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26. Cüz Meal Sınavı 
   

1. Âd kavminin yaşadığı bölgenin adı olan ve rüzgârın oluşturduğu kum tepeleri anlamına gelen kelime hangisidir? 

A) Hicr 

B) Eyke 

C) Ahkâf 

D) Tubba’ 

  

2. “….O, Kuran hakkındaki taşkınlığınızı daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter.O, 

bağışlayandır, çok merhametlidir.” (46/8) 

Müşriklerin Kuran hakkındaki taşkınlığı neydi? 

A) Ağaç yapraklarına yazılmış olan  Alak Suresini abdestsiz okumak istemeleri  

B) Bir deri parçasına yazılmış olan Müddessir Suresini yırtıp atmaları 

C) Yazılı olan Kuran sahifesini yakmaları 

D) Bir sihir olduğunu söyleyip Hz. Muhammed’in onu uydurduğunu söyleme cüretinde bulunmaları 

  

3. “Ondan önce bir ………. ve bir ………….olarak …………….. vardır. Bu da, zalimleri uyarmak ve iyilik edenleri 

müjdelemek için Arap diliyle indirilmiş (kendinden önceki kitapları) doğrulayan bir kitaptır.” (46/12) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) hidayet  / şifâ / İsa’nın kitabı 

B) önder  / rahmet / Musa’nın kitabı 

C) uyarı  / müjde / İbrahim’in suhufları 

D) rehber  / nimet / Davut’un kitabı 

  

4. “Nihayet tam olgunluğa erişip …….. yaşına ulaştığında “Rabbim! Beni, bana ve anne- babama verdiğin nimete 

şükretmeye ve razı olacağın Salih bir amel işlemeye yönelt. Zürriyyetim için de iyiliğini sürdür. Ben sana döndüm 

ve elbette ki ben müslümanlardanım.” der.(46/15) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) elli 

B) kırk 

C) yirmi 

D) otuz 

  

5. “O azabı ………… doğru gelen bir ……….. halinde görünce:”Bu, ………………………………….” dediler. (46/24) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) evlerine  / bela  / Allah’a ve Resûl’e itaat etmeyişimizdendir 

B) vadilerine  / bulut  / bize yağmur yağdıracak bir buluttur 

C) bahçelerine  / felaket  / ürünlerimizi fakirlerle paylaşmayışımızdandır 

D) şehirlerine  / fırtına  / işlediğimiz günahlar yüzündendir 
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6. “Hani cinlerden bir grubu, Kuran’ı dinlemek üzere sana yönlendirmiştik. Kuranla karşı karşıya gelince:”Susun, 

dinleyin” dediler. Okuma işi bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler.” (46/29) 

Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I. Cin sözcüğü; örtük, insana göre görünmeyen öteki, yabancı manasındadır. Kuran cin sözcüğünü bazı yerlerde insandan 

önce ateşten yaratılmış bir varlık türü(15/27) anlamında bazı yerlerde ise tanınmayan yabancı kişiler anlamında (72/1) 

kullanmıştır. 

II. Eski dünya dinlerinde özellikle Mezopotamya dinlerinde genel olarak sır dinleri olarak bilinen Sâbiilik, Maniheizm, 

Hermetizm, Kabbalizm gibi akımlarda cin, peri, şeytan, melek figürleri baskın bir şekilde kullanılmakta idi. 

III. Kuran; İran, Yunan, Mısır, Bâbil havzalarında yaygın olan bu inançları ilk hitap çevresi olan Arap yarımadasında hazır 

buldu. Diğer birçok konuda olduğu gibi bu konuda da düzeltme yoluna gitti. Kökten reddetme yerine doğru tanımlarını 

yaptı ve asli anlamlarına döndürdü. 

IV. Bu ayette ‘cinlerden bir grup ifadesi’ ; cinlere inanan, o tür inançlara mensup insanlardan bir grup anlamında 

kullanılmış olup insandan önce ateşten yaratılmış bir varlık türü olan cinler anlamında kullanılmamıştır. 

V. Ayet, Kuran’ı dinlemek için Mekke’ye gelen yabancı bir heyet (Fırat’ın üst taraflarındaki Nusaybin’den veya Mekke 

civarında cin inançlarının etkisinde yaşayan bir bölgeden gelenler), onların hidayete erme itirafları, kavimlerini uyarmaları 

üzerinden evrensel mesajlar vermektedir. 

A) I. II.ve III. 

B) Sadece III.  

C) Sadece II.  

D) Hepsi 

  

7. “O halde azim sahibi peygamberlerin sabrettiği gibi sen de sabret, onlar hakkında acele etme…” (46/35) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ulu’l- Azm; kararlılık, direnç, azim, sabır sahipleri anlamına gelir. 

B) 
Bazı peygamberlerin  ‘ulu’l azm’ olarak nitelenmeleri onların daha çok insanlık tarihinde oynadıkları rol 

açısından değil kendi aralarında büyüklük/ üstünlük dereceleri olduğunu anlatmaktadır. 

C) 

Hz.Nuh tufan öncesi insanlık tarihinden tufan sonrası insanlık tarihine geçişte, Hz. İbrahim Sümer/ Akkad / Bâbil 

çağının, Hz. Musa Mısır çağının, Hz. İsa da Roma çağının zirvesinde ortaya çıkmış ve tarihin akışını değiştirecek 

çığırlar açmışlardır. Hz. Muhammed de bütün bir eski dünya dinleri çağını kapatarak yeni dünyaya geçişi 

sağlamıştır. 

D) 
Hz. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed (hepsine selam olsun) insanlık tarihinin önemli kırılma anlarında ve 

bir çağın/ dönemin zirveye çıktığı zamanlarda peygamber olarak görev yapmışlardır. 

  

8. “İnkar edenlerle karşı karşıya geldiğiniz vakit onları iyice sindirinceye kadar boyunlarını vurun. Aldığınız esirleri 

ise sıkıca bağlayın. Savaş sona erince de ya karşılıksız onları salıverin yahut fidye alın…” (47/4) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 
İslam dininde insanların inançlarına baskı yoktur. İslam, sırf inkar ettikleri yüzünden kafirlerle savaşın dememiş, 

inkar edip Allah yolundan alıkoyarlarsa onlarla savaşın demiştir. 

B) Kendileriyle savaş yapılacak olanlar, inanca fiili baskı uygulayıp insanları İslam’dan uzaklaştırmaya çalışanlardır. 

C) 
Müslümanların ve diğer insanların hayatlarına müdahale etmeyen, baskı ve zulüm yapmayan, anlaşmalarına 

sadık olan kâfir devletlerle savaşmak dinen ve ahlaken doğru değildir. 

D) 
Müslümanların dünyaya İslam’ı yaymalarının yolu, kâfirleri sadece savaş gerektiren durumlarda değil her ne şart 

ve yerde olurlarsa olsunlar onları gördükleri yerde öldürmelerinden geçmektedir. 
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9. Takva sahiplerine vaat edilen cennetteki ırmaklarla ile ilgili ayette hangi ifade geçmemiştir? (47/15) 

A) Tadı bozulmamış sütten ve saf süzme baldan ırmaklar 

B) Tadı, rengi ve kokusu bozulmamış sudan ırmaklar 

C) Girenlere rahatlık veren suyu serinletici, billur ırmaklar 

D) İçenlere lezzet veren tarifsiz bir meşrubatın çağladığı ırmaklar 

  

10. “Geri dönerseniz, yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve akrabalık bağlarını kesmeye dönmüş olmaz mısınız?” 

(47/22-23) 

Aşağıdakilerden hangisi kalplerinde hastalık bulunanların bir savaş söz konusu olduğunda cihad ve akrabalık bağları ile 

ilgili tutumlarını anlatan bir davranış değildir?  

A) 
Hem savaşa izin veren bir sure neden gelmiyor? Diyorlar hem de savaşa izin veren bir ayet geldiğinde yerlerinde 

çakılıp kalıyorlar. 

B) 
O eski günlerde ne akraba, ne soydaş, ne de ırk dinlemeyip ömürleri yağma, talan ve birbirini boğazlama ile 

geçiyordu ama hak ve adalet için savaşmak gerektiğinde mazeretler uyduruyorlar, çıkıp mertçe savaşmıyorlardı. 

C) 
Müşriklerle savaşmamak için ‘onlar bizim akrabalarımız, kendi ırkımız, aynı Arap akrabalarımız diye bahaneler 

uydurarak savaştan kaçıyorlar.Yoksa akrabalarını sevdikleri için değil. 

D) 
Akrabaları müşrik bile olsa onların hak ve hukuklarına çok değer veriyorlar ve onlara zarar gelmemesi için çeşitli 

mazeretler üretip savaştan uzak duruyorlardı. 

  

11. “Melekler……… ve arkalarına vurup canlarını alırken durumları acaba nasıl olacak?! Çünkü onlar, ….............  

………….. şeylerin peşine düştüler”  

(47/27-28) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) yüzlerine  / Allah’ı öfkelendiren 

B) başlarına  / Peygamberi kızdıran 

C) enselerine  / şirke götüren 

D) ellerine  / şeytanı sevindiren 

  

12. Allah kalplerinde hastalık bulunanları (münafıkları) isteseydi Peygamberimize söyler Peygamberimiz de onları 

yüzlerinden tanırdı. Lakin Allah böyle dilemedi. Allah, Peygamberin onları ne üzerinden fark etmesini ve dikkatli olması 

gerektiğini söyledi? (47/29-30) 

A) Giyimlerinden 

B) Üsluplarından 

C) Bakışlarından 

D) Namazlarından 

  

13. Ayette Allah hangi iki imtihanla gerçek anlamda iman edenlerle ile iman etmeyenlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır? 

(47/31) 

A) cihad ve sabır   

B) sabır ve namaz 

C) namaz ve oruç  

D) namaz ve infak 
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14. “İnkar edip Allah’ın yolundan alıkoyan ve sonrada kafir olarak ölenleri Allah asla bağışlamaz.Öyleyse ………… 

üstün durumdayken……………… Allah sizinledir; ……….. eksiltmez.”(47/34-35) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) korkmayın  / boyunlarını vurun / cesaretinizi 

B) gerilemeyin  / hücum edin / sayılarınızı 

C) gevşemeyin  / barışa çağırmayın  / amellerinizi 

D) savaşın  / onlara yalvarmayın / mükâfatınızı 

  

15. “Doğrusu dünya hayatı sadece oyun ve eğlencedir.Şayet iman eder ve kötülüklerden sakınırsanız, Allah size 

mükafatınızı verir ve sizde mallarınızı (n tamamını) istemez.eğer hepsini istese ve zorlasa sizler …………. Allah 

…………. ortaya çıkarmış olurdu.” (47/36-37) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) çok azını verirdiniz de / duygularınızı 

B) cimrilik ederdiniz de / zaaflarınızı 

C) nankörlük ederdiniz de / gizli eğilimlerinizi 

D) vermekten kaçınırdınız da / günahlarınızı 

  

16. “………………………………. Şayet yüz çevirirseniz Allah sizin yerinize başka bir topluluk getirir ve onlar sizin gibi 

olmazlar.” (47/38) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Allah yaratandır, siz ise yaratamazsınız. 

B) Allah hidayete erdirendir, siz ise hidayete erdiremezsiniz. 

C) Allah hüküm verendir, siz ise hüküm veremezsiniz. 

D) Allah zengindir, siz ise fakirsiniz. 

  

17. “Hiç kuşkusuz ki biz sana apaçık bir fetih verdik.” (48/1) 

Ayette geçen ‘fetih’ den kasıt nedir? 

A) Hayber’in fethi 

B) Mekke’nin fethi 

C) Benî Müstalık gazvesi 

D) Hudeybiye antlaşması 
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18. “Böylece Allah, geçmiş ve gelecekteki günahlarını bağışlayacak, sana olan nimetini tamamlayacak ve seni 

dosdoğru bir yola iletecektir.” (48/1-3) 

Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri yanlıştır? 

I. Hudeybiye antlaşması, şartlar zorunlu kıldığı için müslümanların aleyhine olmuş ve Mekke’nin fethine giden yolun 

uzamasına sebep olmuştur. 

II. Hudeybiye antlaşması sürecinde Müslümanlarla müşrikler bir araya gelip sohbet etme fırsatı bulmuş, müşriklerden 

birçoğu Müslümanlardan etkilenmiş ve guruplar halinde İslam’a girme olayı başlamıştır. 

III. Peygamber antlaşma gereği beraberindekilerle geri dönecekti. Ancak bundan önce umrede kesilmek üzere getirilen 

kurbanların kesilmesini istedi. İsteğini üç kez tekrarlamasına rağmen kendi kurbanını kesmeye kalkıncaya kadar 

Müslümanlarda bir kıpırdanma olmadı. 

IV. Hudeybiye’de bir bakıma Peygamber yalnız bırakılmıştı. Bu nedenle hitap yalnızca peygambere yapıldı ve kendisine 

bir fetih verildiği müjdesi verildi. 

V. Peygamberimiz günah işlemekten masumdur ve  hayatında hiçbir yerde günah işlememiştir 

A) I. IV. ve V.  

B) Sadece V. 

C) I. ve V.   

D) Sadece I  

  

19. “Savaştan geri bırakılanlar;”Bizi ……….. ve  ………….. meşgul etti. Bizim için mağfiret dile diyecekler. Aslında 

onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar ” (48/11) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir?  

A) eşlerimiz  / çocuklarımız 

B) şeytan  / gururumuz 

C) işlerimiz  / hasta yakınlarımız 

D) mallarımız  / ailelerimiz 

  

20. Müslümanlara savaşı emreden ayetlerde kendilerine sorumluluk olmayanlar arasında aşağıdakilerden hangisi 

sayılmamaktadır? (48/17) 

A) Kör 

B) Topal 

C) Sağır  

D) Hasta 

  

21. “ ……………. sana biat eden müminlerden Allah kesinlikle hoşnut olmuştur. Allah, kalplerindekini bildiği için 

onların üzerine huzur ve sükûn indirmiş ve onları yakın bir fetihle ödüllendirmiştir.” (48/18) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Kuyunun sağında 

B) Çadırın yanında 

C) Ağacın altında 

D) Mescidin içinde 
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22. Hz. Muhammed’e (sav) önce az sayıda kişi inanmışken, gittikçe Müslümanların sayısı çoğalmış ve kendi kendilerine 

ayakta durabilecek hale gelmişlerdir. 

Ayette Müslümanlar İncil’de de geçen neye benzetilmiştir? (48/29) 

A) Ekin filizine 

B) Meyveli ağaca 

C) Kökü sağlam ağaca 

D) Üzüm asmasına 

  

23. Hucûrât ne anlama gelir? 

A) Hücreler 

B) Esirler 

C) Odalar 

D) Taşlar 

  

24. Müminlerin Hz. Peygamber'le konuşma adabı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (49/2) 

A) Yüzüne bakmadan, başlarını önlerine eğerek konuşmalıdırlar. 

B) Sadece onun sorduğu sorulara cevap vermeli, başka bir şey konuşmamalıdırlar. 

C) Ayakta durmalı, onunla konuşurken kesinlikle oturmamalıdırlar. 

D) Onunla, birbirleriyle konuştukları gibi yüksek sesle bağırarak konuşmamalıdırlar. 

  

25. Zâriyât ne anlama gelir? 

A) Taşıyanlar 

B) Akıp gidenler 

C) Savuranlar 

D) Bölüştürenler 
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26. Cüz Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 C  14 C 

2 D  15 B 

3 B  16 D 

4 B  17 D 

5 B  18 C 

6 D  19 D 

7 B  20 C 

8 D  21 C 

9 C  22 A 

10 D  23 C 

11 A  24 D 

12 B  25 C 

13 A  26 — 

 


