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11. Cüz Meal Sınavı 

 1. “…………….. inkar ve ikiyüzlülük açısından (kent soylularından) daha katıdırlar. Allah’ın, Elçisine indirdiği 

hayat tarzının sınırlarını tanıyıp kavramamaya daha yatkındırlar…” (9/97) 

Ayetteki boş bırakılan kısma gelmesi gereken kelimeyi aşağıdan seçiniz. 

A) Tüccarlar 

B) Fellâhlar 

C) Hadâriler 

D) Bedeviler 

  

2. Bazı insanların gerçeği görememesine farklı etkenler neden olabilmektedir. 

Aşağıdakilerden hangi bu nedenlerden biri değildir? (9/ 97) 

A) Bilgilenme  imkanlarından uzak olmaları. 

B) Farklı düşüncelere bağlı olan insanlardan uzak yaşamaları. 

C) Yaşadıkları hayat şartları sebebiyle sert karakterde olmaları. 

D) Geçimlerini sağlayabilmek için çok çalışmaları. 

  

3. Allah  bazı bedevilerin ihtiyaç sahiplerine infaklarını (yardımlarını) eleştirerek aynı yanlışa inananların 

düşmemesini istemektedir. (9/97-99) 

 Bir kısım bedevilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  

A) İnfak ettiğini Allah katında yakınlıklara vesile sayarlar. 

B) İnfak ettiğini Peygamberin duasını almaya vesile sayarlar. 

C) İnfak ettiğini angaryadan sayarlar. 

D) Yaşadıkları yerde  fakir olmadığından infakı gereksiz sayarlar. 

  

4. “Muhacir ve Ensâr’dan yarışta önde gidenlerle iyilikte onların ardından gidenlerden Allah hoşnut olmuştur; 

onlarda Allah’tan hoşnut olmuşlardır…” (9/100) 

Aşağıdakilerden hangisi ayetin devamında Allah’ın Muhâcir ve Ensâr’a vaat ettiği mükafatlardan biri değildir?  

A) İçinde Allah’ın hoşnutluğunu bulacakları cennetler. 

B) İçinde ebedi kalacakları cennetler. 

C) İçtikleriyle başlarının döneceği mutlu olacakları cennetler. 

D) Zemininde ırmakların çağlayıp aktığı cennetler. 

  

5. Sırf zarar vermek, küfre sebep olmak, müminlerin arasını ayırmak ve daha önce Allah ve Resûlü ile harbetmeye 

kalkışan kişi yada kişilere bir gözetleme yeri sağlamak maksadıyla münafıklar tarafından yapılan mescit hakkında 

Allah, Hz. Peygamber'e nasıl bir tavır takınmasını emretmiştir? (9/107-108) 

A) Bu mescide gelenlerin kalplerini kazanmak için bazı vakitlerde orada durmasını. 

B) Orada asla durmamasını. 

C) Bazı vakit namazlarını orada kılarak bu mescidin hakimiyetini sağlamasını. 

D) Böyle bir mescidin yapıldığından haberi yokmuş gibi davranmasını. 
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6. l.Münafıklar bireysel çalışır faliyetlerini yönetebilecekleri bir merkez yapı oluşturmazlar. 

II.Münafıklar yaşam tarzlarından dolayı cehennemin en alt katındadırlar. 

III.Münafıklar yaptıkları işlere meşruiyet kazandırmak için yalan söylerler. 

 IV.Münafıklar sanıldığı kadar tehlikeli kişiler değildir. 

V.Münafıkların hayat anlayışı her an için yıkılmaya mahkum temelsiz bir uçuruma benzer. 

Münafıklarla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) l.veII. 

B) l.ve IV. 

C) IV. ve  V. 

D) III.ve V. 

  

7. Allah hem Tevrat’ta hem İncil’de hem de Kuran’da hangi sözü vermiştir? (9/111) 

A) Allah’ı inkar etseler bile anne babaya iyi davrananlar ahirette çektikleri cezadan sonra cennete gireceklerdir. 

B) Bir ümmet kendi peygamberini diğer peygamberlerden üstün görmedikçe cennete giremez.  

C) Allah’ın dinine yeryüzünde en çok bağlı olacak olanlar din adamlarıdır ve  onların izinden ayrılmayın. 

D) 
Allah, müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır; çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, 

öldürürler, ölürler. 

  

8. Cehennem ehli oldukları belli olduktan sonra müşrikler için Peygamber ve müminlerin tavrı ne olmalıdır? 

(9/113) 

A) Sadece içlerinden kendi kabilesiyle iyi geçinenlerin bağışlanması için dua etmelidirler.  

B) Onların hepsinin bağışlanması için dua etmelidirler. 

C) Onların bağışlanması için asla onlara dua etmemelidirler. 

D) Sadece içlerinden akrabaları olanlarının bağışlanması için dua etmelidirler. 

  

9. “İbrahim’in………….bağışlanması için dua etmesi ise sadece kendisine verdiği bir sözden dolayı idi.Fakat onun 

bir Allah düşmanı kendisine belli olunca ondan………..Zaten İbrahim çok ince ruhlu, çok yumuşak huylu biriydi.” 

(9/ 114) 

Ayetteki boş bırakılan kısma gelmesi gereken kelimeyi aşağıdan seçiniz. 

A) babasının / uzaklaştı 

B) annesinin / kopamadı 

C) amcasının / nefret etti 

D) yeğeninin / tiksindi 

  

10. Geçerli bir mazeretleri olmadığı halde Tebük savaşına katılmayıp geride kaldıkları için bu kişilerin tövbeleri 

ilk başta kabul edilmemiştir. Allah dışında kendisine sığınılacak kimsenin olmadığını hissedip tekrar tövbe 

ettiklerinde bu müminler affedilmişlerdir. 

Allah’ın tövbelerini kabul ettiği bu müminler kaç kişidir? (9/118) 

A) Dört 

B) Üç 

C) Beş 

D) İki 
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11. Allah gökleri ve yeri kaç günde (evrede) yaratmıştır? (10/3) 

A) Dokuz 

B) Altı 

C) Yedi 

D) Üç 

  

12. ”Onların oradaki duaları:”Allah’ım! Seni her türlü eksiklikten tenzih ederiz.”; birbirlerine iltifatları:”Esenlikler 

içinde ol” ve son sözleri de…” Müminlerin ahiret hayatındaki dualarının sonu aşağıdaki ifadelerden hangisiyle 

bitmektedir? (10/10) 

A) Cennet nimetlerinin tükenmemesi için Sana tevekkül ediyoruz. 

B) Cehennemde olan yakınlarımız varsa onları da affeyle ve  cennetine al. 

C) Hamd (övgüler), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 

D) Bizleri ebediyyen meleklerle beraber olmaktan ayırma. 

  

13. “Şayet Allah insanlara………çabucak verdiği gibi, ………de çabucak verseydi süreleri tamamlanmış 

olurdu.Bizimle karşılaşacaklarını ummayanları azgınlıkları içerisinde bocalamaya terk ederiz. ” (10/11)  

Ayetteki boş bırakılan kısma gelmesi gereken kelimeyi aşağıdan seçiniz. 

A) rahmeti / ümitsizliği 

B) ihsanı / mahrumiyeti 

C) hayrı /  şerri 

D) mülkü / fakirliği 

  

14. Bazı insanlar hangi durumda olursa olsun bir sıkıntıyla karşılaştıklarında hemen Allah'a yalvarıp 

yakarırlar.Allah onların sıkıntısını giderdiğinde ise bu kişiler nasıl davranır? (10/12) 

A) Kurban kesip fakirlere dağıtırlar. 

B) Şükür ifadesi olarak sadaka verirler. 

C) Allah'tan  başka isteklerde bulunurlar. 

D) Daha önce hiç yakarmamış gibi hareket ederler. 

  

15. ”.................ancak şuna benzer:Yukarıdan bir su indiririz ve o suyla insanların ve hayvanların yedikleri yeşillikler 

birbirine karışır.Nihayet yeryüzü süsünü takınıp bezendiği ve sakinleri de kendilerini güçlü sandıkları bir sırada 

gece yahut gündüz ona buyruğumuz ulaşır” 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (10/24) 

A) Kabirden kalkış 

B) Kıyametin kopması  

C) Mahşerde toplanma  

D) Dünya hayatı 
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16. "Doğrusu, onların çoğu, sadece zanna uymaktadır. Oysa zan, asla gerçeğin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah 

onların yapmakta olduklarını çok iyi bilendir.” (10 /36) 

İnanç konusunda insanlar neyi dikkate almalıdırlar? 

A) Tahmin ettikleri görüşleri 

B) Öncekilerin yolunu 

C) Kesin delilleri 

D) Din adamlarının görüşlerini 

  

17. Aşağıdaki ifadelerden hangisi / hangileri bu ayette bulunmamaktadır? (10/37) 

I. Bu Kuran Allah tan (bir vahiy olmaksızın) başkası tarafından  uydurulacak bir şey değildir.  

II. O, kendisinden öncekileri doğrulayan ve Kitab’ı açıklayandır.  

III. Onda asla şüphe yoktur. 

IV. Kur’an Ramazan ayında indirilmiştir.  

V. Kesinlikle alemlerin Rabbi tarafındandır.  

A) Sadece II. 

B) Sadece  l. 

C) Sadece IV  

D) II.ve IV. 

  

18. Bir konuda ( örneğin rızıklarda) helal ya da haram kılma  yetkisi kime aittir? (10/59) 

A) Allah'ın izin ve yetki verdiklerine  

B) Fukahaya (Alimlere) 

C) Peygambere 

D) Allah'a 

  

19. Mısır da Hz. Musa'ya iman edenlerin ve mümin olduğunu söyleyenlerin sayısı niçin az olmuştur ? (10/83) 

A) Hz.Musa’nın günahkâr olduğunu düşünmeleri 

B) Hz. Musa'nın peygamber mi yoksa güçlü bir büyücü mü olduğundan emin olamamaları. 

C) Hz.Musa’nın  en zor zamanda kendilerini terk edeceklerini düşünmeleri. 

D) Firavun ve ileri gelenlerinin kendilerine zulmetmelerinden korkmaları. 

  

20. Allah, Hz.Musa ve kardeşinden Mısır’da halkından müminler için neler yapmalarını istememiştir? (10/87) 

A) Namazlarını kılmalarını 

B) Önceki evlerinden farklı özellikleri bulunan yeni evler edinmelerini  

C) Bir ordu hazırlayıp Firavunla savaşmalarını  

D) Evlerinizi kıble/ merkez edinmelerini 
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21. Firavun'un, denizde boğulurken iman edip etmediği konusunda aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? 

(10/90) 

A) Allah  Firavun'un ölüm anındaki  imanı kabul etmiştir. 

B) Firavun iman ettiğini ve müslümanlardan olduğunu söylemiştir. 

C) Firavun, kendi kavminin ayıplamasından çekindiği için iman etmemiştir. 

D) Firavun,mümin olmayı kendine yediremediğinden dolayı iman etmemiştir.  

  

22. İsrâiloğulları ne zaman ayrılığa düştü? (10/93) 

A) Kendilerine ilim (Kitâp) indirildikten sonra 

B) Kendilerine kudret helvası ve bıldırcın verildiğinde 

C) Tîh çölüne yerleşmeden önce 

D) Çöle uzak bir şehri fethettiklerinde 

  

23. Aşağıdakilerden hangisi inkarlarından sonra iman edip imanı kendilerine fayda veren bir kent halkıdır? (10/ 

98) 

A) Hz.Nuh'un kavmi  

B) Hz. Sâlih’in  kavmi  

C) Hz Yûnus’un kavmi 

D) Hz.Şuayb'in kavmi  

  

24. “(Resulüm!) Sana vahyedilene uy ve Allah hükmedinceye kadar ………Çünkü O, hüküm verenlerin en 

hayırlısıdır.” (10/109) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) Sabret! 

B) İbadet et! 

C) Oku! 

D) Dua et!  

  

25. "De ki: "Ey İnsanlar! Rabbinizden size hak gelmiştir; artık doğru yolu seçen, kendisi için seçmiştir ve o 

doğrudan sapan da kendi aleyhine sapmıştır! Ben sizden sorumlu değilim.” (10/108)  

 Aşağıdaki inançlardan hangisi yanlıştır? 

A) İnsanlar hakikatin ne olduğunu tam olarak bilmedikleri için sorgulanamazlar. 

B) Doğru veyahut yanlış yolda olmak insanların kendi tercihleridir. 

C) Kişiyi kurtuluşa ulaştıracak olan kendi amelleri olacaktır 

D) Peygamberin insanları inanmaları için zor kullanma yetkisi yoktur.  
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 D  14 D 

2 D  15 D 

3 D  16 C 

4 C  17 C 

5 B  18 D 

6 B  19 D 

7 D  20 C 

8 C  21 B 

9 A  22 A 

10 B  23 C 

11 B  24 A 

12 C  25 A 

13 C  26 — 

 


