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10. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Savaşta elde edilen ganimetlerin ne kadarı Allah için yapılacak harcamalara, Peygambere, akrabaya,yetimlere, 

yoksullara ve yolda kalmışlara ayrılır? (8/41) 

A) Dörtte Biri  

B) Üçte Biri  

C) Beşte Biri  

D) Yarısı 

  

2. Aşağıdakilerden hangisi iman edenleri parçalayan, güçsüz bırakan ve yenilgilerine neden olan davranışlardan 

biridir? (8/46) 

A) Cesaretli olmak 

B) Sebat etmemek  

C) Kendi aralarında çekişmemek 

D) Düşmana karşı dayanıklı olmak   

  

3. “Taşkınlıkta bulunarak ve insanlara çalım satarak yurtlarından çıkan(kafirler) ve insanları Allah yolundan 

alıkoyan kimseler gibi olmayın.” (8/47-48) 

Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kafirlere bütün yapıp ettiklerini güzel ve yerinde gösterdiği yönlendirmelerden biri 

değildir?  

A) Üstelik ben sizin yanınızdayım.  

B) Savaşırken şan, şöhret ve gururunuzu unutmayın. 

C) Siz çok güçlüsünüz mutlaka siz kazanacaksınız. 

D) Yenileceksiniz gidin barış anlaşması yapın. 

  

4. Şeytan, savaş alanında iki ordu birbirleriyle karşılaşınca kışkırttığı  kafirleri bırakıp niçin gerisin geriye dönüp 

kaçmıştır? (8/48) 

l. Allah’tan hakikaten korkmaktadır. 

II. Daha önemli ve acil işleri vardır. 

III. Diğerlerinin görmediği şeyleri görmüştür. 

IV Allah’ın azabının çok çetin olduğunu bilmektedir. 

A) Hepsi 

B) l, III , IV  

C) I,II, IV  

D) Sadece II 
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5. "O sıra münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, “bunları...............aldattı.' diyorlardı.Oysa her kim Allah’a 

tevekkül ederse bilmelidir ki Allah cidden güçlüdür, her şeyi yerli yerince yapandır.” (8/49) 

Ayette boş bırakılan yeri doldurunuz.  

A) Dinleri 

B) Gururları  

C) İleri gelenleri 

D) Ataları  

  

6. Allah kullarına zulmedici olmadığı halde, meleklerin inkar edenlerin yüzlerine ve sırtlarına vurarak ve “Tadın 

yakıcı azabı” diyerek canlarını almaları nedendir? (8/50-52) 

A) Günahlarından dolayı 

B) Yaptıklarından dolayı 

C) Allah’ın ayetlerini yalanlamalarından dolayı 

D) Hepsi 

  

7. "Şüphesiz Allah katında, canlıların en kötüsü ..............edenler ve sonuç olarak iman etmeyenlerdir.” (8/55) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  

A) İftira 

B) İnkar 

C) Gıybet 

D) Anne babaya isyan 

  

8. Dünya- ahiret dengesini kurabildikleri, şehit olmaktan korkmadıkları takdirde, imanlarının gücü ölçüsünde 

Allah müminlere yardım edecek ve müminler daima galip geleceklerdir. Bunun yanı sıra müminlerin yapması 

gereken en önemli şey nedir? (8/60) 

A) Yanlış da olsa kendine ulaşan âdet ve geleneklere bağlı kalmak. 

B) Gösterişli ev ve yapıtların ilerlemenin sembolü olduğunu düşünmek. 

C) Daima düşmanları yıldıracak maddi kuvvet ve savaş hazırlığı içinde bulunmak. 

D) Bilimin din dışı bir şey olduğunu düşünerek bilimden uzaklaşmak. 

  

9. “Eğer Allah’ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı, aldığınız şeyden dolayı size büyük bir azap 

dokunurdu.” ayetinde Hz. Peygamberin ve müminlerin Bedir savaşında ki hangi fiili eleştirilmiştir? (8/68) 

A) Savaşa çıkın emrine gönülsüz bir şekilde uymaları. 

B) Savaşı kazanmadan  esir alınması ve bunun arka planında elde edilecek ganimete ulaşma isteği. 

C) Savaş hazırlığı için gerekli olan savaş atları, teçhizatlarını teminde eksik kalınması. 

D) Müslüman orduda bulunan bazı Evs ve Hazrec’li sahabelerin üstünlük yarışına girmeleri. 
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10. Ganimetlerle (savaş gelirleri) ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (8/41,69) 

A) Müminler, ganimetlerin helâl ve temiz olanlarını yiyebilirler. 

B) Ganimetlerin tamamı yoksullara dağıtılır. 

C) Savaşa katılanlar dışında kimseye ganimetten pay verilmez 

D) Taksimat yapılırken herhangi bir ölçü söz konusu değildir. 

  

11. “İman edip hicret edenler, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler var ya işte onlar birbirlerinin 

velileri/ dostlarıdır.” (8/ 72) 

Aşağıdakilerden hangisi “ Evliyâullâh (Allah’ın sevdiği kullar) sınıfına girer? 

A) Allah’ın istediği şekilde inanan ve bu doğrultuda amel eden tüm müminler. 

B) Allah’ın rızasına ulaşabilmek için dünya hayatının her nimetini kötüleyenler. 

C) İlahi sırlara erdiğini söyleyip insanları din üzerinden yönlendirenler. 

D) Herhangi bir Üstâd’a bağlanmadan kurtuluşa erilemeyeceğini düşünenler. 

  

12. "Kafirlerde birbirlerinin velisi/ dostudur. Eğer siz velayetin / dostluğun gereğini yapmazsanız yeryüzünde 

hem bir...........çıkar hem de büyük bir ................olur." (8/73) 

Ayetinde boş bırakılan yerleri tamamlayınız. 

A) gerginlik/ kopuş  

B) katliam / gerileme  

C) ayrılık /kıtlık  

D) fitne / kargaşa 

  

13. “Ey iman edenler! Babalarınız ve kardeşleriniz şayet küfrü imana tercih etmişlerse onları dost edinmeyiniz…” 

(9/23) 

Küfrü imana tercih edenler nasıl davranmazlar? 

A) Müminlerin gizli kalması gereken sırlarını başkalarına ifşa ederler. 

B) İnanmayanların destekçisi olup onlarla işbirliğinde bulunurlar. 

C) Her ne kadar küfre girseler de şeytanla aralarına mesafe koyarlar.  

D) İnananları bırakarak inkar edenlerle beraber olurlar. 

  

14. Aşağıdakilerden hangisi Huneyn gününde Allah'ın, Resulüne ve müminlere gönderdiği yardımlardandır? 

(9/25-26) 

A) Müşriklerin sayılarını az göstermiştir. 

B) Düşmanların gözlerini kör, kulaklarını sağır etmiştir. 

C) Sükunet ve huzur duygusunu indirmiştir. 

D) Müşriklerin suya erişmelerini engellemiştir. 
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15. İman edenlerin, sayılarını çokluğuyla övündükleri, ama bu çokluğun kendilerine hiçbir yarar sağlamadığı, 

bütün genişliğine rağmen yeryüzünün kendilerine dar geldiği savaş aşağıdakilerden hangisidir? (9/25) 

A) Hayber 

B) Huneyn 

C) Tebük 

D) Mûte 

  

16. Mescid-i Harâm'a yaklaşmaları yasaklananlar kimlerdir? (9/28) 

A) Hristiyanlar 

B) İkiyüzlüler/ münafıklar 

C) Yahudiler 

D) Allah'a ortak koşanlar/ müşrikler 

  

17. Yahudiler ve Hristiyanlar kimleri "Allah'ın oğlu" olarak nitelemektedirler? (9/30) 

A) Hz. Harun ve Hz. İsa 

B) Hz.Uzeyr ve Hz.İsa 

C) Hz. Süleyman ve Hz. Zekeriyya 

D) Hz. Musa ve Hz.Adem 

  

18. Haram ayların yerlerini değiştirme (nesi’) uygulaması nasıl nitelendirilmektedir? (9/37) 

A) Faydalı bir uygulama 

B) Gereksiz ve önemsiz bir iş 

C) Bir zorunluluk 

D) Küfürde ileri gitmek 

  

19. İnfaklarının kabul edilmeyeceği bildirilenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?(9/53-54) 

A) Muhtaçlara gönülsüzce yardım ederler. 

B) Üşenerek namaz kılarlar. 

C) Zengin olmadıkları halde fakirlere infak ederler. 

D) Allah'ı ve elçisini inkâr ederler. 

  

20. Kuran-ı Kerim de ‘Besmele’ ile başlamayan tek sure hangisidir? 

A) Mâide 

B) Enfâl 

C) Tevbe 

D) Arâf 
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21. Aşağıdakilerden hangisi Yahudi ve Hristiyanların doğru yoldan uzaklaşmalarıyla ilgili bir davranış değildir? 

(9/31) 

A) Bir meseleyi çözmek için bir araya gelmeleri  

B) Allah’ın yanı sıra hahamlarını Rab edinmeleri 

C) Allah’ın yanı sıra Meryem oğlu İsa’yı Rab edinmeleri  

D) Allah’ın yanı sıra rahiplerini Rab edinmeleri  

  

22. “Ayların sayısı Allah katında ……..olup bunların ………..haram aylardır.Gökleri ve yeri yarattığı gün Allah’ın 

kitabında bu böyledir.Dosdoğru ……….işte budur.” (9/36) 

Yukarıda ki ayette boş bırakılan yerleri tamamlayınız.  

A) on iki   - üç -  yol 

B) on iki   - dört  - din 

C) on iki   - beş -  yasa 

D) on iki   - üç   - rehber 

  

23. Sadakalar (Zekat) aşağıdakilerden hangisine verilemez? (9/60) 

A) Kalbi İslam’a ısındırılacak olanlara 

B) Zekat toplama işinde çalışanlara 

C) Borçlulara  

D) Nisâp miktarı mala sahip olanlara 

  

24. “Bilmiyorlar mı ki Allah onların sırlarını da bilir ………… Kuşkusuz, Allah bütün …………..bilir.”(9 /78)  

Yukarıda ki ayette boş bırakılan yerleri doldurunuz.  

A) konuştuklarını da/ duyguları 

B) yaptıklarını da/ hissiyatları  

C) fısıldaştıklarını da / gizlilikleri 

D) gizlediklerini de / faliyetleri  

  

25. “Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme fark etmez; bilesin ki onlar için………. kere bağışlanma dilesen dahi Allah 

onları bağışlamayacaktır.Bunun sebebi Allah ve resulünü inkar etmeleridir.Elbette Allah yoldan çıkmışları doğru yola 

iletmez.” (9 / 80) 

Yukarıda ki ayette boş bırakılan yerleri tamamlayınız.  

A) Bin 

B) Elli 

C) Yüz 

D) Yetmiş 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 C  14 C 

2 B  15 B 

3 D  16 D 

4 B  17 B 

5 A  18 D 

6 D  19 C 

7 B  20 C 

8 C  21 A 

9 B  22 B 

10 A  23 D 

11 A  24 C 

12 D  25 D 

13 C  26 — 

 


