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9. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Hz. Şuayb'ın kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri, Hz. Şuayb'ı ve inananları inançlarından döndürmek 

için ne ile tehdit etmişlerdir? (7/88) 

A) El ve ayakların kesilmesi  

B) Ateşe atma  

C) Sürgün 

D) Hapis 

  

2. “Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, Şuayb’a inanacak olursanız o zaman kesinlikle kaybedenlerden 

olacaksınız’ dediler.  (7/90-91) 

Bunun üzerine  Hz. Şuayb'ın kavmi nasıl cezalandırılmıştır?  

A) Yıldırım çarpmasıyla 

B) Sürü sürü kuşların taşlar atmasıyla 

C) Suda boğularak 

D) Müthiş sarsıntıyla 

  

3. Hz. Musa, İsrâiloğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmak için alıp götürmek istediğinde Firavun da ondan 

mucize göstermesini istemişti. Bunun üzerine Hz. Musa'nın gösterdiği mucize aşağıdakilerden hangisidir? (7/105-

108) 

A) Elinin bembeyaz parlaması ve asasının ejderha oluvermesi 

B) Allah’ın izniyle ölüyü diriltmesi 

C) Allah’ın izniyle kuşu canlandırması 

D) Firavunun gördüğü rüyayı doğru olarak yorumlaması 

  

4. Firavun dedi ki:”Ben size izin vermeden ona inandınız, öyle mi? Hiç şüphesiz ki bu, ahalisini çıkarmak için 

şehirde kurduğunuz bir plandır. Ama yakında anlarsınız” dedikten sonra Firavun iman eden sihirbazları ne 

yapmakla tehdit etmiştir? (7/123-124) 

A) Onları aç susuz bırakıp ölüme terk etmekle 

B) Ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesmekle 

C) Hz. Musa ile beraber zindana hapsetmekle 

D) Ömür boyu köle yapıp en ağır işlerde çalıştırmakla 

  

5. Firavun, Hz. Musa'ya iman eden sihirbazlara tehditler savurunca sihirbazların tavrı ne olmuştur? (7/124-126) 

A) Ey Rabbimiz! Üzerimize sabırlar ver ve Müslümanlar olarak canımızı al! dediler. 

B) Bütün ustalıklarını sergileyerek Hz. Musa'nın yaptıklarını boşa çıkardılar. 

C) İmanlarından vazgeçmiş gibi göründüler. 

D) İmanlarından vazgeçerek Firavun'dan özür dilediler ve affedilmelerini istediler. 
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6. l. Tufan                       

II. Çekirge      

III. Veba    

IV. Yıldırım çarpması           

V. Kan 

Yukarıdakilerden hangisi Firavun'un toplumuna ön uyarı olarak gönderilen alâmetlerdendir? (7/133) 

A) IV ve V 

B) l, III, IV ve V 

C) I,II ve V 

D) Hepsi 

  

7. İsrâiloğulları, denizden geçip de putlara tapan bir topluluğa rastladıklarında kendilerini zulümden kurtaran 

Hz. Musa'dan ne istediler? (7/138) 

A) Kendileri için, putperestlerdekine benzer bir put yapmasını 

B) Yerden biten soğan, sarımsak, mercimek gibi yiyecekler 

C) Putperestlerle savaşmak için bir komutan görevlendirilmesini 

D) Kudret helvası ve bıldırcın eti 

  

8. Firavun'un, İsrâiloğulları'na uyguladığı en kötü işkence/zulüm aşağıdakilerden hangisidir? (7/141) 

A) Oğulları öldürüp kadınları sağ bırakma 

B) Ömür boyu zindanlarda çürütmek 

C) Memleketlerinden sürgün etmek 

D) Derilerini yüzdürüp öldürmek 

  

9. “Musa bizimle sözleştiği yere gelip Rabbi kendisiyle konuşunca,”Rabbim kendini bana göster de Sana 

bakayım” dedi. O : “Beni asla göremezsin; fakat…………….” 

Ayetin devamında Hz.Musa’nın Allah’ı görmesinin mümkün olamayacağı ne üzerinden kendisine  anlatılmıştır? 

(7/143) 

A) Güneşe bak, ışık vermeye devam ederse sen de beni görebileceksin. 

B) Dağa bak, şayet yerinde durursa sen de beni görebileceksin. 

C) Yanan ateşe bak, yanmaya devam ederse sen de beni görebileceksin. 

D) Yıldızlara bak, şayet yerlerinde dururlarsa sen de beni görebileceksin. 

  

10. Allah buyurdu ki:”Ey Musa! Sana mesajlarımı vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni seçip insanlara üstün 

kıldım.Sana verdiklerime sımsıkı sarıl ve şükredenlerden ol.” (7/145-146) 

Hz.Musa’ya verilen Tevrat ayetleri hangi şeyler üzerinde yazılıdır? 

A) Levhalar 

B) Ceylan derileri 

C) İnce kağıtlar 

D) Hurma yaprakları 
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11. “Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzaklaştıracağım. Onlar tek tek her ayeti 

görseler de ona iman etmeyeceklerdir…” (7/146) 

Aşağıdakilerden hangisi Müstekbirlerin amellerinin boşa gitmesinin nedenlerin biri değildir? 

A) Ayetlerden gafil olmaları 

B) Ayetleri ve ahireti yalanlamaları  

C) Doğuştan şâkî (günahkar) olarak yaratılmış olmaları  

D) Azgınlık yoluna meyletmeleri  

  

12. Musa’nın (Tûr’a gitmesinin) ardından kavmi yokluğunda doğru yoldan sapmış ve zalimlerden 

olmuştur.İsrâiloğulları'nın, Hz. Musa'yı çok kızdıran ve üzen davranışı ne olmuştur? (7/148-150) 

A) Mısır'a geri dönmek için hazırlık yapmış olmaları 

B) Kardeşi Hz.Harun'u dövmeye kalkmış olmaları 

C) Kendi aralarında savaşmış olmaları 

D) Süs eşyalarından böğüren bir buzağı heykelini benimsemiş olmaları 

  

13. Allah’ın rahmeti kimleri kuşatmamaktadır? (7/156) 

A) Rablerinin emri konusunda acele edenleri 

B) Allah'ın ayetlerine inananları  

C) Zekat verenleri 

D) Takva sahiplerini (Allah’a güvenip gerektiği gibi kulluk eden, Allah’ın azabından hakkıyla kokanları) 

  

14. Kurtuluşa erecek olanların hangi niteliklere sahip olmaları gerekmektedir? (7/157) 

A) Peygambere yardım etmeleri 

B) Hepsi 

C) Peygambere inanıp ona saygı göstermeleri 

D) Peygambere gönderilen nura/ Kuran’a uymaları 

  

15. I. Kudret helvası ve bıldırcın 

II. Her kabile için taştan suyun fışkırması 

III.Bulutun üzerlerine gölge olması 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İsrâiloğullarına verilen nimetlerdendir? (7/160) 

A) l, II ve III 

B) Sadece l 

C) Sadece II  

D) l ve II 
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16. Cumartesi günü avlanma yasağını çiğneyen İsrailoğullarına verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir? (7-166) 

A) Şiddetli bir kasırgayla helak olmaları 

B) Çekirge sürülerinin istilasına uğramaları 

C) Aşağılık kargalar olmaları 

D) Aşağılık maymunlar olmaları 

  

17. “Kendisine verdiğimiz delillerden / ayetlerden sıyrılıp şeytanın peşine takılan ve böylece azgınlardan olan 

kimsenin haberini onlara anlat.” (7-175) 

Dünya hayatına çakılıp kalan, dünyevi lezzetlerden başka hiçbir şey düşünmeyen, delil getirsen de getirmesen de 

akletmeyen Belam tipli bu zalimleri Allah daha sonra gelen ayette neye benzetmiştir? (7/175-176) 

A) Dilini sarkıtıp soluyan köpek 

B) Aslandan korkup kaçan yaban eşeği 

C) Hurma kütüğü 

D) Kitap yüklü merkep 

  

18. “Ne zaman gelip demir atacak?” diye sana kıyametten soruyorlar.De ki:”Onun bilgisi 

sadece……………………….”  

Kıyametin zamanıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? (7/187) 

A) Onun bilgisi sadece  Allah ve Hz.Peygamberin katındadır. 

B) Onun bilgisi sadece Allah katındadır. 

C) Onun bilgisi sadece  Allah ve  Mukarrabûn meleklerinin katındadır. 

D) Onun bilgisi sadece  Allah ve Evliyâullah’ın katındadır. 

  

19. Bize şeytandan bir kışkırtma geldiği zaman ne yapmamalıyız? (7/200) 

A) Allah’a sığınmalıyız. 

B) Şeytanın dürtülerine karşı uyanık olmalıyız. 

C) Allah’ın emirlerini hatırlamalıyız. 

D) Muska yaptırmalı ve hocaya okutmalıyız. 

  

20. Kur'an okunurken rahmete ulaşmak için müminler nasıl davranmalıdırlar? (7/204) 

A) Kuran’ı dinlemeli ve sesli tekrar etmeleri gerekmektedir.  

B) Kuran’ı dinmeli ve sessiz olmaları gerekmektedir. 

C) Kuran’ı dinlemeli ve rabıta yapmaları gerekmektedir. 

D) Kuran’ı dinlemeli ve hemen çevrelerine tebliğ etmeleri gerekmektedir. 
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21. ”Hatırlayın o anı ki Rabbinizden yardım dilemiştiniz de Rabbiniz size:”Ben size peş peşe sıralanmış bin melekle 

yardım edeceğim.” diyerek icabet etmişti. 

Bedir savaşında Allah’ın bu şekilde Hz. Peygambere ve müminlere yardım vaadindeki amacı nedir? (8/9-10) 

A) Kendi aralarında bölünmemeleri için. 

B) Bir müjde olması ve onunla huzur bulmaları için. 

C) Ganimet peşine düşmemeleri için 

D) Günahlarından tövbe etmeleri için 

  

22. “Ey İman edenler! Allah'a ve .................. hainlik etmeyin;(sonra) bile bile kendi...................... hainlik etmiş 

olursunuz.” (8/27) 

Ayette yer alan boşlukları doldurunuz. 

A) Peygambere / emanetlerinize 

B) Kitaba / hayatlarınıza 

C) Meleklere / ecdadınıza 

D) Müminlere / yaratılışınıza  

  

23. “Yine o vakti de hatırla, inanmayanlar seni bütünüyle……….hale getirmek,……… veya .................için tuzak 

kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarken Allah da karşı tuzak kuruyordu.Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır.” 

(8/30) 

Ayette yer alan boşlukları doldurunuz. 

A) etkisiz / öldürmek / sürgün etmek 

B) lekeli / yakalamak / öldürmek  

C) perişan / yaralamak / öldürmek 

D) sinmiş / güçsüz / hapsetmek  

  

24. Müşriklerin Kabe'nin yanındaki ibadetleri aşağıdakilerden hangisidir? (8/35) 

A) Uzun süre kıyamda durmak 

B) Kabe'nin içinde itikâfa girmek 

C) Tavaf edip,secdeye kapanmak 

D) Islık çalıp el çırpmak 

  

25. “O inkar edenlere de ki:”Yaptıklarına son verirlerse geçmişte yaptıkları…………;ama …………….devam edecek 

olurlarsa geçmiştekilere yapılan uygulama bellidir.” (8/38) 

Ayette yer alan boşlukları doldurunuz. 

A) kaydedilir / ciddiyetsizliğe 

B) hatırlatılır / unutkanlığa 

C) bağışlanacaktır / direnip 

D) zikredilir / uygulamalarına  
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 C  14 B 

2 D  15 A 

3 A  16 D 

4 B  17 A 

5 A  18 B 

6 C  19 D 

7 A  20 B 

8 A  21 B 

9 B  22 A 

10 A  23 A 

11 C  24 D 

12 D  25 C 

13 A    

 


