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12. Cüz Meal Sınavı 
  

1. “Arş’ı su üzerinde iken, gökleri ve yeri altı evrede yaratan Allah insanları niçin yaratmıştır? (11/ 7) 

A) Melekler ve insanlar arasındaki takvâ yarışını izlemek için 

B) Cinlerin insanlar karşısında ne kadar güçsüz olduğunu onlara göstermek için 

C) İnsanlardan hangisinin daha iyi davranacağını sınamak için 

D) Alın yazılarını önceden belirlediği insanların yaşamlarına bakmak için 

  

2. “Uğrayacakları azabı belirlenmiş bir zamana kadar ertelersek,” Ona engel olan nedir ki?” derler. Bilin ki azabın 

kendilerine gelip çattığı gün artık onlardan geriye çevrilmez ve alay ettikleri şey de kendilerini çepeçevre 

kuşatmış olur.” (11/ 7-8) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Toplumların cezalandırılmaları Allah’ın belirlediği kurallara bağlıdır. 

B) Allah, merhametinin bir gereği olarak inkar eden insanlara mühlet vermektedir. 

C) Allah’ın bütün eylemleri, kuralları insanların iyiliği içindir. 

D) Azâbın ertelenmiş olması müminleri ümitsizliğe sevkedebilir. 

  

3. “Şayet insana tarafımızdan bir nimet tattırır sonrada onu geri alırsak kesinlikle o, son derece ümitsiz ve son 

derece nankör olur. Başına gelen bir sıkıntıdan sonra kendisine bir nimet tattırırsak,”Kötülükler gitti başımdan” 

der. Kuşkusuz o şımarıktır, kibirlidir.” (11/ 9-10) 

Ardından gelen 11. ayette kimlerin böyle davranmadığı belirtilmekte ve müjdelenmektedirler? 

A) Tövbe eden ve infâk edenler 

B) Sabreden ve sâlih amel işleyenler 

C) Namaz kılan ve cihad edenler 

D) Dua eden ve oruç tutanlar 

  

4. Başına gelen bir sıkıntının kaldırılmasının ardından, sahip olduğu nimetlerin sadece kendisinin bilgi ve becerisinden 

olduğunu düşünen birinin, böyle düşünmesi, onun hangi özelliğini ortaya koyar? (11/10) 

A) İşinin ehli ve yetenekli olduğunu 

B) Başarılı olmak için kimseden yardım almadığını 

C) Akıllı ve atılgan olduğunu 

D) Şımarık ve kibirli olduğunu 
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5. Müşrikler için servet sahibi olmak çok önemli bir şeydi. Toplumda birinin serveti ne kadar çok ise değeri de o kadar 

artıyordu. Din ve peygamberlik gibi konular gündeme geldiğinde müşriklerin zihinlerine hemen esrarengiz 

olağanüstülükler geliyordu. O yüzden Peygamberimizden dünya mülküne dair mucize göstermesini istiyorlardı. Lâkin 

bitmek bilmeyen bu mucize istekleri Peygamberimizi çok daraltıyordu. 

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen bilgiler ışığında Müşriklerin Peygamberimizden istedikleri maddi bir 

mucize talebidir? (11/ 12) 

A) Kendilerine gökten bir Kitap indirmesini 

B) Gökyüzünü üstlerine parça parça düşürmesini 

C) Allah’ı ve melekleri karşılarına çıkarmasını 

D) Kendisine bir hazine indirmesini veya kendisiyle birlikte bir melek gelmesini 

  

6. Kuran-ı Kerim'i Hz. Peygamber'in uydurduğunu söyleyenlere nasıl karşılık verilmiştir? (11/13) 

A) Hz. Peygamber'in, okuma yazması olmadığı için bunu yapamayacağı söylenmiştir. 

B) 
Önceki kavimlerin kıssaların geçtiği ayetler delil olarak onlara sunularak Peygamberin bunları bilemeyeceği 

onlara hatırlatılmıştır. 

C) Haydi siz de onun gibi uydurulmuş on sure getirin teklifinde bulunulmuştur. 

D) Bilimsel konulara vurgu yapan ayetler öne sürülerek Peygamberin bunları bilemeyeceği onlara hatırlatılmıştır. 

  

7. “Rabbinden açık bir delil üzere olan, bunu da Rabbinden bir şahit takip eden, ayrıca kendinden önce bir önder 

ve bir rahmet olarak Musa’nın kitabı da kendisini teyit eden (sadece dünya hayatının şatafatını isteyen kimse) 

gibi midir?...” (11/ 17) 

Ayette ‘bunu da Rabbinden bir şahit takip eden’ den kasıt nedir? 

A) Melek 

B) Rûh 

C) İlim 

D) Kur’an 

  

8. “Allah adına bir yalan uydurandan daha zalim kimdir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılırlar ve şahitler: 

“Rablerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır. Bilesiniz ki Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir” derler. 

Aşağıdakilerden hangisi bu zalimlerin özelliklerden biri değildir? (11/19) 

A) Allah’ın yolunu eğri göstermek isterler. 

B) Allah’ın kitabını bilmezler. 

C) Allah yolundan alıkoyarlar.  

D) Ahireti inkar ederler. 

  

9. Herhangi bir delile dayanmaksızın yalan yere Allah adına bir takım hükümler veren, Peygambere karşı çıkan, Allah’ın 

dininin önünü tıkamaya çalışan Müşrikler ile yararlı amellerde bulundukları gibi aynı zamanda gönülden Allah’a bağlı 

olanlar kimlere benzetilmiştir?(11/ 24)  

A) Kör ve sağır ile gören ve işiten 

B) Müflis tüccar ile kazanan tüccar 

C) Dilsiz ve şuursuz ile konuşan ve akleden 

D) Kafeste hapsolmuş  kuş ile özgürce uçan kuş 
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 10. “Kavminden inkâr edenlerin ileri gelenleri:”Bize göre sen de sadece bizim gibi bir beşersin. Sana uyanlar ise 

ilk başta bizim ayak takımımızdan sığ düşünceli kimselerdir. Bize karşı bir üstünlüğünüzün olduğunu 

sanmıyoruz. Bilakis yalancı olduğunuza inanıyoruz” dediler. (11/ 27) 

 İnananları bu şekilde hor gören kavim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Lût kavmi 

B) Nûh kavmi  

C) Âd kavmi 

D) Semûd kavmi  

  

11. Peygamberler insanları Allah’a kulluğa davet ettiği zaman ilk karşı çıkanlar kimler olmuştur? (11/27) 

A) Peygamberlik beklentisi olanlar 

B) Köle yaşamayı içselleştirenler 

C) Kâhinler ve sihirbazlar   

D) Şımarık liderler ve zenginler 

  

12. Allah Peygamberleri hangi tavırlarından dolayı eleştirmemiştir? (11/ 29-30) 

A) Allah’ın izni olmadan kavmini terk etmek 

B) İman etmeyen eşi bile olsa Allah’ın emri geldiğinde bu emre uymak 

C) 
Müslümanların kazanacağı daha fazla yararı düşünerek kendisine gelen âmâ bir mümine o anda vakit 

ayırmamak 

D) İman etmeyen babası için Allah’tan bağışlanmasını istemek 

  

13. “Sonunda:” Ey yer, suyunu yut ve ey gök, suyunu tut” denildi. Su çekildi, iş bitti ve gemi……….oturdu ve 

denildi ki” Kahrolsun zalimler topluluğu!”   (11/ 44) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 

   

A) karaya 

B) Cudi’ye 

C) Ağrı dağı'na 

D) Arafât’a 

  

14. “Dedi ki:”Rabbim! Bilmediğim bir şeyi senden istemiş olmaktan dolayı sana sığınıyorum; beni bağışlamaz ve 

bana acımazsan hüsrana uğrayanlardan olurum.” (11/ 47) 

Hz. Nuh bu duasını hangi olay üzerine yapmıştır? 

A) Sular yükseldiği zaman 

B) Kavminin inanmaması üzerine 

C) İnananlarla birlikte kurtulup gemiden indiği zaman 

D) Oğlu için ayrıcalık istemesine karşılık Allah’tan ikaz aldığı zaman 
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15. Peygamberlerine  ‘ilahlarımızdan biri seni fena çarpmış’ diyerek Onu alaya alan kavim aşağıdakilerden hangidir? 

(11/53-54) 

A) Medyen ve Eyke kavmi 

B) Semûd kavmi 

C) Lût kavmi  

D) Âd kavmi  

  

16. Hz. İbrahim, kendisine müjde getiren ve "Selâm" diyerek gelen misafirlerin hangi özelliklerinden tedirginlik duymuş 

ve korkmuştur? (11/69-70) 

A) Misafirlerin kendisiyle hiç anlamadığı bir dilden konuşmaları 

B) Misafirlerin yabancı olmaları ve görünümlerinin sert olması 

C) Misafirlerin çok kalabalık ve silahlı olmaları 

D) Misafirlerin kendilerine sunulan yemeğe el uzatmamaları 

  

17. Lût kavminden helak edilen kişilerin arasında Hz. Lût'un ailesinden biri de bulunmaktaydı. Bu kişi aşağıdakilerden 

hangisidir? (11/81) 

A) Kızı 

B) Babası  

C) Oğlu 

D) Eşi 

  

18. Ölçü ve tartıda hile yapma özelliğiyle ön plana çıkan toplum aşağıdakilerden hangisidir? (11/84-85) 

A) Lût kavmi  

B) Medyenliler 

C) Semûd kavmi 

D) Âd kavmi  

  

19. Akrabalık bağının sağlam olması bazı durumlarda düşmana karşı caydırıcı bir etki yapmaktadır.’Seni de aramızda 

güçsüz biri olarak görüyoruz! Eğer yakınların olmasaydı seni taşlayarak öldürürdük’ sözlerine muhatap olan 

Peygamber kimdir? (11/91) 

A) Hz. Musa  

B) Hz. Yakûb 

C) Hz. Şuayb 

D) Hz. Salih  
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20. Gerçeklerden saparak birini önder seçenler, ahirette de önderlerinin peşine takılacak ve önderleri onları cehenneme 

götürecektir. 

Hûd suresinde kendisinden bahsedilen bu zalim önder kimdir? (11/98) 

A) Firavun 

B) Nemrût 

C) Belam 

D) Kârun 

  

21. “Hani Yusuf babasına demişti ki:”Babacığım ben ……. yıldızı, ……. ve ………. gördüm. Hepside yerlere 

kapanarak beni saygıyla selamlıyorlardı.”(12/4) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 

A) on iki   /güneşi   / ayı 

B) on bir  / gezegenleri / kardeşlerimi 

C) on iki  / zindanı  / sarayı 

D) on bir   / güneşi  / ayı 

  

22. Hz. Yûsuf, evinde bulunduğu kadının iftirasına maruz kaldığında suçlu olup olmadığına nasıl karar verildi? (12/26) 

A) Ev halkının şahitliğine başvuruldu. 

B) Hz. Yûsuf'un gömleğinin önden mi, arkadan mı yırtıldığına bakıldı. 

C) Hz. Yûsuf'un söylediklerine göre karar verildi. 

D) Olayın kimin odasında geçtiğine bakıldı. 

  

23. Hz. Yûsuf'un, zindandaki arkadaşlarına anlattıklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (12/38-40) 

A) Hz. Yûsuf zindan arkadaşlarını yönetime karşı ayaklanmaya çağırıyordu. 

B) Hz. Yûsuf kardeşlerinin kendisine yaptıklarını anlatıyordu. 

C) Hz. Yûsuf  bir tek olan Allah’ı ve Ona kulluk edilmesi gerektiğini anlatıyordu. 

D) Hz. Yûsuf  sürekli olarak kendisine yapılan zulmü anlatıyordu. 

  

24. Kur'an'ın, "hüküm" konusundaki temel anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? (12/40) 

A) Hüküm, çoğunluğun kanaatine göre belirlenir. 

B) Hüküm, Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. 

C) Hüküm, Müslüman yöneticilerin ve âlimlerin görüşüne göre belirlenir. 

D) Hüküm, ancak Allah'a aittir. 
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25. Kral, rüya yorumunu beğenip yanına getirilmesini emrettiğinde Hz. Yûsuf'un yanına gelen kralın elçisinden isteği ne 

oldu? (12/50) 

A) Ellerini kesen kadınların sorgulanması 

B) Babasının yanına gitmesine izin verilmesi 

C) Kardeşlerinin ve babasının yanına getirtilmesi 

D) Hapse düşmesine sebep olanların hapsedilmesi 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 C  14 D 

2 D  15 D 

3 B  16 D 

4 D  17 D 

5 D  18 B 

6 C  19 C 

7 D  20 A 

8 B  21 D 

9 A  22 B 

10 B  23 C 

11 D  24 D 

12 B  25 A 

13 B  26 — 

 


