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15. Cüz Meal Sınavı 

 1. Allah, Peygamberimizi İsrâ yolculuğunda bir gece vakti nereden almış çevresini bereketli kıldığı nereye 

götürmüştür? (17/ 1) 

A) Mescid-i Aksâ / Mescid-i Harâm 

B) Mescid-i Harâm / Mescid-i Aksâ 

C) Mescid-i Aksâ / Mescid-i Nebevî 

D) Mescid-i Harâm / Mescid-i Kuba 

  

2. Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri Peygamberimizin İsrâ yolculuğunun nedenleri arasında görülebilir? (17 /1) 

 

I. Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki işkencelerinin artarak Peygamberimizi derinden üzmesi ve Peygamberimizin bu 

acılara sabırla katlanmasından dolayı morale/mükafata ihtiyacı olması 

II.Peygamberimizin hanımı Hz.Hatice’nin vefatının kendisini derinden etkilemesi o yüzden teselliye ihtiyacı olması 

III. Aynı yıl içerisinde koruyucusu durumunda olan amcası Ebû Tâlib’in vefatının kendisini derinden etkilemesi o yüzden 

teselliye ihtiyacı olması 

IV. Allah’ın böyle bir yolculuğa çıkararak Peygamberimize diğer zamanlarda görmediği bir takım ayetlerini göstermek 

istemesi 

V. Peygamberimizin kalbinin mutmain olması için Allah’ın kendi cemâlini (yüzünü) göstermek istemesi 

A) I.  II. III.ve IV 

B) I.  II. IV ve V.   

C) Sadece IV 

D) Hepsi 

  

3. “Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiş olur kim de yoldan saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir 

günahkâr başkasının günahını yüklenmez…” (17/ 16) 

 

Yukarıdaki ayet göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki inanışlardan hangisi doğrudur? 

A) İnsana doğuştan bulaşan aslî günahtan arınmanın yolu kişinin Kilisede vaftiz edilmesidir. 

B) Allah doğuştan bazı insanları saîd (bahtiyar/mesûd) bazılarını da şakî (günahkar/isyankar) yaratmıştır. 

C) 
Hz.İsa çarmıha gerilerek çektiği acılarla Hz.Âdem’in tüm doğan  bebeklere bulaştırdığı aslî (ilk) günahtan tüm 

insanlığı arındırmıştır. 

D) Her insan tertemiz bir fıtrat üzerine doğar. Herkesin sevap ve günahı kendisine aittir. 

  

4. “Eğer Rabbinden bir rahmet umman sebebiyle onlardan yüz çevirirsen, bari onlara yumuşak söz söyle.” (17/ 

28) 

Ayetten aşağıdaki ifadelerden hangisi çıkarılamaz? 

A) 
Yardım isteyen kimse gerçekten yoksul olabileceğinden onun gönlünü kırmadan/ edebe uygun şekilde 

davranmalı, yardım yapamayacağımızı kendisine söylemeliyiz. 

B) 
Yardım isteyen kişinin muhtaç olup olmadığını bilemeyeceğimiz için onu sahtekarlıkla suçlamamızda bir sakınca 

yoktur. 

C) Peygamberimiz bazen maddi imkansızlığından dolayı istese de fakirlere yardım edememiştir. 

D) 
İmkânımız olmadığı halde muhtaç biri bizden yardım talebinde bulunmuş olabilir. O yüzden fakirleri anlayışla 

karşılamalı ve onlara güzel davranmalıyız. 
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 5. “Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin! Onlara da rızık veririz, size de. Onları öldürmek gerçekten 

büyük bir suçtur.” (17/ 31) 

Aşağıdaki düşüncelerden hangisi yukarıdaki ayete uygun düşmektedir? 

A) Günümüzde geçim şartları çok zor olduğu için evlat sahibi olmak anlamsızdır. 

B) Evi geçindiren bir erkeğin geçim sıkıntısı duyarak çocuğunu sahipsiz sokağa bırakması affedilebilir bir şeydir. 

C) 
Rızkı veren Allah olduğuna göre bir kişinin fakirlik endişesi ile Allah’ın yarattığını öldürmesi en büyük 

günahlardan birisidir. 

D) İşten çıkarılan bir annenin geçim endişesiyle kürtaj yaparak cenini aldırması günümüzde anlaşılabilir bir şeydir. 

  

6. “Hakkında herhangi bir bilginin olmadığı şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp; bütün bunlar ondan 

sorumludur.” (17/36) 

 Yukarıdaki ayette anlatılmak istenen düşünce, aşağıdaki şıkların hangisinde verilmiştir?  

A) Bilmediğin bir şeyi öğrenmek sorumluluk getirir; o yüzden kendini çok yorma, bilgi sana gelsin. 

B) Bilgi edinme araçlarını devreye sokmadan, araştırmadan bir malumatın peşine takılma; uygulamaya geçme. 

C) Zanna ve tahmine dayanarak bazen kararlar al; doğru bilgiye ulaş. 

D) Araştırmacılık, tahkik etmek, zikir ehlinin işidir; büyüklerim söylediyse bir hikmeti vardır de, araştırma. 

  

7. “Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler…” (17/ 53) 

 

Aşağıdakilerden hangisi bir müminde bulunması gereken özelliklerinden biri değildir? 

A) Tartışma esnasında şeytanın vesveselerine engel olmak. 

B) Başkalarıyla konuşma zeminini açık tutmak. 

C) Sözün gücüne güvenmek. 

D) Farklı inanç mensuplarıyla tartışmada bazen sert davranmak. 

  

8. “Kendilerine yalvardıklarının Allah’a en yakın olanları bile Rablerine daha sevimli gelmek için yol ararlar; O’nun 

rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azâbı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır.”(17/ 56) 

 

Ayette ‘kendilerine yalvarılanlar’dan kasıt aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Melekler 

B) Hz.Uzeyr  

C) Şeytan 

D) Hz. İsa 

  

9. “Bizi, ayetler/mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin onu yalanlamış olmasından başkası 

değildir…” (17 /58) 

 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Duyulara hitap eden hissi/ kevni mucizeler ancak elçilikleri belli bir bölge ve döneme ait peygamberlere verilir. 

B) İnanmayanların tabiat üstü mucizeleri istemelerindeki asıl amaç gerçekten imanı kabul etme düşüncesidir. 

C) Peygamberimiz kıyamete kadar gelecek bütün insanlara gönderildiği için tek mucizesi Kuran-ı Kerimdir. 

D) Kuran’ı okuyup anlayan birisi elbette ki ikna edici olan mucizeyi tercih eder. 
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10. “Hani Sana: Rabbin insanları kuşatmıştır” demiştik.Sana gösterdiğimiz rüyayı da Kuran’da bahsi geçen 

lanetlenmiş ağacı da insanlar için bir imtihan yaptık.Onları korkutuyoruz; ama bu sadece onlarda büyük bir 

azgınlığı artırıyor.” (17/ 60) 

Verilen ayet ışığında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Lanetlenmiş (zakkûm) ağacı cehennemin dibinde biten, tomurcukları sanki şeytanların başı gibi bir ağaçtır… 

B) İsrâ yolculuğu müminler ile kafirler için bir sınama aracı olmuştur. 

C) 
Peygamberimiz, İsra yolculuğunda gördüklerini anlatınca inanmayanlar Resûlullah’ı yalanlamış,  müminler ise 

terettüdsüz onaylamışlardır. 

D) Peygamberimizin anlattıklarından korkan kafirler azgınlıklarını bir nebze azaltmıştır. 

  

11. Müşrikler Peygamberimizi yolundan saptırmak için değişik yollara başvurmuşlar kimi zaman kendisiyle uzlaşıp orta 

bir yerde buluşmayı denemişlerdir. Peygamberimizde onları İslam’a kazandırmak için kendisi de  bazen kimi tavizler 

vererek dini onların hoşuna gidecek şekilde anlatmaya niyetlendiği olmuştur ama Allah, Peygamberimize sebat verdiği 

için; Peygamberimizin mantığı ve basireti duygusallığına galip geldi. 

Peygamberimiz duygusallığına mağlup olsaydı ne olurdu? (17/ 73-75) 

A) Elçilik görevi elinden bir süre alınır sonra geri verilirdi. 

B) Dünyada rahat edebilirdi ama ahirette azaba uğrardı. 

C) Allah onu en son peygamber olduğu için affederdi. 

D) Hem dünya da hem ahirette bir çok sıkıntıya uğrardı. 

  

12. “Güneşin sarkmasından gece karanlığına kadar namaz kıl. Fecir Kuran’ını da gözet. Çünkü fecir Kuran’ı 

kendisine tanıklık edilendir.” (17/ 78) Ayette namaz, önemli bir parçası olan Kuran okuma ile isimlendirilmiştir. 

Anlaşıldığına göre güneşin sarkması ifadesi de günün ortasından batıya sarkması anlamında kullanılmıştır. 

Yukarıdaki ayet ve verilen bilgiye göre Fecir Kuran’ı hangi namaz olmaktadır? 

A) Duhâ (kuşluk) namazı 

B) Teheccüd namazı 

C) Sabah namazı 

D) Evvâbîn namazı 

  

13. Ve deki:”Rabbim gireceğim yere……….üzere girdir ve çıkacağım yerden ………… üzere çıkar. Kendi katından 

bana yardım edecek bir güç ver.” (17/80) Bu ayet ile Peygamberimize Medine’ye hicretin dürüstlük, samimiyet ve 

kimsenin hakkına girmeden Allah’ın emir ve yasakları gözetilerek yapılması, Mekke’den çıkarken de bunların 

gerçekleşmesi istenmektedir. Bizler içinde bütün işlerimizde; bir yerden bir yere giderken, bir işe başlarken yapacağımız 

güzel anlamlı bir dua olmalıdır. 

Yukarıdaki ayette boş bırakılan yerleri doğru kelimelerle doldurunuz. 

A) esenlik  / selâmet 

B) selâmet  /  şehâdet 

C) bereket  / mağfiret 

D) dürüstlük  / dürüstlük 
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14. “Biz Kuran’da iman edenlere bir şifa ve bir rahmet olan şeyi indiriyoruz. Bu indirdiklerimiz, zalimlerin 

hüsranından başka hiçbir şeyini artırmaz.” (17/ 82) 

Yukarıdaki ayete göre Kuran-ı Kerim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Bedenimizdeki maddi hastalıklara okunup şifâ olması için indirilmiştir. 

B) Kalplerdeki hastalıkları (kin, nefret,cimrilik,haset,nankörlük vb.) söküp atar. 

C) Zalimler müminlerin güçlenmesinden çılgına dönerler. 

D) İnananlar için en temel güç kaynağıdır.  

  

15. “Sana ruh hakkında soruyorlar. De ki:”Ruh Rabbimin emrindendir; size ilimden az bir şey verilmiştir.” (17/ 85) 

 

Ayette bahsedilen ‘Ruh’ dan kasıt nedir? 

A) İlham 

B) İnsanı canlı kılan ruh 

C) Vahiy / Vahiy meleği 

D) Hz.İsa’nın doğumu 

  

16. “De ki: Rabbimin rahmet hazinelerine siz hükmetseydiniz, tükenir endişesiyle sıkı sıkıya tutardınız.İnsan 

gerçekten………..” (17/100) 

Yukarıdaki ayet aşağıdaki kelimelerden hangisiyle tamamlanmaktadır? 

A) nankördür 

B) cimridir 

C) zalimdir 

D) isyankardır 

  

17. Kuran-ı Kerim’in indiriliş amacını kavrayanlar kendilerine ayetler okunduğu zaman nasıl davranırlar? (17/107-109) 

 

I.  Ağlayarak yüz üstü secdeye kapanırlar. 

II.  Kalpleri korku ve titreme ile taşar. 

III. Rablerini her türlü eksiklikten uzak tutarlar. 

IV. Rablerinin sözünün gerçek olduğunu idrâk ederler. 

V. Herkes okuyup anlayamayacağından feyz alınması için alimlere dinletirler. 

A) I.  II. III.ve V.  

B) I.  II. III.ve IV 

C) I.  II. IV ve V.  

D) Hepsi  

  

18. Aşağıdakilerden hangisi namaz ve duada bir müminin yapması gereken davranışlardan biridir? (17/ 110) 

A) Sesi aşırı yükselterek okumak 

B) Sesi aşırı kısarak okumak 

C) Teğannî (aşırı nağme yaparak) yaparak okumak 

D) Dengeli bir şekilde okumak  
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19. Kehf Suresinde bahsedilen gençler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (18/10-15) 

A) Halklarının batıl inanç içinde olmaları onları üzüyordu.  

B) Allah'tan başkasına kulluk etmenin yanlış olduğuna inanıyorlardı.  

C) Toplum düzenini bozan gençlerdi.  

D) Düşünceli ve gerçeği arayan gençlerdi. 

  

20. Ashâb-ı Kehf (mağara arkadaşları)kıssasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir çıkarımdır? (18/21) 

A) İnsanlar, bu kıssadan sırf böylesi bir olayın yaşanmış olduğunu bilsinler diye haberdar edilmişlerdir. 

B) Bu kıssa, geçmişte yaşanan tarihî olaylara Kuran'ın ne kadar önem verdiğini göstermek için anlatılmıştır. 

C) Bu kıssanın anlatılmasındaki maksat, insanların üzerinde tartışma yapabilecekleri bir konuyu onlara sunmaktır. 

D) 
Bu kıssayla insanlara Allah'ın vaadinin hak olduğu ve kıyametin gerçekleşmesinde hiçbir şüphe olmadığı 

anlatılmaktadır. 

  

21. “Hiçbir şey için ‘Bunu yarın yapacağım’ deme. Ancak Allah dilerse (de) Unuttuğun zamanda Allah’ı an ve deki: 

”Elbette Rabbim bundan daha doğru olana eriştirir.” (18/ 23-24) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? 

I.   Hayatımızda Allah yokmuş gibi davranmamalıyız. 

II.  Yarından emin olamadığımızdan konuşurken ’İnşâallâh’ demeliyiz. 

III. Gerçekleştirmeyi düşündüğümüz işleri Allah’ın iznine bırakmasak da bir şey kaybetmiş olmayız. 

IV. Amellerimizin bereketli olmasının yolu Allah’ı hatırlamaktan geçer. 

A) I. ve II. 

B) I.  II. ve III.  

C) I.  II. ve IV 

D) Hepsi  

  

22. İki üzüm bağı olan adam ve arkadaşının meselinden aşağıdaki hangi sonuç çıkarılamaz? (18/32-44) 

A) 
Bu örnek müşriklerin zulüm ve horlamalarıyla her an karşı karşıya kalan fakir müminleri çok sevindirmiş ve 

gönüllerine su serpmiştir. 

B) 
Verilen örnek bağ sahibi olan zengin insanlara hitap etmektedir dolayısıyla şehirde yaşayanları ilgilendiren bir 

sonuç kıssadan çıkarılamaz. 

C) Bu örnek üzerinden zenginlikleriyle övünen Mekke müşrikleri ile fakir müminlerin durumları karşılaştırılmıştır. 

D) Öldükten sonra dirilişe olan inanç, kişinin eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmesi demektir.  

  

23. “Onlara şu örneği de ver.Dünya hayatı, gökten indirdiğimiz bir ……benzer; yeryüzünün bitkisi onunla 

birbirine karışır da ondan sonra………..savurduğu çerçöpe döner.Allah her şeye gücü yetendir.” (18/45)  

Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 

A) doluya  /  rüzgarın 

B) yağmura  /  selin 

C) suya  / rüzgarın 

D) yıldırıma  / fırtınanın 
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24. Aşağıdakilerden hangisi "dünya hayatının süsü" olarak nitelendirilmektedir? (18/46) 

A) Sağlık ve güzellik 

B) İlim ve ibadet 

C) Namaz ve güzel koku     

D) Servet ve çocuklar 

  

25. “Hani bir vakit Musa uşağına demişti ki:”……………………………… varıncaya kadar durmayacağım yahut 

senelerce devam edeceğim” (18/60) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki hangi kelime gelmelidir? 

A) Sina Dağı’na 

B) İki denizin birleştiği yere 

C) Kudüs’e  

D) Mısır’a 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 B  14 A 

2 A  15 C 

3 D  16 B 

4 B  17 B 

5 C  18 D 

6 B  19 C 

7 D  20 D 

8 C  21 C 

9 B  22 B 

10 D  23 C 

11 D  24 D 

12 C  25 B 

13 D  26 — 

 


