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8. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Peygamberleri tarafından kendilerinden önceki hiçbir milletin yapmadığı çirkin bir davranışı yapmakla 

suçlanan kavim hangisidir? (7/80-81) 

A) Ad kavmi  

B) Medyenliler  

C) Semûd kavmi  

D) Lût kavmi 

  

2. Araf Suresinde Âd ,Semûd ve Medyen halkına gönderilen peygamberlerden bahsedilmiştir. (7/65, 73, 85) 

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer alan peygamber bu ayetlerde geçmemiştir?  

A) Hz. Şuayb 

B) Hz. Sâlih 

C) Hz. Hûd 

D) Hz. Süleymân 

  

3. Âyetleri yalanlayayıp da onlara karşı kibirlenenlerin cennete girmesinin imkânsız olduğu anlatılırken kullanılan 

ifade aşağıdakilerden hangisidir? (7/40) 

A) Deve, halat/ iğne deliğinden geçtiğinde 

B) Yer yarılıp merkezine ulaşmak mümkün olduğunda 

C) Ateş serinlik verdiğinde 

D) Göğe merdiven dayanması mümkün olduğunda 

  

4. "Allah, her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslâm'a açar. Kimin de sapmasına izin verirse 

............." âyet mealinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? (6/125) 

A) Alevli ateşe yaslandırır. 

B) Şüphesiz Rabbin gözetlemekte olandır. 

C) Kalbini kayadan daha da sert şekilde katılaştırır. 

D) Göğe çıkıyormuş gibi kalbini iyice daraltır. 

  

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in kavminin eleştirilen davranışlarından biri değildir? (6/136-140) 

A) Hiç yıkılmayacağını iddia ettikleri sağlam evler yapmaları 

B) Bir takım hayvanları, Allah'ın adını anmadan kesmeleri 

C) Bir çok müşriğin kız çocuklarının öldürülmelerini hoş görmeleri 

D) Allah'ın verdiği nimetleri kendi isteklerine göre haram kılmaları 
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6. Yetim malı konusunda takınılması gereken tavır aşağıdakilerden hangisidir? (6/152) 

A) Yetimin malını amcaları istedikleri gibi kullanabilirler. 

B) Yetimin malı, o rüşd (olgunluk) çağına gelinceye kadar güzel bir şekilde kullanılıp geliştirilebilir. 

C) Yetim malına ne olursa olsun dokunulmamalıdır. 

D) Yetimlere miras düşmediği için onların malları ihtiyacı olanlara dağıtılabilir. 

  

7. "Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona getirdiğinin 10 katı vardır.” mealindeki âyetin devamında kötülükle 

gelenler için nasıl bir karşılık zikredilmektedir? (6/160) 

A) Korkunç azapla cezalandırılır. 

B) Yaptığı kötülüğün dengiyle  cezalandırılır. 

C) Yaptığı kötülüğün yüz katıyla cezalandırılır. 

D) Yaptığı kötülüğün on katıyla cezalandırılır. 

  

8. "De ki: Benim namazımda, ibadetimde, ...............ve…….. de hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir." âyet 

mealinde boş bırakılan yere aşâğıdakilerden hangisi getirilmelidir? (6/162) 

A) Hayatım ve ölümüm  

B) Malım ve mülküm 

C) Eşim ve çocuklarım  

D) Orucum ve zekâtım 

  

9. “Cehennem ehli, cennet ehline: Suyunuzdan veya Allah’ın size verdiği rızıktan birazda bize verin! diye 

seslendiklerinde” cennetlikler nasıl karşılık verir? (7/50) 

A) Sadece az günah işlemişlerin isteklerine karşılık verirler. 

B) Cehennemliklerin sözlerini işitmezler. 

C) Allah'ın bunları kâfirlere haram kıldığını söyleyerek cehennemlikleri reddederler. 

D) Cehennemliklere acıyarak bazı isteklerini yerine getirirler. 

  

10. Şeytan, yasak ağaca yaklaştıkları takdirde neye kavuşacaklarını söyleyerek Hz. Âdem ve eşini aldatmıştır? 

(7/20) 

A) Cehennem ateşinden uzak olmak 

B) Çok sayıda evlat sahibi olmak 

C) Bol miktarda mal mülk sahibi olmak 

D) Melek veya ebedî kalanlardan olmak 
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11. Müşriklerin kendilerinin ve atalarının ortak koşmaları ve Allah'ın yasaklamadığı şeyleri haram kılmalarına 

karşılık Allah’ın Peygamberden onlara söylemesini istediği şeylerden  hangisi ayette zikredilmemiştir? (6/148) 

A) Siz sadece yalan söylüyorsunuz. 

B) Yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi mi var? 

C) Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz. 

D) Hükmünü  haram kıldığınız bazı ameller doğrudur. 

  

12. Hz. Salih'in gönderildiği Semûd kavmi aşağıdakilerden hangisiyle imtihan edilmiştir? (7/73-77) 

A) Deve  

B) Mısır'dan çıkmak 

C) Kudüs'e girmek     

D) Hicret  

  

13. Hz. Lût ve ailesinin helak sonrası âkıbeti hakkında aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur? (7/83) 

A) Bütün ailesi helakten kurtulmuştur. 

B) Kendisi kurtulmuş, bütün ailesi helak edilmiştir. 

C) Oğlu hariç bütün ailesi kurtulmuştur. 

D) Karısı hariç bütün ailesi kurtulmuştur. 

  

14. "Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik." mealindeki âyetin 

devamında bundan daha hayırlı olduğu bildirilen elbise aşâğıdakilerden hangisidir? (7/26) 

A) Cihat elbisesi 

B) Tevazu elbisesi      

C) Takva elbisesi 

D) İhlâs elbisesi  

  

15. Hz. Salih'in kavmi nasıl cezalandırıldı? (7/78) 

A) Kulakları sağır eden bir gök gürültüsüyle 

B) Suda boğularak 

C) Şiddetli(gürültülü) bir sarsıntı ile    

D) Üzerlerine taş yağdırılarak 

  

16. Yerleşim birimlerindeki lider günahkar bozguncular, vahye/nübüvvete inanmak için ne istemişlerdir? (6/124) 

A) “Senin getirdiğin vahiylerin hiçbir ilmi yönü yok ki inanalım.” demişlerdir. 

B) “Allah’ın elçilerine verilenin benzeri bize de verilmedikçe kesinlikle inanmayız,” demişlerdir. 

C) “Hele bir düşünelim eğer doğru söylüyorsan niye inanmayalım?” demişlerdir. 

D) “Bizden istediğin şeyler içerisinde  iyi şeyler de var.” demişlerdir.  
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17. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlarla ilgili olan ayette aşağıdaki hangi ifade yoktur? (6/159)  

A) Allah, onları yapmakta oldukları fillerle yüzleştirecektir.  

B) Onların hükmünü Peygamber verecektir. 

C) Peygamberin onlarla hiç bir ilişkisi yoktur. 

D) Onların işi/durumları ancak Allah'a kalmıştır. 

  

18. Allah'ın hidayete iletmediği ve sapkınlıkta kalmaya müstahak olan topluluğu bu duruma sürükleyen sebep 

nedir? (7/30) 

A) Yanlış yolda olmalarına rağmen kendilerini hidayette sanmaları  

B) Cennete gideceklerini sanmaları  

C) Şeytanları kendilerine dost edinmeleri 

D) Cahil olduklarını bilmelerine rağmen ilme yönelmemeleri  

  

19. Müminlerin duaları nasıl olmamalıdır? (7/55-56)  

A) Korkarak ve  ümit ederek 

B) Alçak gönüllüce 

C) Gizlice (için için), yalvara yakara 

D) Çok yüksek sesle 

  

20. Hz. Lût’un  (as) toplumunda ortaya çıkan en belirgin doğru yoldan uzaklaşmanın belirtisi aşağıdakilerden  

hangisidir? (7/81) 

A) Yalanlama 

B) Nimetlere nankörlük 

C) Cinsel sapkınlık  

D) Ataları körü körüne taklit 

  

21. Aşağıdakilerden hangisi Şuayb Peygamberin, gönderildiği Medyen toplumunun olumsuz özelliklerinden biri 

değildir? (7/85-86) 

A) İnananları Allah yolundan uzaklaştırmak için çalışmaları  

B) Allah’ın kendilerine mucize olarak verdiği dişi deveyi boğazlamaları 

C) Ölçü ve tartıda eksiklik yapmaları 

D) Yeryüzünde bozgunculuk etmeleri  

  

22. “Semud kavmine de kardeşleri ....................  gönderdik. Ey kavmim! Allah’a ..................... edin. Sizin O’ndan 

başka bir ilahınız yoktur.” dedi.” (7/73) 

A) Yakup / dua  

B) İsmail / tevbe  

C) Salih / kulluk  

D) Şuayb / salat  
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23. “Medyen’e kardeşleri ....................... gönderdik. Ey kavmim dedi, Allah’a ................... edin, Sizin O’ndan başka 

ilahınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. ............................. tam yapın. İnsanların eşyalarını eksik 

vermeyin.” (7/85)  

A) Salih / salat / işinizi 

B) Şuayb / kulluk / ölçü ve tartıyı  

C) İsmail / tevbe / ibadetinizi 

D) İsrail / dua / adaleti 

  

24. “A’raf ehli simalarından tanıdıkları bir takım adamlara seslenerek derler ki:” ne  ......................... ne de 

.......................... size hiçbir yarar sağlamadı.” (7/48) 

A) kuruntularınız / niyetleriniz  

B) çokluğunuz / büyüklenmeniz 

C) hevesleriniz / amelleriniz  

D) beklentileriniz / ahlakınız 

  

25. “Cennet ehli cehennem ehline: Biz Rabbimizin bize vadettiğini gerçek bulduk, siz de Rabbinizin size vaat 

ettiğini gerçek buldunuz mu? diye seslenirler.” Evet!” derler. Ve aralarından bir……….Allah’ın laneti zalimlerin 

üzerine olsun! diye bağırır.” ayetteki boşluk hangi kelimeyle doldurulmalıdır? (7/44) 

A) adil 

B) çağrıcı 

C) salih 

D) hakim 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 D  14 C 

2 D  15 C 

3 A  16 B 

4 D  17 B 

5 A  18 C 

6 B  19 D 

7 B  20 C 

8 A  21 B 

9 C  22 C 

10 D  23 B 

11 D  24 B 

12 A  25 B 

13 D    

 


