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13. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Hz. Yusuf döneminde Mısır da yönetici olanlar Firavunlar değildi. Ülkeyi Mısır yerlilerinden olmayan “Çoban 

Krallar” diye isimlendirilen ve göçebe halkların hükümdarları yönetiyordu. 

Kral, rüyasını doğru şekilde yorumlayan Hz. Yusuf’un masum olduğu ortaya çıkartınca Yusuf’a: Artık yanımızda bir makam 

sahibisin, güvenilir birisin deyip kendisine danışmanı olmasını teklif eder.  

Bunun üzerine Hz. Yusuf, Kraldan nasıl bir görev istemiştir?(12/55) 

A) Maliye ve Hazine Vezirliği 

B) Dış İşleri Vezirliği  

C) Din ve Eğitim-Öğretim Vezirliği  

D) Tarım İşleri Vezirliği 

  

2. Hz. Yûsuf, kardeşlerinin alacakları erzak karşılığında yanlarında getirdikleri yükleri almamış gizlice verilen 

malların içine geri koydurmuştur.(12/58-62) 

Hz. Yusuf’un bu planı yapmaktaki amacı nedir? 

A) Kardeşlerinin, diğer kardeşi Bünyamini Mısır'a getirmelerini sağlamak. 

B) Kenan diyarındakilerin daha fazla buğdaya sahip olabilmeleri için. 

C) Kardeşlerinin yaptıkları kötülükleri hatırlayıp pişman olmaları için. 

D) Babasının kendisinin hayatta olduğunu anlaması için. 

  

3. Kral’ın kanunlarına göre kardeşini yanında alıkoyamayan Hz. Yûsuf'a bunu yapabilmesi için Allah tarafından 

öğretilen plan aşağıdakilerden hangisidir? (12/75-76) 

A) Mısır'a gelen kardeşlerinin bozguncu olarak ilân edilmesi ve tamamının alıkonulması 

B) 
Mısır kanunlarına göre olmasa da kendi kanunlarına göre, yalancı sayılan kardeşlere ceza olarak en küçüklerinin 

alıkonulması 

C) Öldürülen birinin katili olarak kardeşlerini itham etmesi ve kısas için en küçük kardeşin alıkonulması 

D) Kralın su kabının küçük kardeşinin yükü arasına konulması ve ceza olarak hırsızın alıkonulması 

  

4. Hz.Muhammed, kendi kavmi (kardeşleri, akrabaları ) Kureyş’in kendisini öldürmek için yaptıkları sayısız zulme 

karşın Mekke’yi fethettiğinde müşriklere tıpkı Yusuf’un kardeşlerine dediği gibi ne demiştir?(12/ 92) 

A) 
Bugün zulüm ve öldürmelerinize karşılık size misliyle ceza uygulanacaktır. Bana biat edenler affedilecektir. Allah 

tövbeleri çokça kabul edendir. 

B) 
Bugün içinizdeki kadınlar, çocuklar ve yaşlılar haricinde size merhamet yoktur. İşlediklerinizin hesabını 

vereceksiniz. Allah hesap verenlerin en hayırlısıdır. 

C) Bugün size karşı hiçbir kınama olmayacaktır. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. 

D) 
Bugün içinizdeki erkekler yaptıklarına karşılık hapis edilecektir. Bu Allah’ın emridir. Allah hüküm verenlerin en 

hâkimidir 
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5. Evlatlarını kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle gözleri görmez olan Hz. Yakûb'un gözleri nasıl görür hale gelmiştir? 

(12/93-96) 

A) Bütün evlâtları tövbe edip bir araya gelerek dua etmişler ve gözleri açılmıştır. 

B) Oğlu Yusuf'a ve Yusuf'un küçük kardeşine kavuşunca görmeye başlamıştır. 

C) Mısır'ın kralı, ülkenin en meşhur tabiplerini çağırtmış ve onların hazırladıkları ilaçlarla görür hale gelmiştir. 

D) Oğlu Yusuf'un, Mısır'dan gönderdiği gömleği yüzüne atılınca görmeye başlamıştır. 

  

6. Allah’ın Hz.Yusuf’a vermiş olduğu ilim/ mucize aşağıdakilerden hangisidir? (12/101) 

A) Kahinlerin geleceğe dair sahip oldukları sırları öğretmek. 

B) Yaşadığı tecrübelerden yola çıkarak Yusuf’a güçlü tahminlerde bulunmasını sağlamak. 

C) Rüyalar üzerinden olayların iç yüzünü ve sonuçlarını bildirmek. 

D) Metafizik güçlere sahip olmanın yollarını öğrenmek. 

  

7. Peygamberlere Allah’ın yardımı ne zaman ulaşır? (12/110) 

A) Müminlerin üzerine düşenleri yapmakta gevşeklik gösterdikleri bir sırada 

B) Yenilgiyi kabul edip kavimlerinden ayrılmaya karar verdikleri bir sırada 

C) Ümitlerini yitirip artık yalanlandıklarına kanaat getirdikleri bir sırada 

D) Kafirlerin kendileriyle uzlaşıp anlaşma yapmak istedikleri bir sırada 

  

8. “ O Allah ki gördüğünüz direkler olmaksızın …………yükseltmiş, sonra ………istiva etmiş,………….ve 

………buyruğu altına almıştır.” (13/2) 

Ayette boş bırakılan yerlere gelmesi gereken doğru ifadeleri seçiniz. 

A) semâyı / makama/ cinleri / melekleri 

B) burçları / yönetim merkezine / cinleri / melekleri 

C) dağları / âleme / güneş / ayı 

D) gökleri / arş’a / güneş / ayı 

  

9. “Eğer şaşıyorsan esas şaşılacak şey: ……………………………………….. demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar 

edenlerdir. Kıyamet günü onların boyunlarında tasmalar olacaktır.Onlar cehennem ehlidirler ve orada ebedi 

kalacaklardır."(13/5) 

Ayette boş bırakılan ifade aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Toprak olduktan sonra yeniden mi diriltileceğiz 

B) Sen de bizim gibi bir beşer olduğun için asla bizden üstün olamazsın 

C) Atalarımızın yolunu bırakıp çobanlık yapmış birisinin yoluna mı uyalım 

D) Bize ne Sen ne de Rabbin herhangi bir zarar verebilir 
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10. "Önünden ve arkasından onu(insanı) takip edenleri vardır; Allah’ın emriyle onu korurlar. Bir toplum, kendinde 

olanı değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Şayet Allah bir topluma kötülük diledi mi onu geri çevirecek 

yoktur. Onlar için Allah’tan başka koruyup himaye edecek de yoktur.”(13/11) 

Allah’ın evrene hâkim kıldığı / toplumlar için belirlemiş olduğu ilkelere ve yasalara ne denir? 

A) Marifetullâh 

B) Hikmetullâh   

C) Sünnetullâh 

D) Sırrullâh  

  

11. Yaratılmış hiçbir şey insanların dualarını işitme, isteklerini karşılama gücüne sahip değildir. Allah kendisinden 

başkasına dua eden inkarcıların isteklerine kavuşamayacaklarını ve elleri boş döneceklerini nasıl bir benzetmeyle 

anlatmaktadır? (13/ 14) 

A) Ağzına su ulaşsın diye iki avucunu suya doğru uzatanlara benzetmiştir. 

B) Halatı iğne deliğinden geçirmeye kalkışanlara benzetmiştir. 

C) Göğe bir ip uzatıp ulaşmaya çalışanlara benzetmiştir. 

D) Deveye hendek atlatmaya çalışanlara benzetmiştir. 

  

12. “Gökler de ve yerde bulunanlar isteseler de istemeseler de Allah’a secde ederler.  ………….. sabah akşam secde 

eder.” (13/15) 

Ayetteki boşluğa gelmesi gereken doğru kelimeleri seçiniz. 

A) kendileri de 

B) ruhları da      

C) bedenleri de 

D) gölgeleri de     

  

13. “De ki:”Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki:”Allah’tır.”De ki : “Onun yanı sıra kendi kendilerine bile zarar 

ve yarar verme gücüne sahip olamayanları mı dostlar edindiniz? De ki: “Kör ile gören bir midir? Yahut 

karanlıklarla aydınlık bir midir? ...” (13/ 16) 

Ayette yapılan benzetmede kör ve görenden kasıt kimdir? 

A) Kör: Anlamayan / Gören: Anlayan 

B) Kör: Kâfir  / Gören: Mü’min 

C) Kör: Bilmeyen / Gören: Bilen 

D) Kör: Allah dışında tapılınanlar / Gören: Allah  

  

14. Allah, hak ile batıl arasındaki farkı ifade ederken hakkın kalıcı, batılın ise geçici olduğunu belirtir. Ayette 

yağmur, vadi ve köpük neye benzetilir? (13/17) 

A) Yağmur: Melek    Vadi: İnsanların düşünceleri   Köpük: İsyan  

B) Yağmur: Nimet    Vadi: Verimli topraklar          Köpük: Zararlı şeyler 

C) Yağmur: Vahiy    Vadi: İnsanların kalpleri         Köpük: Bâtıl 

D) Yağmur: Vahiy    Vadi: İnsanların ilimleri          Köpük: Şirk 
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15. “ Ve Adn cennetleri… Babalarından eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla birlikte oraya girecekler. 

Melekler de her kapıdan yanlarına varacaklar.” (13/ 23)  

Aşağıdakilerden hangisi ahirette cennete girebilecek müminlerin özellikleri arasında yer alır? (13/21-22) 

A) Kötülüğe aynısıyla karşılık verirler. 

B) Kötülüğü iyilik yaparak savarlar. 

C) Kötülük karşısında sadece sabrederler. 

D) Kötülüğe engel olmaya çalışmazlar. 

  

16. "Bunlar, iman ettiler ve Allah’ın zikriyle kalpleri huzur buldu. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzur 

bulur.Bunlar iman ettiler ve salih amel işlediler.Ne mutlu onlara!Varılacak en güzel yer de onlarındır" (13/28-29) 

 Ra’d Suresi, 27.ayette Allah inkar edenlerin Peygamberden mucize isteklerini reddederek dileyenin Allah’a 

yöneleceğini dileyenin ise doğru yoldan uzaklaşacağını söylemiştir. 

Yukarıda ki ayetlerde ise kalplerin ancak Allah’ın zikriyle huzur bulacağını söylemiştir. Ayette Allah’ın zikri ile ne 

kastedilmektedir? 

A) Nâfile ibadet  

B) Zikir halkası 

C) Kuran  

D) Mürşid-i Kâmil 

  

17. Müşrikler tabiat kanunlarını alt üst eden türden mucizeler istiyorlardı.Bu tür isteklerini her dile getirdiklerinde 

Allah karşılarına mucize olarak Kuran çıkarttı.  (13/ 31) 

Kuranın indiriliş amacı/hikmeti aşağıdakilerden hangisidir? 

  

 

A) Kendisiyle yerin paramparça olması için. 

B) Kendisiyle dağların yürütülmesi için. 

C) Dirilere hitap, kalplere nûr, akıllara kılavuz olması için. 

D) Kendisiyle ölülerin konuşturulması için. 

  

18. “Musa’yı, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve Allah’ın günlerini onlara hatırlat diye ayetlerimizle 

gönderdik. Bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır.” (14/ 5) 

Ayette bahsedilen Allah’ın günlerinden kasıt nedir? 

A) Allah’ın günleri var ettiği ilk zamanlar 

B) İsrâiloğulları tarihindeki önemli olaylar 

C) Yahudilerce kutsal kabul edilen Cumartesi ibadetleri 

D) Ataları Yusuf’un zindanda geçirdiği günler 
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19. Rablerine karşı nankörlük edenlerin amellerinin ve kazançlarının kendilerine bir fayda sağlamayacağı hangi 

benzetmeyle anlatılmaktadır? (14/18) 

A) Büyük alevler üzerine dökülen bir bardak su 

B) Korkunç bir gürültünün arasındaki kuş sesi 

C) Fırtınalı günde rüzgârın savurduğu kül 

D) Okyanusta ilerlemeye çalışan bir sal 

  

20. “Güzel bir sözün; kökü sapasağlam, dalları ise yüksekte olan bir ağaca benzediğine dair Allah’ın verdiği misali 

görmedin mi? Rabbinin izniyle O, sürekli meyvesini verir. Düşünüp ibret alsınlar diye Allah insanlara misaller 

veriyor.” (14/24-25) 

Ayette geçen güzel sözden kasıt nedir? 

A) Tevhid üzere kurulu söz, ilke ve öğretiler 

B) Şâirâne benzetmeler 

C) İlim içerikli sözler 

D) Etkileyici edebi cümleler 

  

21. “Kötü bir söz ise; kökünden koparılıp toprağın üzerine atılmış, gövdesi üstünde duramayan işe yaramaz bir 

ağaca benzer.” (14/ 26) 

Ayette geçen kötü sözden kasıt nedir? 

A) Edebi değeri olmayan cümleler 

B) Diziliş sırası sorunlu olan cümleler 

C) Şirk üzere kurulu söz, ilke ve öğretiler 

D) İnsanı etkilemeyen sıradan sözler 

  

22. Hz.İbrahim Allah’a nasıl dua etmiştir? (14 /39) 

A) Yaşlılığımda bana İsmail’i ve İshak’ı armağan eden Allah’a şükürler olsun. 

B) Yaşlılığımda bana Beytullâh’ı inşa ettiren Allah’a şükürler olsun. 

C) Gençliğimde bana putları kırdıran Allah’a şükürler olsun. 

D) Gençliğimde beni ateşte yanmaktan kurtaran Allah’a şükürler olsun. 

  

23. "Rabbim! Beni, namazlarını aksatmadan kılanlardan eyle, soyumdan gelenleri de… Rabbimiz! Duamı kabul 

et. Rabbimiz! Hesapların görüleceği gün beni, ana-babamı ve iman edenleri bağışla.”diye dua eden peygamber 

kimdir? (14/40) 

A) Hz. Musa 

B) Hz. İbrahim 

C) Hz. Nuh 

D) Hz. İsa 
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24. Kafirler kıyamet vaktinde mahşer alanında nasıl toplanacaklardır?(14/43) 

I. Gözleri dehşetten donup kalacak bir halde 

II. Başlarını yukarı doğru dikmiş, gözleri bir noktaya takılı kalmış bir halde  

III. Kendilerine bile bakamaz olmuş bir halde  

IV. kalpleri bomboş bir şekilde koşacaklar. 

V. Hepsi 

A) I.  II.ve III. 

B) II. III.ve IV.  

C) Hepsi 

D) l. II.ve IV 

  

25. Ayetteki boşluklara gelmesi gereken kelimeleri aşağıdan seçiniz. 

“O gün suçluların zincirlere vurulduklarını göreceksin ………….. katrandandır; yüzlerini ise ……........ 

kaplayacaktır.” (14/49-50) 

A) kalpleri     /  karanlık 

B) yakıtları     /  utanç 

C) gömlekleri  /  ateş 

D) bedenleri   /  rezillik 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 A  14 C 

2 A  15 B 

3 D  16 C 

4 C  17 C 

5 D  18 B 

6 C  19 C 

7 C  20 A 

8 D  21 C 

9 A  22 A 

10 C  23 B 

11 A  24 C 

12 D  25 C 

13 D  26 — 

 


