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21. Cüz Meal Sınavı 
  

1. “Ehli Kitap ile en uygun şekilde……… dışında bir ……….. girmeyin ve içlerinden kendilerine zulmetmiş 

olanlarına;”Hem bize indirilene hem de size indirilene iman ettik. Sizin de bizim de ilahımız birdir ve biz O’na 

teslim olmuşuz deyin.” (29/46) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) savaşmak  /  anlaşmaya 

B) konuşmak  / evlerine 

C) tebliğ   /  cezalandırmaya 

D) tartışmak  / polemiğe 

  

2. “Hem Sen bundan (Kuran’dan) önce herhangi bir kitabı (kutsal) okumuş değildin; onu kendi elinle yazıyor da 

değildin. Eğer böyle olsaydı gerçeği geçersiz kılmaya yeltenenler insanları kuşkuya düşürürlerdi.” (29/48) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur? 

I. Ümmi kelimesi Peygamberimiz için Kuran’da‘annesinden doğduğu gibi kalmış, bilgi edinmemiş’ anlamında değil bağlı 

bulunduğu topluluğa mensup, onların özelliklerini taşıyan bilgi ve becerilerini bu çerçevede kazanmış kimse/önceden 

ilahi kitap bilgisi olmayan/Arap kavminden olan anlamlarında kullanılmıştır. 

II. Peygamberimiz ticaret - hesap tutma gibi okuma ve yazma ile ilgili işler yapıyorsa da hayatı boyunca ne Tevrat’ı ne de 

İncil’i okumuş veya onlar üzerine yazılar yazmış, araştırmalar yapmış birisi değildi. Ayet, Hz.Peygamberin hiç okuma 

yazma bilmediğini değil önceki ilahi kitaplarla ilgili bir okuması ve yazması olmadığını söylemektedir. 

III. Peygamberimiz nübüvvetinden evvel önceki ilahi kitaplarla ilgili birisi olsaydı batıla inananlar bunu fırsat bilir, 

yaygarayı basar ve Kuran hakkında şüphe yaymak için çok şey söylerlerdi. 

IV. Kuran’ın Allah katından olduğunun ispatı için Peygamberin mutlaka okuma yazma bilmeyen birisi olması şarttır. 

V. Kişi kitabı okuyor olsa bile okuduğunu anlamıyorsa ümmi mesabesindedir. Nitekim günümüzde Müslümanların büyük 

çoğunluğu Kuran’ı okumaktadırlar ama okuduğunu anlamamaktadır. Bunlar da ümmidirler. 

A) I. II.III.ve V  

B) II.III.ve V.   

C) Sadece IV 

D) III. IV.ve V. 

  

3. İnkâr edenlerin Hz.Peygamberden mucize istemeleri üzerine Allah bu kimselere Peygamberin ne cevap vermesini 

istemiştir? (29/50-51) 

A) De ki: Ayetler Allah’ın kudretindedir. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım. 

B) Deki: Doğrusu ben azabıyla büyük bir günün gelip sizi bulmasından korkuyorum. 

C) De ki: Ayetler Allah’ın kudretindedir. 

D) De ki: Kendilerine okunan kitabı Sana indirmemiz onlara yetmez mi? 

  

4. Kafirler kendilerini azapla korkutan Peygamberden azabın bir an önce gelmesini istiyorlardı. (29/53) 

Aşağıdakilerden hangisi kafirlerin Peygamberimizden acele olarak azabı istemelerinin nedenlerinden biri değildir?  

A) Azabın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili şüpheleri olduğu için 

B) Peygamberimize meydan okumak için 

C) Peygamberimizi küçümsemek ve Onunla alay etmek için 

D) Azap gerçekleşmediğinde Peygamberimizin yalancı olduğuyla ilgili propaganda yapmak için 
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5. “Bu dünya hayatı ancak bir……….. ve ……….. ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl yaşanacak yer orasıdır. 

Keşke bilmiş olsalardı.”      (29/64) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) meşgale/ kederden 

B) rüya / uyanıştan 

C) imtihan / hesaptan  

D) eğlence / oyundan  

  

6. “Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken bizim orayı güvenli bir bölge kıldığımızı görmediler mi? Yoksa 

onlar batıla iman edip Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar? (29/67) 

 

Ayette bahsedilen ‘güvenli bir bölge’ neresidir? 

A) Mescid-i Nebi ve çevresi 

B) Mescid-i Aksâ ve çevresi 

C) Hz.Nuh’un gemisinin yerleştiği Cûdi dağı ve çevresi 

D) Mescid-i Harâm ve çevresi 

  

7. “Bizim yolumuzda gayret edip çabalayanlara elbet Biz de …………. gösteririz. Şüphesiz ki Allah iyilik edenlerle 

beraberdir.” (29/69) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) ganimetlerimizi     

B) yollarımızı 

C) fetihlerimizi 

D) iktidarımızı  

  

8. Birkaç yıl içinde galip gelecekleri ve böylece müminlerin sevineceği bildirilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir? 

(30/1-5) 

A) Sâsânîler 

B) Mısırlılar 

C) Habeşliler 

D) Rumlar (Bizans)  

  

9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın inkarcıların yeryüzünde gezip dolaşmalarını istemesindeki amaçlardan biridir? (30/8-

10) 

A) Yeryüzünün çok verimli ve bereketli olduğunu görüp inanmalarını sağlamak 

B) Geçmiş milletlerin başına gelen azapları fark ettirip ibret almalarını sağlamak 

C) Farklı insanlarla tanışmalarını ve onlara yakın olmalarını sağlamak 

D) İleri kültür ve medeniyetlerin yapılarını görmelerini sağlamak 
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10. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın insanı erkek-kadın iki cins olarak yaratmasındaki amaçlardan biri değildir? (30/20-

21) 

A) 
Eşlerin her birinin faklı fiziksel ve psikolojik özellikleri üzerinden ihtilafa düşmelerini sağlamak ve ortaya çıkan 

sonuç üzerinden insanlara ders vermek 

B) Eşler arasındaki uyum ile aile kurumunu ve düzenli toplumların oluşmasını gerçekleştirmek 

C) Eşler arasında bir uyum, sevgi ve kaynaşmayı gerçekleştirmek 

D) Eşlerin birbirlerini tamamlamaları ve huzur bulmalarını gerçekleştirmek 

  

11. “O halde sen yüzünü………olarak dine; Allah’ın insanları üzerinde yarattığı………….. çevir. Allah’ın yaratışında 

hiçbir değişiklik söz konusu olmaz. Dosdoğru olan din odur; ancak insanların çoğu bilmez.” (30/30) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) musallî  /  kıbletullâha 

B) hanif  / fıtratullâha 

C) mütevekkil /  dinullâha 

D) mümin  / sıbğatullâha 

  

12. Allah’ın rızasını isteyenler ve kurtuluşa erecek olanlar kimlere haklarını tam olarak vermelidirler? (30/38) 

I. Akrabaya 

II. Yoksula 

III. Yolda kalmışa 

IV. Anne babaya 

V. Zekat memuruna 

A) I. II.III.ve V. 

B) II. III. IV.ve V. 

C) Hepsi  

D) I. II.III.   

  

13. İnsanların, mallarını artırdığını zannettikleri, fakat Allah katında artmayan şey aşağıdakilerden hangisidir? (30/39) 

A) Borç 

B) Ticaret/Alış veriş 

C) Faiz 

D) Adak kurbanı 

  

14. “Rahmetinden size tattırsın, emriyle gemiler yüzsün ve siz de lütfunu arayın ve şükredin diye …………   

…………….. olarak göndermesi O’nun ayetlerindendir.” (30/46) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) rüzgarları / yol gösterici 

B) dalgaları /  sürükleyici 

C) yağmurları  / müjdeleyici 

D) rüzgarları  /  müjdeleyici 
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15. Oğluna verdiği hikmetli öğütlerle bilinen sâlih /bilge kişi aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Hızır 

B) Uzeyr  

C) Zülkarneyn  

D) Lokman 

  

16. Aşağıdakilerden hangisi hikmet sahibi olmak isteyen bir kişinin yapması gerekenlerden biri değildir? 

A) sahih bir inanca sahip olmak için doğru kaynaklara başvurması 

B) Sağlıklı inancını koruyabilmesi için Kuran’la canlı bir temas halinde olması 

C) 
Derûni yaşamı ve halleri olan bir mürşidin cemaatine intisâb etmesi ve hikmetinden feyz almak için sabırla 

beklemesi 

D) Edindiği iyi ve faydalı bilgilerle sâlih ameller yapması 

  

17. Şirk, müşrik ve onlara karşı davranışlarımızla ilgili aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? (31/13) 

 

I. Zulüm bir şeyi yerinden başka bir yere koymaktır. Allah’ın hakkını Allah’tan başkasına verenler en büyük 

haksızlığı/zulmü yapmış olurlar. 

II. İnanan bir erkek veya kadın; sevip beğendiği bir müşrikle evlenebilir. 

III. Müşrikler, inananlarla savaşmasalar, anlaşmalarına uysalar bile kendileriyle savaşılıp öldürülmesi gereken insanlardır. 

IV. Allah’ı bize ilettiği vahyin yol göstericiliğinde gereği gibi takdir edip tanımaya çalışırsak O’nda olan mükemmel 

özellikleri O’nun dışında hiçbir varlığa verme zulmünde bulunmayız. 

V.Allah sonsuz merhametli olduğu için ahirette huzuruna şirk koşmuş olarak gelen birisini affedebilir. 

A) I.ve IV  

B) I. II. ve V.  

C) I.  III. IV.ve V. 

D) I. III.ve IV. 

  

18. Bebeğin, sütten kesilmesiyle ilgili olarak ayette belirtilen süre ne kadardır? (31/14) 

A) Bir yıl  

B) İki buçuk yıl 

C) Bir buçuk yıl 

D) İki yıl  

  

19. Bütün insanların öldürülmesi ve diriltilmesiyle ilgili benzetme aşağıdakilerden hangisidir? (31/28) 

A) Yeri ve gökleri yaratmak 

B) Bir tek insanı öldürmek ve diriltmek  

C) Gece ve gündüzü var etmek 

D) Bütün bir kainatı yaratmak 
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20. Kur'ân-ı Kerîm'de pek çok yerde ana babaya iyilikle davranmayı emreden Allah, bir durumda onlara bazı durumlarda 

itaat etmemeyi emretmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan biri değildir? (31/15) 

A) Allah'a ortak koşmaya konusunda baskılarına 

B) Haram yoldan rızık sağlama konusunda baskılarına 

C) Evlendirme meseleleri üzerinde fikirlerine 

D) Allah'ın emirlerini çiğneme konusunda baskılarına 

  

21. “Yataklarından kalkarak …….. ve ……….. içinde Rablerine dua ederler ve kendilerine verdiğimizi rızıkları 

başkaları ile paylaşırlar.” (32/16) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) korku  / ümit 

B) saygı  / arınma 

C) ağlayarak  / huşû 

D) endişe  / yakarış 

  

22. Ahzâb kelimesinin anlamı nedir?  

A) Toplum 

B) Anlaşma 

C) Gurup/ topluluk 

D) Savaş 

  

23. “Size karşı ………. ama kendilerine korku gelip çattığında ölüm baygınlığı geçiren kimse gibi gözleri kaymış 

bir halde sana baktıklarını görürsün.Korku  gittiğinde ise mala düşkünlük göstererek ……………. dilleri ile sizi 

incitirler. Onlar, iman etmemişlerdir. Bu sebeple de Allah amellerini boşa çıkarmıştır. Bu, Allah için kolaydır.” 

(33/19) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) cimridirler  / sivri 

B) kıskaçtırlar  /  rezil 

C) nankördürler  / aşağılık 

D) ikiyüzlüdürler /  keskin 

  

24. "Hakikaten Allah Resulünde sizlere; Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve bir de Allah’ı çokça ananlar için,................. 

…….vardır." (33/21) 

 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) anlamlı bir yol  

B) eşsiz bir liderlik 

C) büyük bir şefaat  

D) güzel bir örnek  
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25. Ayet cümlelerin doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir? (31/34) 

 

( I.) Şüphesiz ki Allah, her şeyi bilen ve haberdar olandır.  

( II.) Şüphesiz ki kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi Allah katındadır. 

( III.) O yağmuru yağdırır, rahimlerde olanı bilir.  

( IV.) Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilmez. 

( V.) Yine hiç kimse nerede öleceğini bilmez. 

A) I. II. IV. III. ve V. 

B) II.III. IV. I. ve V 

C) II.III. IV. V. ve I. 

D) I.  III. IV. V. ve II.  
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 D  14 D 

2 A  15 D 

3 A  16 C 

4 A  17 A 

5 D  18 D 

6 D  19 B 

7 B  20 C 

8 D  21 A 

9 B  22 C 

10 A  23 A 

11 B  24 D 

12 D  25 C 

13 C  26 — 

 


