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14. Cüz Meal Sınavı 

 1. Hicr, ‘kayalık arazi’ ya da ‘kapalı havza’ anlamına gelmektedir. Kadîm (eski) zamanlardan beri kayıtlara …….kavminin 

yaşadığı kabul edilen bölge veya şehrin adı olarak geçmiştir. (15/80) 

Yukarıda verilen bilgide boş bırakılan yere ne gelmelidir? 

A) Medyen ve Eyke 

B) Sebe kavmi 

C) Semûd 

D) Âd 

  

2. “Dediler ki:”Ey kendisine Zikir/Kuran indirilen kimse! Sen kesinlikle cinlenmişsin.” (15/ 6) 

Aşağıdakilerden hangisi Müşrik Arapların  Peygamberimizi cinlenmişlikle itham etmelerinin nedenlerinden biri olamaz? 

 I.  Yaşadıkları cahiliye toplumunda egemen olan cin,ruh,peri,fal vb. inançları 

II. Şairlerin ilham perilerinin sayesinde büyüleyici şiirler yazdıklarını düşünmeleri 

III. Olağan üstü güçleri olan kâhinlerin cinler aracılığıyla ğaybten  bilgiler aldıklarına dair inançları 

IV. Kuran’ın üstünlüğü karşısında acziyetlerini örtmek için Peygamberimizin itibarını bu şekilde insanlar gözünde 

düşürmek istemeleri 

V. Peygamberimizin nübüvvetten önce cinlerle ilgili akrabalarıyla konuşmalarına şahit olmaları 

A) I.  II. 

B) Hepsi 

C) Sadece V. 

D) III.  IV ve V.  

  

3. "Zikri/ Kuran’ı Biz indirdik Biz; onu koruyacak olan da…………..” (15/9) 

 Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) Meleklerdir. 

B) Müminlerdir. 

C) Peygamberlerdir. 

D) Biziz. 

  

4. İnanmayanlara, gökten bir kapı açılsa ve oradan yukarı çıkıp- inseler bile ne derlerdi? (15/14-15) 

A) Kesin gözlerimiz kamaştı, büyüye tutulduk. 

B) Keşke dünyaya bir daha döndürülsek de iyi ameller yapsak. 

C) Dünya hayatının süsü gördüklerimizden daha sevimli gelmiş bizlere. 

D) Kesin uykudayız, rüya görmekteyiz. 
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5. “Kuşkusuz, gökte burçlar var ettik ve onları, seyredenler için süsledik.” (15/ 16) 

Ayette bahsedilen burçlardan kasıt nedir? 

A) Gökte bir arada bulunan takım yıldızları 

B) Kurân-ı Kerim 

C) Ay'ın Evreleri 

D) Gezegenler 

  

6. “Ancak bir söz çalmaya kalkışan da olursa derhal onun da peşine parlak bir alev ateşi düşer.” (15/18) 

Verilen ayet göz önünde bulundurularak şeytanlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 

* Yeryüzünde yaşarlar, gökler onlara yasaklanmıştır. 

* Yukarıdan gelen vahye herhangi bir şey karıştıramazlar. 

* Göklerde yeryüzüyle ilgili kararlar meleklere verilirken bilgi hırsızlığı yapabilirler. 

*Gökteki bilgileri çalma girişiminde olanlar olursa bu bilgiye ulaşamadan taşlanarak kovulurlar. 

*Kâhin ve müneccimlerin cinler yahut şeytanlar kanalıyla aldıklarını iddia ettikleri bilgiler tamamen asılsızdır. 

A) 4 

B) 3 

C) 2 

D) 5 

  

7. “Onu düzenleyip ruhumdan üflediğimde ona secdeye kapanın.” (15/29) 

Ayetten hareketle aşağıdaki inançlardan hangisi doğrudur? 

A) Ruh, Allah’ın bir parçasıdır.Allah’ın yaratmış oldukları da Ondan bir parçadır. 

B) İnsan Allah’ın yeryüzündeki halifesidir. (temsilcisidir) 

C) İnsan her konuda meleklerden üstün bir varlıktır 

D) Diriltici özelliğe sahip olan ruh sadece Allah’ın mülkiyetindedir. 

  

8. İblisin insana secde etmeyi reddetme gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? (15/33) 

A) İnsanın çamurdan yaratılmış olması 

B) Allah'tan başka kimsenin önünde eğilmek istememesi 

C) Meleklerden farklı olduğunu göstermek istemesi 

D) İnsanın yeryüzünde fitne çıkarıp kan dökecek olması 

  

9. Cennetten kovulup lanetlenen İblis'in, "Rabbim, tekrar diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver” isteği Allah 

tarafından nasıl karşılanmıştır? (15/37-38) 

A) Reddedilmiştir. 

B) Kabul edilmiştir. 

C) Meleklerin aracılığıyla kabul edilmiştir. 

D) İnsanlara ilişmemesi şartıyla kabul edilmiştir. 
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10. İblisin hâkimiyeti kimleredir? (15/ 42) 

A) İblise uyan Ehli Kitâb’a 

B) İblise uyan azgınlara 

C) İblise uyan cinlere 

D) İblise uyan münâfıklara 

  

11. “Onlara İbrahim’in misafirlerinden de bahset. Yanına girdikleri zaman, ‘Selam’ demişlerdi; O da:”Biz sizden 

korkuyoruz demişti.” (15/51-52) 

Yukarıda verilen ayetlerin ardından Melekler Hz.İbrahim’i ne  ile müjdelemişlerdir? 

A) Halîlullâh ünvanını vermekle 

B) Bilgin bir oğul ile 

C) Kâbe’yi imar etmekle 

D) Lût kavmini helak etmekle 

  

12. “Andolsun ki Biz Sana ‘tekrarlanan yediyi’ ve yüce Kuran’ı verdik.” (15/ 87) 

Ayette bahsedilen (Seb'u-l Mesanî) ‘tekrarlanan yedi’den kasıt nedir? 

A) Hicr ve Zümer Surelerindeki ayetler 

B) Bakara-Araf arasındaki altı sure ile Yunus Suresi (Seb-ı Tıvâl) 

C) Mâûn Suresi 

D) Fâtiha Suresi 

  

13. “De ki: Şüphesiz ki ben, apaçık uyarıcıyım. Bölücülere indirdiğimiz gibi. Ki onlar, Kuran’ı parçalara 

ayıranlardır.” (15/89-91) 

Ayette sözü edilen bölücülerden kasıt kimler değildir? 

A) Allah tarafından indirilen Kitâb’ın bir kısmını dikkate alıp bir kısmını dikkate almayanlar 

B) Allah tarafından indirilen Kitâb’a uymayıp yeryüzünde eşkiyalık yapanlar 

C) Allah tarafından indirilen Kitâb’ın bir kısmıyla amel edip bir kısmıyla amel etmeyenler 

D) Allah tarafından indirilen Kitâb’ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar 

  

14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in müşriklerin sözleriyle oluşan sıkıntısını gidermesi için tavsiye 

edilmemiştir? (15/98-99) 

A) Rabbine secde edenlerden olması  

B) Allah'ın Ğafûr ve Rahîm olduğunu ilan etmesi  

C) Ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk etmesi  

D) Rabbini kemal sıfatlarıyla niteleyip, eksiklerden tenzih etmesini  
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15. Allah’a ve diğer insanlara büyüklük taslayan bir kişi her şeyden önce neyi düşünmelidir? (16/ 4) 

A) Dünya hayatının bir imtihan olduğunu 

B) Sahip olduğu servetin geçici olduğunu 

C) Bir damla sudan yaratıldığını 

D) Ecel vakti geldiğinde öleceğini 

  

16. “Ölüdür onlar ölü; diri değil. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.” (16/ 21)  

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi yanlış bir inançtır? 

A) 
Baki,aziz,ulu olan sadece Allahtır.Insanların aziz/ulu/evliya saydıkları hiçbir kul hesaba çekilmeden cennete 

giremeyecektir.Allah katında kimse ayrıcalıklı değildir. 

B) 
Tüm peygamberler ölmüştür. Kıyamet vaktinde diriltilip Allah’ın huzuruna çıkacaklardır. O yüzden insanları ne 

görebilir,ne duyabilir, ne de onlar hakkında bir tasarrufta bulunabilirler. 

C) Ölümsüz olan  hep canlı/ diri olan sadece Allah’tır. 

D) Peygamberimiz bizim tüm amellerimizi görmektedir ve dualarımızı işitmektedir. 

  

17. “Allah sizi yarattı, sonra vefat ettirecektir. Sizden kiminizde ömrünün en aşağılık çağına geri döndürülür ki 

bildiği şeyleri bilmez hale gelir. Şüphesiz Allah her şeyi bilen ve her şeye gücü yetendir.”(16/70) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Salih insanlar dışındakiler yaşlandıklarında bunarlar. 

B) İnsanların hayatı ve ölümü hakkında karar veren Allah’tır. 

C) Allah eksikliklerden uzaktır, zaman O’nu eskitmez. 

D) Ayette ki aşağılık nitelemesi kişinin kendisine değil yaşına izafedir. 

  

18. “Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve başkasının malı olan bir köle ile katımızdan kendisine verdiğimiz güzel 

bir rızıktan gizli ve açıkça infak eden birini misal verir. Hiç bunlar eşit olur mu?Hamd Allah’adır, fakat onların 

çoğu bilmezler.” (16/75) 

Ayette yapılan benzetme ile kimlerin eşit olamayacağına vurgu yapılmaktadır? 

A) Köle ve Özgür 

B) Kafir ve Mümin 

C) Putlar ve Allah 

D) Cimri ve Cömert 

  

19. “Allah bir de şu iki adamı misal verir: Onlardan biri dilsizdir hiçbir şey beceremez ve efendisine bir yüktür. 

Onu nereye gönderirse göndersin bir hayır getirmez. Hiç bu adamla dosdoğru yol üzere olup adaleti emreden 

kimse bir olur mu?” (16/ 76) 

Ayette yapılan benzetme ile kimlerin eşit olamayacağına vurgu yapılmaktadır? 

A) Dilsiz ve konuşan 

B) Zalim ve âdil 

C) Putlar ve Peygamber  

D) Köle ve efendi 
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20. "Bir göz açıp kapama anı kadar" benzetmesiyle bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir? (16/77) 

A) İnsanın ömrü 

B) Kıyametin kopması 

C) İnsanın ölüm anı 

D) Göklerin ve yerin yaratılması 

  

21. Müminlerin Emir’i Ömer bin Abdülaziz döneminde ilk defa Cuma namazlarında hatip tarafından hutbede okunmaya 

başlanan ve günümüzde de devam eden, çok önemli konulara vurgu yapan ayet, Nahl suresinin kaçıncı ayetidir? 

A) 90. 

B) 89. 

C) 91. 

D) 84. 

  

22. Kuvvetlilerin zayıflara verdikleri yemini bozmaları hangi benzetmeyle anlatılmaktadır? (16/92) 

A) Kapısını kilitledikten sonra anahtarı içeride unutan gibi 

B) Denize açıldıktan sonra sudan korkup bayılan kişi gibi 

C) Bineğini bağladıktan sonra yerini hatırlamayan adam gibi 

D) İpini sağlam büktükten sonra tekrar bozup çözen kadın gibi 

  

23. Kuran okuyacağı zaman, kişiye yapması emredilen husus aşağıdakilerden hangisidir? (16/98) 

A) İstiğfar etmesi 

B) Kıbleye Yönelmesi 

C) Abdest alması 

D) Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınması 

  

24. “Bir ayeti bir ayetin yerine getirip de değişikliğe gittiğimizde –ki Allah ne indirdiğini daha iyi biliyor- “Sen 

ancak bir müfterisin “ dediler. Hayır onların çoğu bilmezler.” (16/ 101) 

Verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) 
Yaşamla ilgili hüküm içeren bazı ayetlerde (emirler/yasaklar-helaller/haramlar gibi) sonra gelen ayet önceki 

ayetin geçerliliğini kaldırabilir. 

B) 
Kuran ayetleri arasında bir çelişki/kapalılık olamayacağı için bir ayetin başka bir ayetin hükmünü kaldırması da 

söz konusu olamaz. 

C) 
İki ayet sonrasında Müşriklerin Hz. Muhammed’e Kuran’ı bir insanın öğretmiş olduğu iddiası reddedilmektedir. 

Dolayısıyla ayet müşriklerin Kuran’ın önceki kitapların tamamen bir tekrarı olduğuna bir reddiyedir. 

D) 
Ayette bahsedilen değişiklik Kuran’ın geçmiş kavimlerle ilgili önceki kitaplarda geçen onlara özel bazı 

hükümlerin yürürlüğünü kaldırmasına işarettir. 
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25. “………… (yasağı) ancak bu konuda emredilenlere muhalefet edenler için farz kılınmıştır. Elbette Allah, 

itaatsizlik ederek faklı farklı görüşlere kail oldukları şey hakkında kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir.” 

(16/124) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki hangi kelime gelmelidir? 

A) Deveyi kesme 

B) Pazar 

C) İhram 

D) Cumartesi 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 C  14 B 

2 C  15 C 

3 D  16 D 

4 A  17 A 

5 A  18 B 

6 A  19 C 

7 D  20 B 

8 A  21 A 

9 B  22 D 

10 B  23 D 

11 B  24 A 

12 D  25 D 

13 B  26 — 

 


