 

A) Kadınsa affedilir, erkekse sürgün edilir. 

B) Erkekse eli kesilir, kadınsa seksen sopa vurulur. 

C) Kadın ve Erkek Her ikisinin de eli kesilir. 

D) Kadın ve Erkek her ikisine de önce seksen sopa vurulur, sonra eli kesilir. 

  

10. I. Verdikleri sözü bozmaları 

II. Allah'ın ayetlerini reddetmeleri 

III. Peygamberleri hiçbir sebep yokken öldürmeleri 

 IV. Meryem'e korkunç bir iftira atmaları 

 V. "Allah’ın elçisi Meryem oğlu Mesih İsa’yı öldürdük demeleri” 

 

Yukarıdakilerden hangileri Yahudilerin kalplerinin mühürlenmesinin sebeplerindendir? (4/155-157) 

A) Hepsi 

B) ll, III, IV ve V 

C) l, II, III 

D) I, III, V 
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11. “Birisini öldürmüş ya da yeryüzünde bozgunculuk çıkarmış olmadığı halde haksız yere bir insanı öldürme fiili 

hangi benzetme ile anlatılır? (5/32) 

A) Bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir. 

B) 
Toplumun ilerleyebilmesi için bir insan feda edilebilir, bu durumda bir insanı öldürmek bütün insanları yaşatmak 

gibidir. 

C) 
Bir insanın öldürülmesi, gökyüzünün yarılması, dağların yerinden oynaması, denizlerin kaynayıp yerinden 

fışkırması gibidir. 

D) Gerektiğinde   toplum yararı için bir insan feda edilebilir, bu kişi Allah yolunda bir kurban   gibidir.        

  

12. Allah, Yahudiler kendisine aralarında hüküm vermesi talebiyle geldiğinde, Hz. Peygamber'in nasıl 

davranmasını tavsiye ediyor? (5/42) 

A) Hüküm verip vermemekte serbest olduğunu; ama hüküm verecekse adaletle hükmetmesini 

B) Onlara kesinlikle hüküm vermemesi ve onlardan yüz çevirmesi gerektiği 

C) Onlara kesinlikle hüküm vermesi gerektiği 

D) Onlara hüküm verirken müminlerin menfaatlerini göz ardı etmemesi gerektiği 

  

13. Allah'a ve Resulüne savaş açanlar ile yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde en doğru şekilde verilmiştir? (5/33) 

A) Öldürülmeleri gerekir. 

B) Öldürülmeleri veya asılmaları gerekir. 

C) Öldürülmeleri veya asılmaları yahut elleri ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi gerekir. 

D) 
Öldürülmeleri veya asılmaları yahut elleri ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi ya da bulundukları yerden 

sürülmeleri gerekir. 

  

14. Âyette kendisine Zebur verildiği bildirilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (4/163) 

A) Hz. ibrahim  

B) Hz. Îsâ 

C) Hz. Musa 

D) Hz. Dâvûd 

  

15. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın mucizelerinden değildir? (5/110) 

A) Allah’ın izniyle ölüyü diriltmek 

B) Allah’ın izniyle beşikte iken konuşmak 

C) Asasını atarak yılana dönüştürmek 

D) Allah’ın izniyle çamurdan yaptığı kuşu canlandırmak 
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16. Nisa suresi 163.ayette Hz.İbrahim’in iki oğlu ve torununun isimleri geçmektedir. Hz.İbrahim’in bu iki  oğlu ve 

torunu kimdir? 

A) İki oğlu: İshak ve Yusuf /  Torunu: Yakup 

B) İki oğlu: Yakup ve İsmail/  Torunu: İshak 

C) İki oğlu: İshak ve İsmail/   Torunu: Yahya 

D) İki oğlu:   İsmail ve İshak/   Torunu: Yakup        

  

17. Hırsızlık suçu ile yargılandıktan sonra elleri kesilen insanların, ellerinin kesilmesinde, toplum için hangi fayda 

gözetilmektedir? (5/38) 

A) Toplumda mal emniyetinin sağlanması 

B) Hırsızlık eğiliminde olanların, bu cezadan ibret almaları 

C) Başkalarının mallarının haksız yollardan yenmesinin engellenmesi 

D) Hepsi 

  

18. “Kısas cezası, adalete en uygun, insan hayatına değer veren en mükemmel uygulamadır. Bu uygulamaya 

sadece, suçlular ve suç işlemeye eğilimi bulunanlar karşı çıkar.” (5/45)  

Yukarıda kısa açıklaması yapılan Kısas’ın kelime anlamı nedir? 

A) El Kesme 

B) Değnekle vurma 

C) Öldürme 

D) Misilleme-Aynını uygulama 

  

19. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Yahudilere helal kılınmış şeyleri yasaklama nedenlerinden biri değildir? 

(4/160-161) 

A) Kendilerini seçilmiş kabul etmeleri 

B) Allah yolundan saptırmaları 

C) Zulümleri  

D) Faiz almaları ve insanların mallarını batıl yollarla yemeleri  

  

20. "Bugün dininizi sizin için kemâle erdirdim ve nimetimi(vahyi) üzerinize tamamladım ve size din olarak İslam’ı 

uygun gördüm." vahyin tamamlandığına işaret eden bu ayet hangi surenin kaçıncı ayetidir? 

A) Bakara Suresi/ 255.ayet 

B) Nisa Suresi/ 176.ayet 

C) Al-i İmran Suresi/ 19.ayet 

D) Maide Suresi/ 3 .ayet 
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21. Allah'ın, dininden dönenlerin yerine getirmeyi vaat ettiği yeni toplumun özellikleri arasında aşağıdakilerden 

hangisi yer almaz ? (5/54) 

A) Günah söz ve haramdan menetme taraftarı değildirler.  

B) Mü'minlere karşı alçakgönüllüdürler. 

C) Allah yolunda mücadele edip, hiç bir kınayıcıdan çekinmezler.  

D) Kafirlere karşı onurlu ve yüreklidirler. 

  

22. İnsanlar içerisinde mü'minlere sevgi bakımından en yakın olanların Hıristiyanların arasından çıkmasının 

sebebi nedir? (5/82) 

A) Kudüs'ün ortak kutsal alan olmasından. 

B) Araplar içerisinde çok uzun bir süre birlikte yaşamış olmalarından.  

C) İçlerinde büyüklük taslamayan bazı papaz ve rahiplerin bulunmasından  

D) En son nebi Hz. Muhammed (sav) ile ondan önceki nebi İsa (as) arasında altı yüz yıllık bir süre olması.  

  

23. Aşağıda sorularda (23-25) boş bırakılan kısımları ayetlerden tespit ederek doldurunuz. 

  

“Daha önce bazı elçileri sana anlattık, bazı elçileri de sana anlatmadık.Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. 

.............. ve ............ elçiler gönderdik ki bu elçilerden sonra insanların Allah’a karşı ............. kalmasın. Allah en 

üstün olan ve her şeyi yerli yerince yapandır. (4/164-165) 

A) merhametli / cömert / mazeretleri 

B) müjdeleyici /uyarıcı / bahaneleri 

C) hikmetli /şükreden/ zanları 

D) mütevekkil / sabırlı/ suçları 

  

24. Ey insanlar, size Rabbinizden ........... geldi ve size bir nur (vahiy)  indirdik.  (4/174) 

A) Açık söylem 

B) Gizli İlim 

C) Sırlı şifreler  

D) Kesin delil 

  

25. “Yoksa onlar.................hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanç sahipleri için ………..daha güzel hüküm veren 

kimdir?(5/50) 

A) mâzinin / hakimlerden 

B) çağdaşlığın / uygulayıcılardan  

C) cahiliye / Allah’tan 

D) kitabın / alimlerden  
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 A  14 D 

2 C  15 C 

3 A  16 D 

4 D  17 D 

5 B  18 D 

6 D  19 A 

7 B  20 D 

8 A  21 A 

9 C  22 C 

10 A  23 B 

11 A  24 D 

12 A  25 C 

13 D    

 


