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18. Cüz Meal Sınavı 
  

1. “Müminler, namazlarında huşû içerisindedirler.” (23/ 2) 

Aşağıdaki bilgilerden hangisi/ hangileri yanlıştır? 

I. Mümin, kalp (itaat ve saygı duygusu) ve organlarıyla cânı gönülden Allah’a yönelirse namazını huşû içerisinde kılmış 

olur. 

II.Mümin, namazda okuduğu Kuran ayetleri,duaları üzerinde düşünüp yaptığı hareketlerinde maksadını anlarsa namazını 

huşû içerisinde kılmış olur. 

III.Müminin namazda Rabbine seslenirken, O’ndan birtakım isteklerde bulunurken, ne istediğinden gâfil olması onu 

huşûdan uzaklaştırmaz. 

IV.Müminin gönülden kopup gelen bir sevgi ve ürpertiyle Allah’ın huzuruna gelmesi huşû içerisinde namazı kılmasına 

vesile olur. 

V. Müminin kıyamda iki ayak arası mesafeyi dört parmak aralığı kadar ayarlamaması ve teşehhüdde sol ayağın üzerinde 

oturmayıp sağ ayağını dikmemesi namazda huşûdan uzaklaşmasına neden olur. 

A) IV ve V. 

B) III.ve V.  

C) II.ve III.  

D) II. ve V.  

  

2. Aşağıdakilerden hangisi ayetlerin insanın yaratılışı konusunda ayrıntıya girmesindeki amaçlardan biri değildir? (12- 

16) 

A) 
Servetinin ve gücünün esiri olmuş ilahlık taslayan kibirli insana Allah karşısında bir hiç olduğunu ve aklını başına 

alması gerektiğini hatırlatmak 

B) İnsana kendi yaratılışı hakkında bilimsel bilgiler vermek, izahlarda bulunmak. 

C) 
İnsana kesinlikle ölümlü bir varlık olduğunu, kıyamet günü tekrar diriltileceğini ve hayatını iyi değerlendirmesi 

gerektiğini hatırlatmak 

D) 
İnsanın kendi yaratılışı üzerinde düşünerek ibret almasını, Allah’a kulluktan ayrılmamasını ve Allah’ın insana 

yaptığı iyiliklerin kıymetini bilmesi gerektiğini hatırlatmak  

  

3. Gerçek o ki üzerinizde yedi yol (yedi gök) yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değildik.” (23/ 17) 

Kuran’da bu ayette olduğu gibi başka ayetlerde de insanın yaratılışı ile göklerin/ yerin yaratılışı ardı ardına 

zikredilmektedir. Bundaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
Göklerle yerin yaratılışının insanın yaratılışından çok daha büyük olduğunu insana hatırlatmak ve Allah’ın insanın 

ölümünden sonra onu tekrar diriltmeye kâdirim mesajı vermek. 

B) 
İnsan ve yer/göklerin yaratılması ile ilgili ayetlerin ardı ardına gelmesi insanların bilime daha çok yönelmeleri 

gerektiğine bir işarettir. 

C) 
İnsanın yaratılışı diğer varlıklardan daha farklı/üstün olduğu için insanın yaratılışı ile ilgili ayetler diğerlerinden 

önce gelmiştir. 

D) İnsanın yaratılışı ile ilgili ayetlerin ardından yer/göğün yaratılışı ile ilgili ayetlerin gelmesi bir tesadüftür. 
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4. “Rablerinden korkuları sebebiyle saygıyla titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar,Rablerine ortak 

koşmayanlar, Rablerine dönecekler diye verdiklerini kalpleri titreyerek verenler, İşte onlardır 

……………………koşanlar ve önde gidenler.” (23/57-61) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 

A) cennete 

B) iyilikleri yapmaya 

C) namazlarını kılmaya 

D) cihâda 

  

5. Müşrikler de Allah’ın var olduğuna, evrenin sahibi olduğuna, mutlak hükümranlığın O’na ait olduğuna, O’nun hiçbir 

şeye muhtaç olmadığına inanmaktaydılar. Fakat onlar sadece Allah’a ait olması gereken mükemmel sıfatları Allah’la 

beraber başka varlıklara (şefaatçi kabul ettikleri Allah’ın kızları saydıkları meleklere/putlara) atfedip Allah’a ortak/şirk 

koşmuş ve doğru yoldan sapmışlardır. (23/84-92) 

Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri cahiliye inancının bir yansımasıdır?  

 

I. Şeyh, konuşacağınızı, vücudunuzdaki ben sayısını, yatakta kaç defa döndüğünüzü bilir. 

II. Kâmil bir şeyh bulan kimse, ölünün yıkayıcısına teslim olması gibi kendisini ona teslim etmelidir. 

III. Enbiyâ ve evliyânın kabirlerine gidip, onların hürmetine dua etmek ve onlardan yardım istemek caizdir. 

IV. Ya Âdem! Habîbim’in ismiyle her ne isteseydin kabul ederdim, O olmasaydı seni yaratmazdım. 

V. Her şeyi bilen, duaları işiten, kendisine tam teslimiyetle boyun eğilmesi gereken, medet (yardım) istenmeye lâyık olan 

sadece Allah’tır. Allah’ın insanları yaratmasındaki amaç hangimizin daha iyi işler yapacağını sınamaktır. 

A) I.  ve II. 

B) I. II.ve IV  

C) Sadece IV  

D) I. II. III.ve IV  

  

6. “Allah herhangi bir kimseyi evlat edinmedi. Onunla beraber herhangi bir ilah yoktur. Aksi halde her ilah…” 

(23/91) 

Her şeyi tek başına yaratan, idare eden, sonsuz kudret sahibi olan Allah tek’dir. Onun eşi ,benzeri,oğlu,kızı,yardımcısı ve 

ortağı yoktur.Allah tüm eksikliklerden münezzehtir. 

Birden fazla ilahın mümkün olamayacağını ve evreni yönetemeyeceğini Allah, şirk koşanlara ayetin devamında nasıl 

anlatmaktadır? 

A) kendi yarattıklarını yönetir ve biri diğerine üstün gelirdi. 

B) kendi hakimiyet alanına çekilir ve üstünlük yarışına girmezdi. 

C) diğer ilahlarla uzlaşır ve hakimiyeti birine tevdi ederlerdi. 

D) göklerde bir kenara çekilir ve âleme müdahale etmeden izlerdi. 
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7. “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında şöyle der:”Rabbim, beni geri gönder. Ki arkada bıraktığım 

dünya hayatında iyi şeyler yapayım…” (23/ 99-100) 

Ölümle pençeleşen müşriklerin bu isteklerine Allah nasıl karşılık vermiştir? 

A) Bu istekleri kabul edilecek, ruhları dünyada başka insanların bedenlerine dönecek ve yaşamaları sağlanacaktır. 

B) Bu istekleri kabul edilecek, ruhları evrimlerini tamamlayıncaya kadar, dünyaya defalarca gidip gelecekledir. 

C) 
Bu sözlerinin hiçbir değeri olmadığını, bu isteklerinin kabul edilmeyeceği ve geri dönüşün asla olmayacağı 

söylemiştir. 

D) 
Bu istekleri kabul edilecek, ruhlarının dünyevi bağlardan koparılması ve tekâmüle erdirilmesi için dünyaya tekrar 

gönderileceklerdir. 

  

8. “Zina eden kadın ile zina eden erkeğe yüz sopa vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dinini 

uygularken o ikisine karşı sizi bir merhamet duygusu kaplamasın. Müminlerden bir grup da cezalandırılmalarına 

tanık olsun.” (24/ 2) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur?  

I. Zina eden evliyse onun cezası yüz sopa cezası ile değil, recmedilerek yani taşlanarak öldürülmesi gerekir. 

II.Yüz sopa cezası insanlardan uzak bir yerde gizlice uygulanmalıdır.  

III.Cezanın uygulanması sırasında zina edenler pişman olurlarsa affedilirler. 

IV.Ceza uygulanırken zina edenlere acıyıp uygulanması gereken cezadan vazgeçmememiz gerekir. 

V. Bu ceza sadece Peygamberimiz dönemindeki insanları ilgilendirdiği için bizleri bağlamamaktadır. 

A) IV ve V.  

B) I.  ve IV 

C) Sadece IV   

D) Sadece V.  

  

9. İffetli kadınlara zina ettikleri iftirasını atıp sonra da dört şahit getiremeyenler hakkında uygulanması gereken ceza 

aşağıdakilerden hangisidir? (24/4) 

A) Yüz sopa vurulması ve iki yıl hapsedilmeleri 

B) Seksen sopa vurulması ve bundan sonra asla şahitliklerinin kabul edilmemesi 

C) Kırk sopa vurulması ve insanlardan tecrît edilmeleri 

D) Taşlanarak öldürülmeleri 

  

10. Eşlerine zina isnadında bulunup da kendilerinden başka şahit bulunamayanların şahitliği ve uygulanacak yaptırım 

hakkında izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir? (24/6-7) 

A) Zina suçlamasında bulunanın ifadesine dayanılarak suçlanana zina cezası uygulanır. 

B) 
Dört defa Allah’ı şahit tutması beşincisinde ise “Yalan söylüyorsam Allah’ın lanetine uğrayayım” demeleridir ve 

ceza uygulanmamasıdır. 

C) 
Bu durumda olan kişilerin söyledikleri ve onlara uygulanacak ceza hakkında karar sadece hâkim tarafından 

verilir. 

D) Dört defa Allah’ı şahit tuttuktan sonra  beşincisinde eşini lanetleyip kendisine eşini hapsetme hakkı verilir. 
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11. Namuslu bir insana yapılan bir zina iftirasını işitirsek nasıl konuşmamız / hareket etmemiz gerekir? (24/12) 

A) Namuslu kişi hakkında zina yapma ihtimalini düşünüp ondan uzak durmalıyız.  

B) Bu konuda susmalı, bir yorum yapmadan namuslu kişi ile bağlarımızı koparmalıyız. 

C) Biz de bu kişiyi namuslu sanıyorduk. Kimin ne yapacağı bu zamanda hiç belli olmaz diyebiliriz. 

D) Namuslu kişi hakkında hüsnü zan besleyip bu düpedüz bir iftiradır dememiz gerekir. 

  

12. Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri yanlıştır? (24/2-21) 

I. Nikâh sözleşmesi cinselliği hayvani bir içgüdünün eseri olmaktan çıkartır ve insani bir faaliyet alanı kılar. Aile kurumu 

nikâh sözleşmesi üzerine bina edilir. 

II. Zina eden erkek ve kadın arasında karşılıklı rıza varsa ve bunu para için yapmıyorlarsa bu onları ilgilendiren bir 

durumdur ve anlayışla karşılanabilir. 

III. Zina sadece onu işleyen insana değil tüm insanlığın onuruna karşı işlenmiş çok büyük bir kötülüktür. 

IV. Zina yasağı eşlerin birbirine güvendiği bir ahlak toplumunda olmazsa olmaz bir şattır. 

V.  İslam ceza hukuku mağdurun, kamunun ve suçlunun vicdanını teskin eder. 

A) Sadece III.   

B) II.ve IV. 

C) II. ve V. 

D) Sadece II. 

  

13. Dilleri, elleri ve ayakları ahirette kendi aleyhlerinde şahitlik edecek olanlar, kendileri için dünya ve ahiret hayatında 

Allah’ın lanetinin üzerlerine olacağı ve ahirette çok büyük bir azaba uğrayacak olanlar kimlerdir? (24/23-24) 

A) İnsan öldürenler 

B) Zekâtı vermeyenler 

C) Yalancılar ve hırsızlar 

D) İffetli kadınlara zina iftirası atanlar 

  

14. İzin alıp selam vermeden girilmesi yasaklanan yer neresidir? (24/27) 

A) İlim meclisleri  

B) Başkalarının evleri  

C) Mescid-i Haram  

D) Bütün mescitler 
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15. “Mümin erkeklere söyle, bakışlarını kıssınlar ve ırzlarını korusunlar. Bu onlar için daha temiz bir davranıştır. 

Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, bakışlarını kıssınlar ve ırzlarını 

korusunlar…” (24/30-31) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/ hangileri yanlıştır? 

I.Yasaklanan bakış, bir erkeğin mahremi olmayan bir kadına yahut bir kadının mahremi olmayan bir erkeğe cinsellik 

arzularını tahrik eden bakıştır. 

II.Kadınlar ister istemez başka erkeklere bakacakları için onların okullara gitmesi veya bir işyerinde çalışmaları dinen 

yasaktır. 

III.Mahremi olmadığı birisine cinsel arzuları tahrik eden bakışta bulunmak kişiyi zinaya yaklaştıran sebeplerden biri 

olabilir. 

IV. Kadın ne kadar namuslu olmak zorunda ise erkek de o kadar namuslu ve iffetli olmak zorundadır. 

 V.Ailenin korunması ve aile huzuru, eşlerin gözlerinin dışarıda olmamasıyla mümkündür.  

A) Sadece II. 

B) II.ve IV. 

C) II. ve III. 

D) Sadece I. 

  

16. Aşağıdakilerden hangisi kadınların ziynetlerini gösterebileceği kimselerden biri değildir? (24/ 31) 

A) Kocasının oğulları 

B) Kardeşlerinin oğulları  

C) Teyzesinin kocası  

D) Kocasının babası  

  

17. Ergenlik çağına giren kadınların başörtüsü takmalarının farz olduğu Nûr suresinin kaçıncı ayetinde ifade edilmektedir? 

A) 34.ayet 

B) 31.ayet 

C) 32.ayet 

D) 33.ayet 

  

18. Tesettürden amaç üç unsurun ahlakının gözetilmesidir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? 

A) Erkek için; karşıt cinsle cinsel odaklı ve istismar edici bir ilişki geliştirmesine zemin hazırlamamak 

B) Kadın için; kendi ailesi, evinde hep başörtülü gezip takvasını yüceltmek 

C) Kadın için; özel bir nimet olan cinselliğini kamuya açmamasına vesile olmak 

D) Toplum için; kadın- erkek ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtacak ortamı hazırlamak 

  

19. “Onlar öyle kimselerdir ki ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı 

vermekten onları alıkoyar.Onlar…………………….. günden korkarlar.” (24/38) 

Ayette boş bırakılan yerde kıyamet günü nasıl nitelenmiştir? 

A) kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu gün 

B) çocukların saçlarını ağartan bir gün 

C) gökyüzünün erimiş maden gibi olacağı gün 

D) göğün parçalanacağı ve yerin altındakileri üste çıkaracağı gün 
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20. “Bir nikah ümidi kalmamış …………… gelince, ziynet yerlerini teşhir etmeksizin dış elbiselerini çıkarmakta 

onlar için bir sakınca yoktur. Bununla birlikte örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah işitendir, bilendir.” 

(24/ 60) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) dul kadınlar 

B) yaşlı kadınlar 

C) hasta kadınlar 

D) mahpûs kadınlar 

  

21. “ Allah göklerin ve yerin nûrudur. O’nun nuru şuna benzer: İçinde kandil bulunan bir oyuk. Kandil bir cam 

içindedir. Cam da inci gibi bir yıldızdır.(O kandil) doğuya da batıya da ait olmayan ve kendisine ateş dokunmasa 

da neredeyse kendiliğinden ışık veren bir yağı olan zeytin ağacındandır. Nûr üstüne nûr!Allah dileyeni/ dilediğini 

nûruna eriştirmek için hidayete erdirir.Allah insanlara misaller getiriyor; ve Allah her şeyi bilendir.” (24/35) 

Ayette Allah’ın nûru ile yapılan benzetmede ne kastedilmektedir? 

A) Yansıması 

B) Kendi özü/ cevheri 

C) Peygamberler 

D) Vahiy / Kuran 

  

22. İnkâr edenlerin amelleri aşağıdakilerden hangisine benzetilmektedir? (24/39) 

A) Fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir küle 

B) Rüzgarın girdiği bir odada fanusu olmayan bir lambaya 

C) Kupkuru bir çölde susayanın su zannettiği bir serâba 

D) Kanatları olmayıp ta uçmak isteyen bir kuşa 

  

23. Olanca güçleriyle Allah’a yemin edip yeminlerinden dönenler kurtuluşa eremeyeceklerdir. Bu kişiler hangi konuda 

yemin ettikleri halde iş ciddiye binince yeminlerini bozmuşlardır? (24/53) 

A) infâk 

B) boşanma 

C) savaş 

D) iyilik yapma 

  

24. Furkân ne anlama gelmektedir? (25/1) 

 

A) Farklı olan iyileri birleştiren  

B) Kendisi her yerde fark edilen  

C) İyi ile kötü kendisi sayesinde fark edilen  

D) Diğerlerinden farklı olan  
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25. “Ateş onları uzaktan gördüğünde onun öfkesini ve şiddetli uğultusunu duyarlar. Elleri boyunlarına bağlanmış 

olarak (onun) ………. bir yerine atıldıklarında yok olmayı isterler.” (25/ 12-13) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 

A) derin 

B) ıssız 

C) dar 

D) alevli 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 B  14 B 

2 B  15 A 

3 A  16 C 

4 B  17 B 

5 D  18 B 

6 A  19 A 

7 C  20 B 

8 C  21 D 

9 B  22 C 

10 B  23 C 

11 D  24 C 

12 D  25 C 

13 D  26 — 

 


