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7. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Allah, büyüklük taslamayan bazı Hıristiyan papaz ve rahiplerinin Hz. Muhammed’e indirileni işittikleri zaman 

niçin gözlerinin yaşla dolduğunu belirtiyor? (5/83) 

A) Hz.İsa’yı hatırladıklarından dolayı 

B) Gerçeği (hakkı) tanıdıklarından dolayı 

C) Yenileceklerinin farkına varmalarından dolayı 

D) Kuran’ın sadece lafzından etkilenmelerinden dolayı 

  

2. “Allah düşünmeden ağzınızdan kaçan yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz, ama bilerek ve isteyerek yaptığınız 

yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar.” 

Aşağıdakilerden hangisi bu keffaretlerden birisi olamaz?(5/89) 

A) Bir gün oruç tutmak 

B) On yoksulu doyurmak 

C) On yoksulu giydirmek 

D) Bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmak 

  

3. I. İçki 

II. Kumar 

III. Dikili taşlar 

IV. Sabırsız olmak 

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri "şeytan işi birer pislik" olarak nitelenmiştir? (5/90) 

A) II ve III 

B) l, II ve III 

C) Hepsi 

D) Yalnızca l  

  

4. Şeytanın içki ve kumarla gerçekleştirmek istediği amaca aşağıdakilerden hangisi uygun değildir? (5/91) 

A) İnananların arasına düşmanlık ve kin sokmak 

B) Kendi dostlarına maddi menfaat kazandırmak 

C) İnananları Allah'ı anmaktan alıkoymak 

D) İnananları namazdan alıkoymak 

  

5. Aşağıdakilerden hangisi ihramlı iken yapılması haram olan şeylerden biridir? (5/95-97) 

A) Deniz avı yapmak 

B) Deniz ürünlerini yemek 

C) Kara hayvanlarını avlamak 

D) Kurban eti yemek 
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6. Kabe’nin insanlara yararlarından en önemlisi, orada emniyetin hakim olmasıdır.Bu öyle bir emniyettir ki orada yaşayan 

ve insanlara zararı dokunmayan yabani hayvanları da kapsamaktadır. 

Aşağıdakilerden hangisi Kabe’nin çevresi olan Harem bölgesinde yaşayanlar için bir maişet/geçim vesilesi 

değildir? 

A) Gerdanlık takılı kurbanlıklar 

B) Haram (kutsal) aylar  

C) Kabile halinde yaşamaları 

D) Hac kurbanları 

  

7. İsrailoğullarının büyük çoğunluğu Hz.İsa’ya inanmamış, hatta inanmamakla da kalmamış kendisine karşı saldırgan bir 

tavır takınmışlardır. Fakat içlerinden Allah’a ve elçisine inanıp mümin olanlarda çıkmıştır. 

Hz.İsa’ya samimi olarak bağlı olup(12 kişi) Ona yardımcı olanlara ne denmiştir? (5/111) 

A) Havari  

B) Nasârâ 

C) Ensar 

D) Mele' 

  

8. “Sana kağıda yazılı bir kitap indirmiş olsaydık ve elleriyle ona dokunmuş olsalardı…” (6/ 7)  

Yukarıdaki ayete göre inkar edenlerin tavırları ne olurdu?  

A) İşte şimdi iman ettik, derlerdi. 

B) Bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir, derlerdi. 

C) Yeterli değil bir melek görmek isteriz, derlerdi. 

D) İnanmak için bize mühlet ver, derlerdi. 

  

9. “O’dur kulları üzerinde tam hakimiyet sahibi ve O’dur, her şeyi yerli yerince yapan ve her şeyden haberdar olan!” (6/18) 

Yukarıdaki ayette Allah’ın en güzel isimlerinden/sıfatlarından hangisi geçmemektedir? 

A) El-Müteâl 

B) El-Habîr 

C) El-Hakîm 

D) El-Kâhir 

  

10. “De ki:Tanıklık etme bakımından hangisi daha ............? “De ki: Benimle sizin aranızda Allah .................... ki bu Kur'an 

bana....................ki sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım.”(6/19) 

Ayette boşluklara hangi ifadeler gelmelidir? 

A) etkilidir / gözetleyicidir / tevdi edildi  

B) anlamlıdır / hakemdir /nâzil olundu  

C) değerlidir / şahittir / öğretildi  

D) büyüktür / şahittir / vahyolundu. 
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11. Yalan yere Allah’a iftira eden yahut ayetlerini yalanlayanlar nasıl tanımlanmaktadırlar? (6/21) 

A) Fâsık 

B) Münkir 

C) Zâlim 

D) Münafık 

  

12. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Enam suresinde yer almamaktadır?  

(6/34-39-44) 

A) Ey iman edenler!Açıklanacak olması halinde size sıkıntıya soracak şeyler hakkında soru sormayın. 

B) Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisinde kalmış sağır ve dilsizlerdir 

C) Biz o kitapda hiçbirşeyi eksik bırakmadık 

D) Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. 

  

13. Kafirlerin yüz çevirmesi Peygamberimize ağır gelince daha ikna edici bir mucize göstermek ister. Oysa……..  

 Allah, Peygamberimize nasıl bir uyarı/ hatırlatmada bulunur? (6-35) 

A) Kafirlerin hepsi biraraya gelseler dahi galip olamazlar! 

B) İnananları zafere ulaştıracak başka müttefikler bulmalısın! 

C) İnkarcıları doğru yola sevkedecek yöntemler kullanmalısın! 

D) Allah dileseydi elbette hepsini hidayet üzere toplardı! 

  

14. Allah’ın azabına ve bütün uyarılarına rağmen bazı insanların Allah’a boyun eğmemelerine ve ayetlerine iman 

etmemelerine hangi özellikleri neden olmaktadır? (6-43) 

A) Gerçeği ifade edecek cesaretlerinin olmayışı 

B) Gözlerinin görmemesi ve çıkarlarını düşünmeleri 

C) Hakkı duyacak kulaklarının sağır kesilmesi 

D) Kalplerinin katılaşması ve şeytanın yaptıklarının cazibesine kapılmaları 

  

15. "Biz gönderilen elçileri ancak ………..ve………..olarak göndeririz.Artık kim iman eder ve durumunu düzeltirse onlara bir 

korku yoktur; onlar üzülmeyeceklerdir de.” 

 Boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? (6/48) 

A) Aracı ve şefaatçiler 

B) Uyarıcı ve müjdeleyiciler 

C) Devlet kurucuları 

D) Barış ve uzlaşma önderleri 
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16. “Rablerinin hoşnutluğunu dileyerek sabah akşam O’na dua edenleri……….Onların hesabından sen sorumlu olmadığın 

gibi senin hesabından da onlar sorumlu değildir.” (6/52) 

Ayette boş bırakılan yeri doldurunuz. 

A) uyar!  

B) bir araya getir! 

C) teşvik et! 

D) kovma! 

  

17. “O’dur……….sizi ………ve gündüz ne yaptığınızı bilen; sonra belirlenmiş bir süre tamamlansın diye gündüzün sizi 

uyandırıp kaldıran.”(6/60) 

Ayetteki boşlukları doldurunuz. 

A) geceleyin / öldüren 

B) hayattayken / yaşatan 

C) öldükten sonra/ diriltecek 

D) rızkınızı sağlayan/ sınayan 

  

18. Allah’ın ayetleri hakkında münasebetsizce konuşanları gördüğümüz zaman yapmamız gereken tavır ne 

olmalıdır? (6/68) 

A) Onları yüksek sesle azarlamak  

B) Onlar başka bir söze geçene kadar onların yanından uzaklaşmak.  

C) Sessizce onları dinleyip, içimizden kinlenmek.  

D) Onlarla beraber oturup, konuşmalarına katılmak  

  

19. "Göklerin ve yerin egemenliği" olarak açıklanabilecek ‘melekût’un Hz. İbrahim'e gösterilmesinin hikmeti/amacı 

aşağıdakilerden hangisidir? (6/75) 

A) Bütün peygamberlerin önderi / atası olması için 

B) Şükreden / hamd eden olması için 

C) Bâtınî / gizli ilme ermesi için 

D) Kesin inanan / mutmain olması için 

  

20. Sırasıyla yıldız, ay ve güneşin batıp yok olduğunu gördükten sonra "Ey kavmim! Ben ortak koştuklarınızdan kesinlikle 

uzağım. Ben,bütün samimiyetimle yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben ortak koşanlardan değilim.” diyen 

peygamber kimdir? (6/76-79) 

A) Hz. İbrâhim 

B) Hz. İsa  

C) Hz. Musa  

D) Hz. Zekeriyya 
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21. “İman edip de imanlarına herhangi bir zulüm karıştırmayanlar var ya; işte güven onlar içindir ve onlar hidayete 

ermişlerdir” 

Ayette kastedilen “zulüm” nedir? (6/82) 

A) Zorbalık  

B) Büyük günah  

C) Yalan 

D) Şirk  

  

22. Allah’ı gereği gibi tanımadıklarından “Allah hiçbir beşere bir şey indirmedi” diyen, Tevrat’ın bir kısmını 

gizleyen,Hz.Musa’ya inanmayan Yahudilerin taşkınlıkları bu ayette dile getirilmiştir.  

Bu durumları sebebiyle Allah, Hz. Peygambere onlara karşı nasıl bir tavır sergilemesini öğütlemiştir?(6/91) 

A) Onları daldıkları bataklıkta kendi hallerinde oynamaya bırakmasını emretmiştir. 

B) Onlara beddua etmesini emretmiştir. 

C) Onların batıl inançları ve hurafelerine karşı çok dikkatli olmasını söylemiştir. 

D) Onlara karşı daima bir savaş ve dayatma içerisinde olmasını tavsiye etmiştir. 

  

23. Allah’ın insanlar için yıldızları yaratmasındaki hikmet (amaç) nedir?(6/97) 

A) Karanın ve denizin karanlıklarında insanların yönlerini bulabilmeleri 

B) Burçlara göre insanların kişilik özelliklerinin belirlenmesi 

C) Şairlere ilham kaynağı olması 

D) Yeryüzünün sarsılmaması 

  

24. “Rabbinizden size apaçık………geldi;Kim ki görürse kendi lehinedir; kim de kör olursa kendi aleyhinedir.Ben başınızda 

bir…….değilim.” (6/104) 

Ayette boş bırakılan yerleri doldurunuz. 

A) ilhamlar / görevli    

B) deliller / bekçi 

C) uyarılar / hakim 

D) mucizeler / koruyucu 

  

25. Rabbimiz,insanların Allah'ı bırakıp da ondan önce yardıma çağırdıklarına sövmemizi yasaklamıştır.  

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (6/108) 

A) İnananlara yaptıkları zulmü artırmamaları için 

B) Onların hidayet yolunu büsbütün kapatmamak için 

C) Kalpleri İslâm'a meyledebilecek kimselerin nefretini kazanmamak için 

D) Onların da aşırılık yaparak bilgisizce Allah'a sövmemeleri için 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 B  14 D 

2 A  15 B 

3 B  16 D 

4 B  17 A 

5 C  18 B 

6 C  19 D 

7 A  20 A 

8 B  21 D 

9 A  22 A 

10 D  23 A 

11 C  24 B 

12 A  25 D 

13 D    

 


