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28. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Mücadele Suresine niçin bu isim verilmiştir? (58/ 1) 

A) 
Kocası hakkında Peygamberimizle tartışan ve Allah’a 

şikâyette bulunan bir kadından bahsettiği için 

B) 

Muhacir hakkında Peygamberimizle tartışan ve 

Allah’a şikâyette bulunan ensâr bir sahabeden 

bahsettiği için 

C) 

Hanımı hakkında Peygamberimizle tartışan ve 

Allah’a şikâyette bulunan bir adamdan bahsettiği 

için 

D) 

Ensâr hakkında Peygamberimizle tartışan ve Allah’a 

şikâyette bulunan muhâcir bir sahabeden bahsettiği 

için 

  

2. Zıhar; cahiliye döneminde bir kimsenin hanımına “Sen 

bana anamın sırtı gibisin” diyerek onu kendisine haram 

kılmasıdır. Bu gelenekle ilgili bir hüküm inmediği için bazı 

müminler bu uygulanmaya devam ediyordu. Allah, kocası 

hakkında Peygamberimizle tartışan o kadının şikâyetini 

kabul etmiş ve ona olumlu cevap vermiştir. Bu cahiliye 

âdetine bu şekilde son verilmiş oldu. 

Aşağıdakilerden hangisi hanımlarına zıhar yapıp sonra 

sözlerinden dönenlerin hanımlarına temas etmeden önce 

yapmaları gerekenlerden biri değildir?  (58/3-4) 

A) Bir köle azad etmeleri 

B) 
Köle azad etmeye imkân bulamayanların iki ay ara 

vermeden oruç tutmaları 

C) 
İki ay ara vermeden oruç tutmaya gücü 

yetmeyenlerin altmış fakiri doyurması 

D) 
İki ay ara vermeden oruç tutmaya gücü 

yetmeyenlerin on fakiri doyurması 

  

3. “Gizli konuşmaktan  menedildikten sonra 

menedildikleri şeye geri dönüp …….. ,  ………. ve 

………………. üzere gizli gizli konuşanları görmedin mi?” 

(58/8) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangisi gelmelidir? 

A) gıybet / dedikodu  /  ümmete muhalefet 

B) dedikodu / gıybet /  Allah’a muhalefet 

C) haksızlık / günah / dine muhalefet 

D) günah / haksızlık / Peygambere muhalefet 

  

 

 

4. “Ey iman edenler! Peygamberle özel görüşme yapmak 

istediğinizde, görüşme öncesi bir sadaka verin. Bu sizin 

için daha hayırlı ve daha temizdir. Şayet bir şey 

bulamazsanız şüphesiz ki Allah çok bağışlayandır, çok 

merhametlidir.” (58/12) 

Peygamberle özel görüşme talebinin arttığı bir sırada 

Peygamberlik makamına gereken saygının gösterilmesi için 

bir düzenleme getirildi. 

Peygamberimizi bu konuda üzen şey aşağıdakilerden 

hangisi değildir? 

A) Gelenlerin kendisine değer vermemeleri 

B) Gelenlerin görüşmeyi gereğinden fazla uzatmaları 

C) 
Özel görüşmeye aslında ihtiyaç duyulmayan 

konularla kendisine gelinmesi 

D) 
Sırf Peygamberle özel görüşebiliyor denilsin diye 

kendisine gelinmesi  

  

 

 

 

 

5. Ayette şeytanın kendi taraftarlarına neyi 

unutturduğundan bahsedilmiştir? (58/19) 

A) Allah’ı hatırda tutmayı 

B) İçkinin haram olduğunu 

C) Faizin günah olduğunu 

D) Namaz kılmanın farz olduğunu 

  

6. Haşr, ahirete ilişkin kullanıldığında ‘toplanma’ anlamına 

gelir. Bu surede ise vakıaya uygun olarak ‘kalkışma, 

ayaklanma’ anlamında kullanılmıştır. 

Ayette kimlerin kalkışma ve ayaklanma içerisinde 

olduklarından bahsedilmektedir? (59/2) 

A) Müşrikler 

B) Hıristiyanlar 

C) Yahudiler 

D) Münafıklar 
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7. ‘Düşmandan savaşsız elde edilen her tür mal ve 

eşyaya’ ne denir?(59/6-8) 

A) Fey 

B) Ganimet 

C) Cizye 

D) Harac  

  

8. “Kendilerinden az önce yaptıklarının cezasını tatmış 

kimselere benzerler ki böylelerine ahirette acıklı azap 

vardır.” (59/ 15) 

Ayet, Medine’deki Yahudi Nadr oğulları kabilesine ve onlara 

yardım edeceklerini söyleyen münafıklara daha önceden 

hangi kabilenin akıbetini hatırlatmaktadır? 

A) Huzaa oğulları 

B) Kaynuka oğulları 

C) Müstalık oğulları 

D) Kureyza oğulları 

  

9. İnsan akıl ve kalp sahibidir.İnsanoğlu, Kuran’ın anlattığı o 

yüce hakikatler karşısında Allah’a saygıyla itaat etmesi 

gerekirken nice insan bu uyarılara ve üstün hakikatlere tıpkı 

cansız ve duygusuz varlıklar gibi duyarsız kalabilmektedir! 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 

“Biz bu Kuran’ı şayet bir …… indirseydik muhakkak ki 

onun Allah’ın korkusundan ürperdiğini ve 

parçalandığını görürdün. Biz bu misalleri anlatıyoruz ki 

düşünsünler.” (59/21) 

A) göğe 

B) yıldıza 

C) dağa 

D) vadiye 

  

10. Haşr Suresinin son iki ayetinde kimin yahut kimlerin 

özelliklerinden bahsedilmektedir? (59/23-24) 

A) Allah 

B) Melekler 

C) Müminler 

D) Peygamberler 

  

 

 

11. Allah’ın en güzel isimleri/ sıfatlarından olan ‘El- 

Müheymin’ ne anlama gelmektedir? (59/23) 

A) Güvenilen ve emniyete kavuşturan 

B) Gözetip koruyan 

C) Var eden ve şekil veren 

D) Her şeyi yerli yerince yapan 

  

12. Allah’ın en güzel isimleri/ sıfatlarından olan ‘El- Kuddûs’ 

ne anlama gelmektedir? (59/23) 

A) Büyüklükte eşi olmayan 

B) Eksikliklerden münezzeh 

C) Gücüne karşı konulmayan 

D) Mutlak güç sahibi 

  

13. Mümtehine Suresine niçin bu isim verilmiştir? 

A) 
Yahudilerden iman edip Müslümanlar arasına 

katılanların imtihan edilmelerinden dolayı 

B) 
Mekke’den kaçıp gelen kadınların imtihan 

edilmelerinden dolayı 

C) 
Peygamberimizle özel görüşme talebinde 

bulunanlarının imtihan edilmelerinden dolayı 

D) 
Münafıklardan tövbe edip mümin olduğunu 

söyleyenlerin imtihan edilmelerinden dolayı 

  

14. “Rabbimiz! Bizi ………. için bir imtihan kılma ve bizi 

bağışla.Ey Rabbimiz! Sen …………………, her şeyi yerli 

yerince yapansın.” (60/5) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) ailemiz  /  hüküm verensin 

B) inkâr edenler  / mutlak güç sahibisin 

C) kardeşlerimiz /  kalbimizdeki öfkeyi gideren 

D) yolundan ayrılanlar /  hidayete erdiren 
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15. I. İyi bir iş konusunda Peygambere karşı gelmemek 

II.  Hırsızlık yapmamak 

III.  Eşlerine itaat etmek 

IV.  Zina etmemek 

V.  Çocuklarını öldürmemek       

Peygamberimiz, Mekke’den kaçıp kendisine gelen 

kadınlardan bu ayete göre biat alırdı. 

Yukarıdaki özelliklerden hangisi bu ayette geçmemektedir? 

(60/12) 

A) II. 

B) III. 

C) IV. 

D) V. 

  

16. “Ey iman edenler! ................................. bir topluluğu 

dost edinmeyin. Öyle ki bu topluluk, tıpkı ölülerin tekrar 

dirilmesinden ahireti inkâr eden kâfirlerin ümit kestikleri 

gibi ümit kesmişlerdir.” (60/13) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Allah’ın kalplerini mühürlediği 

B) Allah’ın kendilerine gazap ettiği 

C) Allah’ın doğru yolundan sapan 

D) Allah’ın lanetlediği ikiyüzlü 

  

17. Saff Suresine niçin bu isim verilmiştir? (61/4) 

A) 
İnsanların ahirette Allah’ın huzurunda saf tutarak 

saygıyla beklediklerini bildirdiği için 

B) 
Meleklerin Allah’ın huzurunda saf tutarak saygıyla 

beklediklerini bildirdiği için 

C) 
Müminlerin Allah’ın huzurunda saf tutarak namaz 

kıldığını bildirdiği için 

D) 
Müminlerin Allah yolunda saf tutarak savaştıklarını 

bildirdiği için 

  

18. Saff Suresi, dördüncü ayette Allah’ın kimleri sevdiği 

belirtilmektedir? (61/4) 

A) 
Allah, sözünü tastamam yerine getiren ve korunan 

müttakileri sever. 

B) 
Allah, iman eden, salih amel işleyen ve iyilik edenleri 

sever. 

C) 
Allah, kendi yolunda harcayan, cihaddan kaçmayan 

ve iyilik yapanları sever. 

D) 
Allah, kendi yolunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf 

tutarak savaşanları sever. 

  

19. “Yine Meryem oğlu İsa demişti ki:” Ey İsrailoğulları! 

Ben size, benden önce indirilmiş olan Tevrat’ı 

doğrulayıcı ve benden sonra gelecek ……. adında bir 

peygamberi müjdeleyici olarak gönderilmiş bir Allah 

elçisiyim. Buna rağmen İsa onlara açık deliller getirince 

“Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.” (61/6) 

Ayette boş bırakılan yere Peygamberimizin hangi ismi/ 

özelliği gelmelidir? 

A) Mustafa 

B) Ahmed 

C) Muhammed 

D) Mahmûd 

  

20. Allah’ın …….. ağızlarıyla …….. istiyorlar. Oysa 

kafirlerin hoşuna gitmese de Allah ……… 

tamamlayacaktır.” (61/8) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi 

gelmelidir? 

A) dinini / eğriltmek / nimetini 

B) ismini / kirletmek / hükmünü 

C) peygamberini / karalamak  / fethini 

D) nurunu / söndürmek / nurunu 

  

21. “Ümmiler içinden bir elçi gönderen O’dur. Bu 

Peygamber onlara Allah’ın ayetlerini okumakta, onları 

arındırmakta, kitabı ve hikmeti onlara öğretmektedir. 

Oysaki onlar, daha önce açık bir sapıklıkta idiler.” (62/2) 

Ayette geçen ‘ümmiler’ den kasıt nedir? 

A) Kıbtiler 

B) Araplar 

C) Okuma yazma bilmeyenler 

D) İsrailoğulları 

  

22. Tevrat’tan sorumlu tutulan ve sonrada ona karşı 

yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin durumu ayette neye 

benzetilmiştir? (62/5) 

A) Ciltlerce kitap yüklenmiş develere 

B) Ciltlerce kitap yüklenmiş atlara 

C) Ciltlerce kitap yüklenmiş eşeklere 

D) Ciltlerce kitap yüklenmiş katırlara 
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23. Sure ismini ‘aldanma’ anlamına gelen kelimeden 

almıştır. Kâfirler iman etmeme sebebiyle kıyamet günü 

kaybedip aldandıklarının farkına varacaklardır.  

Ayette 'aldanma günü' ne şekilde ifade edilmiştir? (64/9) 

A) Yevmü’l Hısâb 

B) Yevmü’t Teğâbun 

C) Yevmü’l Haşr 

D) Yevmü’l Fasl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Sure adını Hz. Peygamberin eşleri arasında meydana 

gelen bir kıskançlık olayında, eşlerini memnun etmek için 

bazı şeyleri yemin ederek kendine yasaklamasının yanlış 

olduğu anlatılırken geçen ‘haram kılma/ yasaklama’ 

kelimesinden almıştır. 

Bu sure aşağıdakilerden hangisidir? (66/1) 

A) Saff 

B) Mücadele 

C) Tahrîm 

D) Talak 

  

25. Allah inkâr edenlere Nuh’un eşi ile Lût’un eşini misal 

verdi. Allah iman edenlere ise kimleri misal verdi? (66/11-12) 

A) Firavun’un karısı ve İmran’ın kızı Meryem 

B) Peygamberimizin eşi Hatice ile İmran'ın kızı Meryem 

C) Peygamberimizin eşi Meymûne ile Musa’nın annesi 

D) Sebe kraliçesi Belkıs ile Necaşi’nin eşini 
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28. Cüz Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 A  14 B 

2 D  15 B 

3 D  16 B 

4 A  17 D 

5 A  18 D 

6 C  19 B 

7 A  20 D 

8 B  21 B 

9 C  22 C 

10 A  23 B 

11 B  24 C 

12 B  25 A 

13 B  26 — 

 


