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22. Cüz Meal Sınavı 

 1. Ayette Peygamberimizin hanımları için hangi ifade kullanılmıştır?(33/6) 

A) Peygamberin sünnetini bize ileten tebliğ önderleridir.  

B) Müminlerin öncüleridir.  

C) Müminlerin anneleridir.  

D) Müminlerin saygı duyduğu sahabelerdir. 

  

2. “Evlerinizde oturun ve ilk cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın; namazı kılın, zekatı verin, Allah’a 

ve Resulüne itaat edin. Allah sizden pisliği gidermek istiyor Ey Ehli Beyt! Sizi tertemiz kılmak istiyor.”(33/33) 

Ayete göre ‘açılıp saçılmak’tan kasıt aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) 
Parıltılı elbiseler giyerek süslenmek, vücutlarının bir kısmını görünecek şekilde bırakıp erkeklerin dikkatini 

çekmeye çalışmak. 

B) Evlerinde başörtülerini çıkarmak. 

C) 
Başlarından aşağıya saldıkları örtüyü bir aksesuar olarak kullanıp açıkta kalan gerdanlık bölümünü de örter 

şekilde kullanmamak. 

D) Dişiliği kişiliğin önüne çıkarıp sergilemek. 

  

3. Kadınların hangi halleri, onların cahiliye dönemi yaşam tarzı üzere olduklarını gösterir? (33/33) 

A) Pervasızca açılıp saçılmaları 

B) Evlilikten uzak durmaları ve yalnız yaşamaları 

C) Akıllarının eksik olmalarından dolayı ticaret yapmaları 

D) Erkeklere (eşlerine) itaat etmemeleri ve dışarıda gezmeleri 

  

4. “Evlerinizde oturun ve ilk cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın; namazı kılın, zekatı verin, Allah’a 

ve Resulüne itaat edin. Allah sizden pisliği gidermek istiyor Ey Ehli Beyt! Sizi tertemiz kılmak istiyor.”(33/33) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I. Ehli Beyt, ev halkı, ailesi anlamına gelir.Ayetin anlatımı, ayetten önceki ve sonraki ayetler Peygamberin hanımlarından 

söz ettiği için Ehli Beyt’ten kasıt Peygamberimizin eşleridir. Hûd suresinin 73.ayetinde Ehli Beyt kavramının Hz.İbrahim ve 

eşi hakkında kullanıldığı açık ve kesindir. 

II.Şiilik, bu kavrama çok özel anlam yükleyerek Kuran’da ele alınan anlamından çok ötelere taşımıştır. (Ali, Fâtıma, 

Hasan,Hüseyin ve onların soyu (12 masum imam).Lakin Hz.Peygamber, Hz.Ebu Bekir ve Hz.Ömer’e damat, Hz.Osman da 

damadı olmasına rağmen onlar tarafından bu konuda Hz. Ali gibi görülmemişlerdir. 

III.Hz. Ali ve Hz.Fâtıma’nın soyundan gelenlerin pisliklerden temiz olduğunu söylemek için mutlaka Ehli Beyt kavramının 

kapsamına girmeleri şarttır.Çünkü Peygamberin soyundan gelmiş olmak,Allah nezdinde kişiye önemli ayrıcalıklar 

kazandırır.  

IV. Şia ve Emeviler, Sâsâni ve Roma hanedan ve saltanat anlayışlarının etkisine girerek bir ‘Peygamber hanedanlığı’ 

çıkarmak istemişlerdir.’Şii imamet mitolojisi’ ve onun tersinden tekrarı olan ’Sünni saltanat ideolojisi’ aşılmadıkça İslam 

dünyasının önünde yeni ufukların açılması mümkün görünmemektedir. 

V. Ehli Beyt kavramı dini bir kavram değildir. Maalesef kültürler bunu dinileştirmiş ve siyasallaştırmışlardır. 

A) I. II. IV.ve V.  

B) Hepsi  

C) I.ve III. 

D) Sadece III. 
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5. “Allah’ın, evlerinizde okunan ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah çok lutfedendir, her şeyden 

haberdardır.” (33-34) 

Ayette geçen’hikmet’ ten kasıt nedir? 

A) Kuran ayetleri ve Peygamberimizin Sünneti 

B) Tüm ilahi kitapların emir ve nehiy içeren ayetleri 

C) Kuran/ Kuran ayetlerinin niteliği olan bilgelik dolu hükümler 

D) Peygamberimizin Sünneti 

  

6. “Kim üstünlük ve onur istiyorsa bilsin ki bütün üstünlük ve onur Allah’a aittir.  ……………. O’na yükselir;  

…………… ise onu yukarılara çıkarır” (35/10) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) güzel söz / namaz 

B) güzel söz / salih amel 

C) yakarışlar  / itaat 

D) dualar  /  ibadetler 

  

7. “Müslüman erkekler ve kadınlar, mümin erkekler ve kadınlar, itaatkar erkekler ve kadınlar, doğru erkekler ve 

kadınlar, sabırlı erkekler ve kadınlar, mütevazi erkekler ve kadınlar…” (33/35) 

Ayetin devamında kendilerine Allah katında bir bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlanan erkek ve kadınların hangi 

özellikleri belirtilmiştir? 

A) cihad eden/ hacca giden / tevekkül eden / Allah’ı çokça anan 

B) namaz kılan / oruç tutan / zina etmeyen / Allah’ı çokça anan 

C) vahye uyan / zekat veren / salih amel işleyen / Allah’ı çokça anan 

D) sadaka veren / oruç tutan /iffetlerini koruyan /Allah’ı çokça anan 

  

8. Kuran-ı Kerim'de adı geçen tek sahâbi kimdir? (33/37) 

A) Hz. Ebû Bekir  

B) Hz. Zeyd  

C) Hz. Âişe 

D) Hz. Ali 

  

9. Ayete göre kaldırılan cahiliye geleneği aşağıdakilerden hangisidir? (33/37) 

A) Kölelerle yapılan bir anlaşma olan mükâtebe 

B) âzâd edilmiş olsa da kölelerden boşanan veya dul kalan kadınlarla efendilerinin evlenme yasağı 

C) İhramsız Kabe’yi tavaf etmek 

D) Kocanın eşine zıhar yapması (annesi gibi görüp birlikte olmaması) 
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10. “Hani Sen, Allah’ın nimet verdiği ve Seninde iyilik yaptığın kimseye:”Eşini yanında tut, Allah’tan kork 

diyordun da Allah’ın ortaya çıkaracağını içinde gizliyor, insanlardan çekiniyordun, oysa asıl çekinmen gereken 

Allah’tır…” (33/37) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I.Peygamberimiz Hz.Zeyd ile evli olan halasının kızı Hz.Zeynep’i içten içe seviyordu ama bunu açıklayamıyordu. Bu 

durumu Allah’ın ortaya çıkaracağını bildiği için insanların tepkilerinden çekiniyordu bu yüzden ayeti tebliğ etmekten uzak 

duruyordu. 

II. Ayette Hz.Peygamberin içinde gizlediği söylenen şey, cahiliye toplumundaki azatlıda olsa kölelerden boşanan veya 

dul kalan kadınlarla efendilerin evlenme yasağının yol açacağı dedikodudur. Hz. Aişe’ye yaptıkları iftirada olduğu gibi, 

Resûlullâh’ı suçlamak ve toplumda itibarını gölgelemek için fırsat kollayan münafıkların ve benzerlerinin eline böyle bir 

fırsat verme endişesidir. 

III. Allah, geleneksel yasağı kaldırarak artık bunun helal olduğunu belirtmiş ve endişe sebebini ortadan kaldırmıştır. Bunun 

üzerine artık toplumun dedikodusundan değil, Resûlullâh, Allah’tan korkması gerektiğini öğrenerek Zeynep’le 

evlenmiştir. 

IV. Hz.Peygamber’in Zeynep’le evlenmesi ona aşık olduğu için değil, kendisinin yönlendirmesiyle Zeyd ile evlenen ama 

çeşitli nedenlerle mutlu olmayıp boşanan Zeynep’e karşı taşıdığı vicdani sorumluluktan kurtulmak ve incinen onurunu 

onarmak içindir. 

V. Araplar arasında kan bağı olmadığı halde edinilen evladın öz evlat gibi algılanması Peygamber üzerinden 

reddedilmektedir. Peygamberin Zeyd’i evlatlık edinmesi onun öz evladı olduğu anlamına gelmemektedir. Bu sebeple 

Peygamberin, Zeyd’in boşadığı Zeynep’le evlenmesinde bir sakınca yoktur. 

A) I. IV. ve V. 

B) I. III.ve V. 

C) II. III. IV.ve V. 

D) III. IV.ve V. 

  

11. “Muhammed, erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; aksine O ,Allah’ın resulü ve nebilerin 

sonuncusudur.Allah her şeyi bilendir.” (33/40) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I.Peygamberimizin erkek çocukları ayet geldiğinde hayatta değillerdi. Erkek çocuğunun olması, peygamberliğin son 

bulmamış olabileceği izlenimini doğurabilir diye ‘erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir’ denilmiş ve ardından Onun 

nebilerin sonuncusu olduğu vurgulanmıştır. 

II.Nebilerin sonuncusu olması Hz.İsa’nın ineceğine dair (uydurma )rivayetleri iptal etmektedir. 

III.Benim soyum Peygambere dayanıyor, benim ata babam O’dur, onun kanını taşıyorum diyerek toplumda ayrıcalıklı bir 

yer edinmeye çalışanlar boşuna uğraşmaktadırlar. 

IV.Yahudilerin İbrahim, İshak, Yakup, Musa ve Harun gibi peygamberleri “ata-baba” yerine komaları ile 

Peygamberimizden bir ‘seyyidlik’ silsilesi türetmeye çalışmak aynı şey olup bâtıl bir davadır. Peygamberimizin misyonu 

sadece Allah’ın elçisi olmaktır. 

V.Peygamberimizden erkek-baba sulbünü kutsayan bir hanedanlık çıkarılabilir. Kızı ve damadı yoluyla gelen bir 

hanedanlık geçerlidir.Sâsâni ve Roma eski dünyalarının, babacı, hanedancı, kutsal soycu cahili geleneklerinde 

Müslümanlar için faydalar vardır. 

A) II. III.ve IV. 

B) I. II.ve V.  

C) I. III. IV.ve V. 

D) I. II. III.ve IV.  
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12. “Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiği elinin altındaki 

esir kadınları, amcalarını, halalarının, teyzelerinin ve dayılarının seninle birlikte hicret eden kızlarını helal kıldık. 

Ayrıca mümin bir kadın kendini Peygamber’e hibe edecek olursa ve Peygamberde onu nikahlamak istiyorsa 

yalnızca sana helal olmak üzere buna izin verdik diğerlerine değil…”(33/50) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 
Peygamberimizin  çok kadınla evliliği 53 yaşından sonradır. Söz konusu evliliklerin her birinin de ayrı bir sosyal 

nedeni vardır. Bu sebeple Peygamberimizin evliliklerini cinselliğe düşkünlükle izah etmek ahlaksızlıktır. 

B) 
Ayetteki ‘sana helal olmak üzere’ ifadesinden Peygamberimizin eşlerinin ne büyük fedakarlıklar yaptıklarını 

anlamaktayız. 

C) 
Bu ayetler Hz. Peygamberin kadın konusundaki bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, adeta onun nefsini başka 

bir kadına dönüp bakmayacak hale getirmek için indirilmiş özel ayetlerdir. 

D) 
Ayetler Peygamberimizin ve evlendiği kadınların evliliklerine tabiri caizse ‘stratejik müdahalelerde’ 

bulunmaktadır. 

  

13. Hz. Peygamberden sonra eşlerinin evlenmesiyle ilgili hüküm aşağıdakilerden hangisidir? (33/53) 

A) Hz. Peygamber'den sonra bir daha asla evlenemezler. 

B) Bütün dul kadınlarla aynı hükümlere tabidirler. 

C) Evlenebilecekleri kişilerle ilgili bazı kısıtlayıcı özellikler vardır. 

D) Diğer dul kadınların iki katı iddet bekler, sonra evlenebilirler. 

  

14. “Şüphesiz ki Allah ve melekler Peygamberi salât ediyorlar (destekliyor.) Ey iman edenler, siz de ona salât edin 

(destek olun) ve tam bir teslimiyetle teslim olun.” (33/56) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 
Salât kelimesinin ibadet, dua, destek olma gibi birden fazla anlamı vardır.Bu ayette salât bir ‘destek 

emri’dir.Allah ve melekleri bu ‘salât’ı vahyi gönderip indirerek yapmışlardır. 

B) Müminlerin fiili dua ile risâlet mirasını desteklemeleri gerekmektedir. 

C) Aslında Peygamber için edilen dua olan salavât da bu desteğin sözlü boyutudur. 

D) 
Peygamberimize çok sayıda salavâtı şerifde bulunmak, mümkün olduğu kadar salât ve selam getirmek, 

Peygamberin sevgisini celbeder, şefaatine sebep olur. 

  

15. “Ey Peygamber! Kendi eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, dış elbiselerini/ cilbâblarını üzerlerine 

salıvermelerini söyle. Bu, tanınmaları ve eziyet edilmemeleri için en uygun olanıdır. Allah çok bağışlayandır, çok 

merhametlidir.”(33/59) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 
Ayette kadınların yüzlerinin de örtülmesine dair bir emir vardır. Kadının yüzünün de dahil tüm bedenini örtmesi 

kendisinin kimliğini kapalı hale getirmez ve toplumda başka fitnelerin doğmasına sebep olmaz. 

B) 

Nur suresi,31.ayet tesettürün kişisel boyutunu, bu ayet de toplumsal boyutunu düzenler. Ayetin devamındaki 

1.gerekçe olan ‘tanınma’ bireysel kimliğin tanınması anlamında değil ‘iffetli mümin’ kadın kimliğinin tanınması 

anlamındadır.İkinci gerekçe olan ‘eziyet görmemek’ ise duruma şartlara bağlı olarak değişen bir illettir 

C) 

Sözün bağlamı söz ile yapılan tacizler olduğuna göre bunu engellemeye matuf her türlü üst giysinin (cilbâb: 

tesettürü tam sağlayan giysiler) ayette istenileni yerine getirecek olduğu anlaşılmaktadır. Önemli olan kadının, 

sözle yapılacak tacizlere iltifat eden biri olmadığını giyimiyle anlatıyor olmasıdır. 

D) 
Asıl olan kadının elleri ve yüzü dışında vücudunun tamamını örtmesi ve giydiği elbiselerle de iffetli biri olduğu 

hissini vermesidir. 
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16. Bireylere yapılan eziyet giderek toplumda genel bir takım huzursuzluklara neden oluyordu. Kimler ayette o dönemde 

inananları rahatsız edenler arasında gösterilmemiştir? 

A) Kalpleri henüz tam imana ısınmamış zayıf imanlılar 

B) Medine çevresinde yaşayan Yahudiler 

C) Münafıklar 

D) Mekke’de sayıları az olan Hıristiyanlar 

  

17. “Ey iman edenler! Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın. Unutmayın ki Allah onu, onların söylediklerinden 

temize çıkarmıştı. Musa, Allah katında itibarlı biri idi.” (33/69) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Hz. Musa, sadece kendisine inanmayanlardan değil, inananlardan da eziyet görmüştür. 

B) 

Müteakip iki ayette iman edenlerin doğru söz söylemeleri, Allah’a ve Resulüne itaat etmeleri istenildiğine göre 

Hz.Peygamberin kimi uygulamaları konusunda gerçek dışı abartılı söz söyleyenler olmuş ve itaat konusunda 

gevşeklik göstermişlerdir. Musa’ya yapılan eziyetle de bu tür davranışlar kastedilmiştir. 

C) 
Hz. Musa, Tûr’a / dağa çıktığında buzağıya tapanlar ona inanmış olanlardı. Kudüs fethi söz konusu olduğunda 

‘git ve Rabbin savaşın’ diyenler de bir kısım inanmış olanlardı. 

D) 
Söz konusu eziyet Hz.Musa’nın bedeni bir kusurunun bulunduğuna dair kavminin yaptığı dedikodudur. Nihayet 

kavmi bir gün Musa’yı çırılçıplak görmüş ve kendisinde bedeni bir kusurun bulunmadığını anlamışlardır. 

  

18. “………. gidişi bir aylık akşam dönüşü bir aylık mesafe olan ………. Süleyman’ın (emrine verdik) 

………….madenini de onun için akıttık”(34/12) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) sabah  /  kuşları  / demir 

B) sabah  / rüzgarı  / bakır 

C) günlük  / orduları  / gümüş 

D) günlük  / gemileri /  altın 

  

19. Hz. Süleyman, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber ve kudretli bir hükümdar olsa da sessiz sedasız ve 

kimsenin haberi olmadan ölen bir beşerdir. (34/14) 

Süleyman’ın  hakim olduğu topraklarda cinlerin gaybı bildikleri inancı yaygındı. Cinler Hz.Süleyman’ın  öldüğünü nasıl 

anlamışlardır?  

A) Hz. Süleyman’ın elindeki âsâsının yavaş yavaş alev alıp yanmasıyla 

B) Kuşlardan birinin Hz. Süleyman’ın başındaki tâcını yere düşürmesiyle 

C) Karıncaların Hz. Süleyman’nın üzerine çıkıp dolaşmasıyla 

D) Âsâsını ağaç kurdunun yemesi sonucu Hz. Süleyman’ın yere yığılmasıyla 
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20. “Fakat onlar yüz çevirdiler.Bu yüzden üzerlerine ……….. ……… gönderdik ve iki bahçelerini buruk yemişli, acı 

meyveli ve biraz da sedir ağacına çeviriverdik.” (34/16) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) şiddetli fırtına 

B) arîm selini 

C) çekirge sürülerini 

D) gökten azap 

  

21. Fâtır kelimesinin anlamı nedir?  

A) Yaratmayı dileyen  

B) Yaratmayı sonlandıran  

C) Yaratmayı başlatan 

D) Yaratmayı devam ettiren  

  

22. Melekler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? (35/1) 

A) İkişer, üçer, dörder kanatları vardır. 

B) Gözle görülmezler. 

C) Allah'ın emirlerini yerine getiren varlıklardır. 

D) Birkaçı dışında çoğu dişidir. 

  

23. Ayet cümlelerin doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir? (35/18) 

( I.) Kim Arınırsa kendisi için arınmış olur. Akıbet, dönüş Allah’adır.  

( II.) Sen ancak zâtını görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. 

( III.) Yükü ağır gelen kimse, yüklensin diye başkasını çağırmaya kalksın, çağırdığı kimse akrabası bile olsa onun yükünden 

hiçbir şeyi yüklenmez. 

( IV.) Hiçbir günahkar diğerinin günahını yüklenmez. 

A) II.  III. IV. ve I.  

B) IV. III. II.ve I.   

C) II. IV. III.ve I.  

D) IV. II.  III. ve I.   

  

24. “Yâsîn. …………..Kuran’a  andolsun.Şüphesiz ki sen …………. Dosdoğru bir ……….üzerindesin” (36/1-4) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) hikmetli  / peygamberlerdensin / yol 

B) değerli  / elçilerdensin / din 

C) şüphe bulunmayan / peygamberlerdensin / yol 

D) şifâ kaynağı / elçilerdensin / istikâmet 
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25. Şehrin öbür ucundan gelip kavmine bazı öğütlerde bulunan adam, ilk olarak inkarcı kavmine ne demiştir? (36/20-25) 

A) Et Kavmim Aklınızı kullanın. 

B) Ey Kavmim Peygamberlere uyun. 

C) Ey kavmim Tövbe edin. 

D) Ey Kavmim Allah’tan korkun. 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 C  14 D 

2 B  15 A 

3 A  16 D 

4 A  17 D 

5 C  18 B 

6 B  19 D 

7 D  20 B 

8 B  21 C 

9 B  22 D 

10 C  23 B 

11 D  24 A 

12 C  25 B 

13 A  26 — 

 


