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27. Cüz Meal Sınavı 
  

 

1. “Tûr’a yemin olsun.” (52/1) 

Ayette geçen ‘Tûr’ (dağ) dan kasıt nedir? 

A) Hz. Muhammed’in ilk vahyi aldığı Hira mağarasının bulunduğu Nûr dağı 

B) Hz. İsa’nın Kudüs'de sık sık dua etmek için gittiği zeytin ağaçlarıyla kaplı Zeytin Dağı 

C) Hac ibadeti için gidilmesi gerekli olan ve Hz. Muhammed’in Veda konuşmasını yaptığı Arafât (rahmet) dağı 

D) Hz. Musa’nın Tevrat levhalarını aldığı Sina dağı 

  

2. “Satır satır yazılmış bir kitaba (yemin olsun)  

Yayılmış bir ince deri üzerine” (52/2-3) 

Ayette geçen ‘kitap’ dan kasıt nedir? 

A) İncil 

B) Kuran-ı Kerim 

C) Levh-i Mahfûz 

D) Tevrat 

  

3. “Bakımlı / Mamur Ev’e (yemin olsun)”  (52/4) 

Ayette geçen ‘el Beytül Ma’mûr’ den kasıt nedir? 

A) Levh-i Mahfuzun bulunduğu makam 

B) Ka’be 

C) Kabe’nin tam üzerinde yedinci kat gökte bulunan melekler tarafından tavaf edilen ev/ makam 

D) Beytü’l Makdis (Mescid-i Aksa) 

  

4. İnkâr edenler Peygamberimiz için akla gelebilecek her türlü karalamayı yapıyorlardı. 

Aşağıdakilerden hangisi iki ayette geçen, inkâr edenlerin Peygamberimize ithamlarından biri değildir? (52/29-30) 

A) Kâhin 

B) Mecnûn 

C) Sihirbaz 

D) Şair 

  

5. Müşrikler, ulûhiyet ve peygamberlik vb. konularda inatla olumsuz tavırlar sergilemişler, deliller karşısında 

vurdumduymaz ve akılsızca davranmışlardır. Hz. Peygamberden istediklerinden biri de, eğer gerçekten haklı ise üzerlerine 

gök parçalarının düşmesi idi. Gerçekten üzerlerine gökten bir takım parçalar düşseydi  ne derlerdi? (52/44) 

A) bulut yığınları 

B) büyüleyici bir rüya 

C) etkili bir sihir 

D) hak ettiğimiz azap 
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6. “İndiği zaman yıldıza yemin olsun ki; Arkadaşınız sapmadı da azmadı da” (53/1-2) 

Ayette geçen ‘yıldız’ dan kasıt nedir? 

A) Şi’ra yıldızı 

B) Süreyyâ yıldızı 

C) Kuran pasajları 

D) Târık yıldızı 

  

7. Hz. Peygamberin Cebrail’i aslî heyeti / yaratılışı üzerine görmesi iki kez gerçekleşmiştir. Bu ayetlerde Cebrail'in hangi 

özellikleri vurgulanmıştır? (53/5-6) 

A) Arş’ın sahibi katında itibarlı /  akıl ve güç sahibi 

B) Meleklerin kendisine itaat ettiği / değerli ve güç sahibi 

C) Arş’ın sahibi katında değerli / itibarlı ve güç sahibi 

D) Müthiş kuvvetler / akıl ve güç sahibi 

  

8. Müşrikler için putlar, meleklerin sembolleri idi. Araplar, meleklerin Allah’ın kızları olduklarını kabul ettiklerinden 

putlarına dişil isim vermişlerdi. Onlara göre Allah’ın kızları olan melekler, evrende Allah ile birlikte pay sahibi idiler ve 

onlar meleklerin kendilerine Allah nezdinde şefaat edeceklerine inanıyorlardı.(Örneğin; Hıristiyanların büyük bir kısmı da 

Allah ile birlikte Hz. İsa ve Meryem’in (Tanrı/Meryem/ İsa) evrende Allah ile birlikte pay sahibi olduklarına inanıyorlardı.) 

İki ayette geçen müşriklerin Allah’a ortak koştukları bu üç put hangileridir? (53/19-20) 

A) Şamaş / Sin / İştar 

B) İzis / Horus / Öziris 

C) Lât / Uzza / Menât 

D) Zeus / Hera / Hermes 

  

9. “En son varış mutlak surette Rabbinedir.Muhakkak ki ……….. de ……….. da O’dur.  …………. de ………….. de 

O’dur.” (53/43-44) 

A) sıkıntıya düşüren / refaha çıkaran /  merhamet eden / gazap eden 

B) hidayet eden / hidayetten uzaklaştıran /  öldüren / dirilten 

C) güldüren / ağlatan / öldüren / dirilten 

D) rızkı veren / rızkı kısan / merhamet eden / gazap eden 

  

10. Müşrikler; zenginlik, fakirlik, elem, mutluluk vb. şeylerin hangi yıldızdan kaynaklandığına inanıyorlardı? (53/49) 

A) Şi’ra yıldızı 

B) Târık yıldızı 

C) Çoban yıldızı 

D) Süreyyâ yıldızı 
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11. Kamer ne anlama gelmektedir? 

A) Yıldız 

B) Rüzgar 

C) Güneş 

D) Ay 

  

12. “Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar ne zaman bir ayet/ delil görecek olsalar yüz çevirirler ve “Bu devam 

eden bir sihirdir” derler.” (54/1-2) 

Ayın yarılması (Şakku’l Kamer) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I. Ayette, Hz. Peygamberin parmağıyla işaret edip ayı ikiye yarması mucizesi anlatılmaktadır. 

II. Ayette, göğün parçalanması, yerin sarsılması, güneşin dürülmesi ve yıldızların dökülmesi vb. türünden bir kıyamet 

sahnesi tasvir edilmektedir. 

III. Arapçada bazen geçmiş zaman kipi, gelecek zaman kipi manasında kullanılır. Bu durum ifadeye kesinlik kazandırmak 

için yapılır. Burada da böyle bir durum vardır.  Aynı zamanda Müşriklerin Kuran da bundan daha açık diyaloglarda mucize 

talepleri hep reddedilmiştir.”Ayetler/ mucizeler göndermekten bizi alıkoyan, öncekilerin onları yalanlamış 

olmalarıdır.”(17/59) 

IV. Peygamberimiz parmağını işaret ederek ayı yardığında Mekke’de bu mucizeyi gören herkes müşrikler de dâhil Allah’ın 

eşsiz kudretini görüp secdeye vardılar ve zulümlerine bir süre ara verdiler. Aynı enlem ve boylamda yaşayan bazı 

milletlerde de bu olağanüstü olay takvim başlangıcı oldu. 

V. Ayette müşriklerin devam eden ve tekerrür eden bir şeyden söz ettiği açıktır.. (“Bu devam eden bir sihirdir” ) Ay 

yarılması ve benzeri güneş veya yıldızların yarılması devam eden ve tekerrür eden vakalar değildir. Devam eden ve 

tekerrür eden şey Kuran’ın ayet ve surelerinin peş peşe gelmeleridir. 

A) I.ve IV. 

B) II. III.ve V. 

C) Sadece IV. 

D) Sadece I. 

  

13. “Gözleri korkuyla yere mıhlanmış şekilde kabirlerinden çıkarlar; tıpkı……..” (54/7-8) 

 Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) etrafa saçılmış çekirgeler gibi 

B) Ateşe atlayan sinekler, kelebekler gibi 

C) ayakta bakınıp duran şaşkınlar gibi 

D) aslandan ürkmüş kaçan yaban eşekleri gibi 

  

14. Âd kavmi de yalanladı.Benim azabım ve uyarılarım nasılmış!Sürüp giden uğursuz bir günde üzerlerine şiddetli 

bir fırtına yolladık.İnsanları çekip alarak öldürüyordu; tıpkı …………..”(54/18-20) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) yerinden çıkmış ağaçlar gibi 

B) çatıları yerinden uçmuş evler gibi 

C) sökülmüş hurma kütükleri gibi 

D) Savaştan kaçarken öldürülen gibi 
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15. Kamer Suresinde dört kez tekrarlanan ayet hangisidir?(54/17, 22,32,40) 

A) Kendisinde şüphe bulunmayan bu kitabın indirilişi, hiç kuşku yoktur ki âlemlerin Rabbindendir. 

B) Öğüt alınsın diye Kuran’ı kolaylaştırdık. Öğüt alan yok mudur? 

C) 
Düşünüp ibret almaları için bu Kuran’da (meseleleri) değişik şekillerde anlattık. Ne var ki bu, sadece onları daha 

da uzaklaştırdı. 

D) Bu (Kuran), insanlara bir açıklama, takvâ sahipleri için bir yol gösterme ve bir öğüttür. 

  

16. Rahmân suresinde sık sık tekrarlanan ayet hangisidir? 

A) Şimdi siz Rabbinizin hangi nimetlerini / kudretini inkâr edersiniz? 

B) Rabbinize yalvara yalvara, için için dua edin. Şüphesiz ki O, aşırı gidenleri sevmez. 

C) Onlar sabredenlerdir ve başkasına değil Rablerine tevekkül ederler. 

D) 
Onlara verdiğimiz nimetlere nankörlük etmek için (bunu yaparlar). O halde sürün bakalım zevk-ü sefanızı; ileride 

bileceksiniz. 

  

17. “Yeryüzündekilerin tümü fânidir.Ancak ……… ve ……… sahibi Rabbinin yüzü bâkidir. “ (55/26-27) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) ihtişam / hüküm 

B) azâmet  / kudret 

C) ululuk / kerem 

D) azâmet / arş’ın 

  

18. Vâkıa; olay, durum anlamlarına gelmektedir. 

'Vâkıa’ dan kasıt nedir? (56/1) 

A) Kıyamet 

B) Nübüvvet 

C) Doğum 

D) Azap 

  

19. Ahirette insanlar üç sınıfa ayrılacaklardır. Cennet ehli mükâfatlandırılacak, cehennem ehli ise azaba uğrayacaklardır. 

Üçüncü sınıf hangi grup içerisinde yer alıp derecesi daha üst veya altta olacaktır? (56/11) 

A) 
Münâfikûn ( ikiyüzlülükleriyle inananları kandıranlar) Cehennemin en alt tabakasında yer alıp, azapları 

diğerlerine göre daha fazla olacaktır. 

B) 
Mustazafûn ( Zayıf düşürülmüş olanlar. zalimliderlerinin baskılarına uyup böyle bir hayat tarzını benimseyenler) 

Cehennemin en üst tabakasında yer alıp, azapları diğerlerine göre daha az olacaktır.  

C) 
Müşrikûn (Allah’a ortak koşanlar) Cehennemin en alt tabakasında yer alıp, azapları diğerlerine göre daha fazla 

olacaktır. 

D) Mukarrabûn (amelleriyle diğer müminlerden öne geçenler) Allah’a daha yakın olacaklar. 
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20. Ayet cümlelerin doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir? (56/51-55) 

  

(I) Karınlarını hep onunla dolduracaksınız.  

(II) Susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. 

(III) Siz bir ağaçtan zakkumdan kesin olarak yiyeceksiniz. 

(IV) Üstüne de kaynar sudan içeceksiniz. 

(V) Sonra siz ey yolunu şaşırmış inkârcılar! 

A) III-I-V-IV-II 

B) V-II-IV-I-III 

C) II-IV-V-III-I 

D) V-III-I-IV-II 

  

21. Hadîd ne anlama gelmektedir? 

A) Gümüş 

B) Altın 

C) Demir 

D) Ziynet 

  

22. İlk O’dur.(Varlığının başlangıcı yoktur, varlıktaki her şeyi O başlatmıştır. O her şeyin yaratıcısıdır) 

Son O’dur. (Varlığına son yoktur. Sonsuzluğu kendi zatından kaynaklanmaktadır. O’nun dışında her şey yok olmaya 

mahkûmdur.) 

Varlığının delilleri açısından O, apaçıktır yahut açığı da bilir. 

Zâtı itibariyle gizlidir yahut gizli olanı da bilir. 

Ayette Allah’ın en güzel isimleri/ sıfatları ne şekilde geçmektedir? (57/3) 

A) El Evvel – El Âhir – Ez Zâhir – El Bâtın 

B) El Hâlık – El Bâri – El Musavvir – El Hakîm 

C) El Melik – El Kuddûs – Es Selâm – El Mümin 

D) El Müheymin – El Azîz – El Cebbâr – El Mütekebbir 

  

23. “Allah’a ve Resulüne iman edin ve O’nun size emanet olarak verdiğinden infak edin.Sizden iman eden ve 

infak edenlere büyük bir mükafat vardır.Size ne oluyor da …………………….? Oysa peygamber sizi Rabbinize iman 

etmeye çağırıyor. Üstelik O, sizden kesin söz de almıştı; tabi eğer müminlerseniz.” (57/ 7-8)  

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Peygambere karşı çıkıyorsunuz? 

B) Allah’a iman etmiyorsunuz ? 

C) Allah yolunda savaşmıyorsunuz? 

D) Allah yolunda infâk etmiyorsunuz? 
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24. Peygamberimiz döneminde müminler Mekke’nin fethinden önce ağır imtihanlarla sınandılar. Sonuçta müminlerin 

hepsi cennette Allah’ın nimetleriyle buluşup kurtuluşa ereceklerdir.  Peygamberimiz döneminde müminler içerisinde bir 

grup, fetihden sonra iman edenlerden, daha önde yer almış ve cennetin üst derecelerini hak etmişlerdir. 

Bu kişiler hangi amelleriyle bu dereceye yükselmişlerdir? (57/10) 

A) İnfak etmeleri ve savaşmaları 

B) Namaz kılmaları ve oruç tutmaları  

C) Dua etmeleri ve Sıla-i Rahim yapmaları 

D) Sabretmeleri ve Peygamberimizle olmaları 

  

25. “Kendilerinin uydurdukları ruhbanlığı biz onlara yazmamıştık doğrusu; aksine Allah’ın hoşnutluğunu 

kazanmak için kendileri uydurdular; ne var ki bunu da hakkıyla ifa etmediler.”  (57/27) 

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

(I.) Ruhbanlık, korku anlamına gelmektedir. Râhip ise, Allah’ın haram kıldıklarına bulaşabilirim endişesiyle mubah olan 

pek çok şeyi kendisine yasaklayan kimsedir. 

(II.) Hıristiyanlar, Allah’ın rızasına kavuşmak kaygısıyla ruhbanlığı uydurdular. Oysa Allah kendilerine bunu yazmamıştı. 

Ne var ki onu uydurduktan sonra da gereğini hakkıyla yerine getirmediler. Pek çoğu yoldan çıktı. Dini emir ve yasaklar 

konusunda umursamaz tavır takındılar. 

(III.) Ruhbanlığı uydurup ona hakkıyla riayet etmediklerinin zikredilmesi, Müslümanlar için bir uyarıdır. Ayette 

Müslümanlara sizlerde onlar gibi, dine hizmet ve dindarlık adına bir şeyler uydurmayın ve kılı kırk yarmaktan uzun durun 

ki doğru yoldan sapmayın mesajı verilmektedir.  

(IV.) İslam da her dinde olduğu gibi ruhbanlık (din adamları) sınıfı vardır. Çünkü dini en iyi anlayan ve Allah katında 

seçkin olanlar onlardır.  

(V.) Altından kalkamayacağımız yüklerin altına girmek, fıtratımızın ve onun temel ihtiyaçlarına aykırı yükümlülükler altına 

kendimizi sokmak aslında takvâmızın yükseldiğinin bir alametidir. 

A) IV ve V. 

B) I. II. III.ve V. 

C) I. IV ve V. 

D) I. II. III.  
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27. Cüz Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 D  14 C 

2 D  15 B 

3 B  16 A 

4 C  17 C 

5 A  18 A 

6 C  19 D 

7 D  20 D 

8 C  21 C 

9 C  22 A 

10 A  23 B 

11 D  24 A 

12 B  25 D 

13 A  26 — 

 


