
 

 1 

30. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Kıyamet vaktini anlatan ‘haber’ anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? (78/1) 

A) Teğâbun 

B) Ğâşiye 

C) Nebe 

D) Vâkıa 

  

2. “Biz gelmesi yakın bir azapla sizi uyardık. O gün herkes ne yapıp ettiklerine bakacak ve kafir 

kişi;”……………………….” (78/40) 

  

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Keşke dostuma uymasaydım der. 

B) Keşke yeniden yaratılsaydım der.  

C) Keşke toprak olsaydım der. 

D) Keşke dünyaya geri dönseydim der. 

  

3. ‘Nâziât’ ne anlama gelmektedir? (79/1) 

A) Yüzdükçe yüzenler 

B) Yarışı geçenler 

C) Bir işi çekip çevirenler 

D) Söküp çıkaranlar 

  

4. ‘Abese’ ne anlama gelmektedir? (80/1) 

A) Yüzü karardı 

B) Hiddetlendi 

C) Kaşlarını çattı 

D) Surat astı 

  

5. “Surat astı ve döndü. Yanına ……… geldi diye. Ne bilirsin belki de o, temizlenecek; Ya da öğüt alacak ve öğüt 

kendisine fayda verecek.” (80/1-4) 

  

Ayette boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 

A) topal 

B) âmâ 

C) sağır 

D) dilenen 
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6. ‘Ölçü ve tartıda eksik yapanlar’ anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? (83/1) 

A) Münâfikûn 

B) Hümeze 

C) Mutaffifîn 

D) Kâria 

  

7. “Hayır, kuşkusuz facirlerin kitabı ‘siccîn’dedir.” (83/7-17) 

Fâcir ne anlama gelmektedir? 

A) Günahkâr mümin 

B) 
Dindarlık perdesini yırtan, fütursuzca günaha dalan, haktan bâtıla sapan kimse, günah işlemenin nihai 

noktasında bulunan kâfir  

C) Münafık 

D) Büyük günah işleyen mümin 

  

8. “ Siccîn nedir bilir misin?” (83/ 8) 

Ayette geçen ‘siccîn’den kasıt nedir? 

A) Yedi kat yerin dibi 

B) Yerin dibinde bulunan büyük bir kaya 

C) Cehennemde yer alan dar ve derin bir kuyu 

D) Fâcirlerin / sicili bozuk çıkanların günahlarının, kötülüklerinin kaydedildiği bir amel defteri 

  

9. “ İlliyyîn’ nedir bilir misin?” (83/18-19) 

Ayette geçen ‘ılliyyîn’ den kasıt nedir? 

A) Mertebesi yüksek alimlerin bulunduğu yer 

B) İyilerin / sicili temiz çıkanların sevaplarının, iyiliklerinin kaydedildiği bir amel defteri 

C) Yüksek dereceler sahibi olan Allah’ın insanları hesaba çekeceği yer 

D) Mertebesi yüksek meleklerin bulunduğu yer 

  

10. “Andolsun burçlarla dolu göğe, O vaat edilen güne, Şahitlik edene ve şahitlik edilene, Kahrolsun o hendeği 

kazanlar! O alevli ateşi yakanlar! Hani onlar çevresine oturup, İman edenlere yaptıklarını seyrediyorlardı.” (85/1-

7) 

Tarih boyunca iman edenlere sırf iman ettiler diye zulmedenler, yaptıkları zulüm miktarınca Allah’ın gazabına uğrarlar. 

Allah, yapılan her zulme tanıklık etmektedir ve göklerle yerin hükümranlığı O’nundur. 

  

‘hendeği kazanlar’  ifadesi ayette ne şekilde geçmektedir? (85/4) 

A) Ashâbu’ş  Şimâl 

B) Ashâbu’l  Cahîm 

C) Ashâbu’l  Hutame 

D) Ashâbu’l  Uhdûd 
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11. “Biz sana okutacağız; böylece sende unutmayacaksın. Allah dilemediği müddetçe. Şüphesiz ki O, açık olanı 

da, gizli olanı da bilir. Seni en kolay olana muvaffak kılacağız.” (87/6-8) 

Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri yanlıştır? 

I.Hz. Peygamber ilk dönemlerde kendisine gelen vahyi ezberleme konusunda bazen aceleci davranıyor, Cebrail vahyi 

henüz tamamlamadan bir şeyler unuturum endişesiyle onu tekrar ediyordu. Ayette bunun Peygamberde meydana 

getirdiği gerilim anlatılmaktadır. 

II. ‘Sana okutacağız; böylece sende unutmayacaksın’ denilerek hem Hz. Peygambere unutmayacağına dair Allah 

tarafından güvence verilmiş hem de Peygamberimizin bu gerilimden kurtulması ve rahatlaması sağlanmıştır. 

Peygamberimize vahyi hem okutturma hem de unutmama garantisi verilmiştir. 

III. ‘Allah dilemediği müddetçe’ ifadesi Allah’ın, Peygamberimizin ayetleri unutmasını dileyeceği anlamında değil, ‘Sana 

Kuran’ı ezberleten Allah, unutturmaya da kâdirdir’ ilkesini dile getirmek anlamında olupAllah’ın kudretine sınır 

getirilemeyeceğini vurgulamaktadır. 

IV. Kuran’da metni unutturulmak suretiyle neshedilmiş (unutturulmuş/ hükmü kaldırılmış) bazı sureler ve ayetler vardır. 

V. Peygamberimizin vahyi unuttuğu ile ilgili ifadeler Kuran’a gölge düşürmemektedir. 

A) Sadece V.  

B) I. II.ve III.  

C) Sadece IV.  

D) IV. ve V.  

  

12. Ayette bahçelerinin güzellikleri ve muhteşem sütunlu evlerinden dolayı şehirler içerisinde bir benzerinin olmadığı 

belirtilen şehir hangisidir? (89/7-8) 

A) Halep 

B) Beyrut 

C) Ninova 

D) İrem 

  

13. “Hayır. Bu şehre yemin ederim. Ki, Sen bu şehirde yaşamaktasın.”  

(90/1-2) 

Mekke şehri asıl önemini nereden almaktadır? 

A) Yeryüzünde inşa edilmiş ilk mabed burada olduğu için 

B) Birçok Peygamber burada yaşadığı için. 

C) Birçok kabilenin toplanma merkezi olduğu için 

D) Zemzem suyunun kaynağı burada olduğu için 

  

14. Ayetlerde doğru yolun meşakkatleri olduğu, sarp bir yokuştan çıkmaya benzediği, ödenecek bir bedel ama 

karşılığında büyük bir mükâfatın da mevcut olduğu anlatılmaktadır. Fakat inkâr edenlerin sarp yokuşa göğüs 

geremedikleri ve yokuşu aşıp selamete eremedikleri vurgulanır. 

  

Ayetlerde kâfirlerin sarp yokuşu aşmak için hangi davranışları yapmadıklarına değinilmemiştir? (90/11-16) 

A) İman edenlerden, sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmak 

B) Ölçü ve tartıda dürüst olmak 

C) Köleyi boyunduruktan kurtarmak  

D) Akrabalığı olan yetimi yahut bir şeyi olmayan yoksulu doyurmak 
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15. Ayet cümlelerinin doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir? (91/ 1-6) 

I.  Göğe ve onu bina edene 

II. Onu açığa çıkardığında gündüze 

III. Andolsun güneşe ve onun parıltısına 

IV. Onu bürüdüğünde geceye 

V.  Onu izlediğinde aya 

VI. Yere ve onu yayıp döşeyene 

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

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

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

D) III. V. II. IV.  I. ve VI. 

  

16. ‘Gece’ anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Leyl 

B) Şems 

C) Â’lâ 

D) Duhâ 

  

17. “Seni ne yapacağını bilmez bulup Sana doğru yolu göstermedi mi? (93/7) 

Hz. Muhammed’in peygamber seçilmeden önceki hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 

Gençken, kavminden etkilenmiş ve putlara birkaç kez secde etmiştir. Daha sonra putların hiçbir faydası 

olmadığını fark etmiş ve bir çıkış yolu aramıştır. Risâlet öncesi bu davranışı peygamberliği sırasında nübüvvet 

makamı ve müşriklere tebliğ açısından herhangi bir problem oluşturmamıştır. 

B) 

Hayatında putlara hiç tapmadı, toplumun gidişatını benimsemedi, nasıl bir çıkış yolu bulabileceğinin endişesini 

taşıdı ve arayış içerisinde oldu. Kendisine gelen vahiy sayesinde, çok istediği halde ne yapacağını bilemememin 

ağırlığından, yükünden kurtuldu. 

C) 

Kavminin cahiliye inançlarından ahlak ve davranışlarından memnun değildi. Toplumunda bazı kimselerin bağlı 

olduğu ’haniflik’ de gönlünü yeterince tatmin etmiyordu. Böyle bir zihin karışıklığı yaşıyordu ve bazen Hira 

mağarasına çekiliyor ve orada birkaç gün yalnız kalıyordu. 

D) 
Doğru yol; kitap ve iman hakkında herhangi bir bilgisi yoktu. Peygamberlikle birlikle Allah, ona doğru yolu 

gösterdi ve içinde bulunduğu mutsuz ve şaşkın durumdan Onu kurtardı. 

  

18. Müminlerin başarılı olmalarının tek yolu kendileri için ‘en güzel örnek’ olan Hz. Muhammed’in (sav) yolundan 

ilerlemektir. 

Aşağıda verilen ayetler hangi surede yer almaktadır? 

“…Gerçekten de zorluklarda bir kolaylık vardır. O halde, bir işi bitirir bitirmez diğerine giriş. Ve yalnızca Rabbine 

yönel.” (94/6-8) 

A) Tîn 

B) Alak 

C) İnşirah 

D) Duhâ 
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19. “Andolsun incire ve zeytine, Sina dağına, Ve şu güvenlikli beldeye.” (95/1-3) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) İncir ve Zeytine yemin: Hz. İsa’ya gelen vahiye ve o bölgeye atıf 

B) Güvenlikli beldeye yemin: Hz. Muhammed’e gelen vahiye ve o bölgeye atıf 

C) Sina dağına yemin: Hz. Musa’ya gelen vahiye ve o bölgeye atıf 

D) İncir ve zeytin: İncir ve zeytinin diğer gıdalardan farklı olduğuna atıf 

  

20. ‘Açık delil’ anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? (98/1) 

A) Beyyine 

B) Furkân 

C) Felak 

D) Hâkka 

  

21. “Âdiyât’ ne anlama gelmektedir? (100/1) 

A) Baskın yapanlar 

B) Koşanlar 

C) Kıvılcım çıkaranlar 

D) Tozu dumana katanlar 

  

22. Kâria Suresinde ‘son saat’ ile ilgili hangi benzetme yoktur ? (101/ 1-11) 

A) Tartısı hafif çeken:  Sağa sola bakınan şaşkın gibi 

B) Kıyamet:  Dehşetle çarpan gibi 

C) Dağlar:  Çırpılmış renkli yün gibi 

D) İnsanlar:  Sağa sola savrulup çarpılmış pervaneler gibi 

  

23. “Asra yemin olsun ki, İnsan kesin zarardadır! Ancak şunlar hariç: İman edip salih amel işleyenler, birbirlerine 

hakkı tavsiye edenler, bir de birbirlerine sabrı tavsiye edenler.” (103/1-3) 

‘Sabır’ kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Allah’ın yasakladığı şeylerde şayet arzu ve hevesin hoşlandığı şeyler varsa bunları yapmamakta direnmek 

B) Dinin emir ve yasaklarına uymak konusunda direnç göstermek 

C) Yapılan kötülükleri içe atıp sineye çekmek  

D) Allah’ın hoş ve güzel kabul ettiği iyilikleri işlerken karşılaşabileceğimiz zorluklara katlanmak 

  

24. ‘Hutame'ye (Allah'ın tutuşturulmuş ateşine) atılacak kişinin özellikleri arasında ayetlerde aşağıdakilerden hangisi 

geçmemiştir? (104/1-7) 

A) Malını sadece sevdiği akrabalarına harcayan 

B) Arkadan çekiştirip duran 

C) Mal biriktirip onu sayıp duran 

D) Jest ve mimikleriyle insanları aşağılamaktan haz duyan 
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25. Nübüvvetin ilk yıllarında Hz. Muhammed ve Müslümanların içinde bulundukları zorlu bir ortamda Peygamberimize 

‘bol hayır’ verildiğinin ifade edilmesi, kuşkusuz Peygamberimiz ve özellikle ilk inanan fakir ve güçsüz müminler için 

mutluluk kaynağı olmuştur. Verilen bu nimetler karşısında Peygambere ve diğer Müslümanlara yakışan ‘Rableri için 

namaz kılmaları ve kurban kesmeleridir.’ Nihayetinde Mekke fethedildi. İslamiyet, Arap yarımadasını aşarak dünyaya 

yayıldı. Peygambere ‘soyu kesik; ölümünden sonra unutulup gidecek’ diyenler unutuldu ama Hz. Peygamberin şanı, 

bölgeleri ve asırları aşarak dünyanın tamamında yüceldi. 

Hakkında bazı bilgiler verilen sure aşağıdakilerden hangisidir? (108/1-3) 

A) İhlas 

B) Nasr 

C) Kevser 

D) Kâfirûn 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 C  14 B 

2 C  15 D 

3 D  16 A 

4 D  17 A 

5 B  18 C 

6 C  19 D 

7 B  20 A 

8 D  21 B 

9 B  22 A 

10 D  23 C 

11 D  24 A 

12 D  25 C 

13 A  26 — 

 


