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16. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Salih kul, Hz.Musa’ya bindikleri gemiyi delmesinin gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? (18/79) 

A) 
Gemi sahiplerinin zenginlik yüzünden azgınlaşmalarını engellemek için gemiyi kusurlu hale getirdiğini 

söylemiştir 

B) Gemiyi içindeki zalimler boğulsun diye kusurlu hale getirdiğini söylemiştir. 

C) 
Geminin sahiplerinin denizden geçimlerini sağlayan fakir kimseler olduğunu, gemiyi bu şekilde delmekle, onları 

ileride bekleyen ve her gemiye zorla el koyan hükümdardan korumak istediğini söylemiştir. 

D) Geminin uzak seferlere çıkmasını ve açık denizlerde batıp gitmesini engellemek için bunu yaptığını söylemiştir. 

  

2. Aşağıdaki sonuçlardan kaç tanesi Hz.Musa ile sâlih kul kıssasından çıkarılacak derslerdendir? 

 *Bu kıssa insanoğlunda Allah bilinci oluşturmayı amaçlamıştır. 

 *Allah dünyanın tamamına birden,bir anda ve bütünüyle bakmaktadır.Milyarlarca insanın nereden nereye gittiğini, kimin 

ne niyetle ne iş yaptığını, kimin nereye hangi amaçla yol aldığını eksiksiz bilenin sadece Allah olduğu bu kıssada insanlara 

kavratılmaktadır. 

 *Allah bütün her şeyle canlı bir temas halindedir.Her şeyi,her fısıltıyı, her kımıltıyı,her iyilik ve kötülüğü anında 

görmektedir. 

 *Dört adım sonrasını görebilmek için insanları ve olayları iyi okumak, gelişmeleri iyi takip etmek, oluş ve akışa 

derinlemesine nüfuz etmeye çalışmamız gerekir. 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) Hepsi 

  

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Musa ile Salih kul kıssasından çıkarılacak derslerden biri değildir? (18/60-82) 

A) 
Tüm olayların arka planını bilen ilmi sonsuz olan Allah’tır.O yüzden Allah’ın adaletinde,yönetiminde  ne bir 

eksiklik ne de bir tutarsızlık vardır. 

B) 
İnsanlar bazen olayların sadece dış görünüşünü görüp hareket eder.Bu nedenle insanların Allah’ın bazen 

dünyada insanlara haksızlık yaptığı,suçluları hemen cezalandırmadığı vehmine kapılması yanlıştır. 

C) 
Olayların sebeplerini, arka planını öğrenmek yersiz ve gereksiz bir iş olduğundan bu tür araştırmalarla vakit 

harcamamız sadece zaman kaybına neden olur. 

D) 
Olaylar hakkında hüküm verirken aceleci olmamalıyız.Olayın öncesini sonrasını iyice araştırmalı ve tüm 

yönleriyle değerlendirmeye çalışmalıyız. 

  

4. Zülkarneyn kıssasında, ‘İster onları cezalandırırsın, istersen iyi muamele edersin’ denilerek kararın kendisine 

bırakıldığı kimseler hakkında Zülkarneyn ne demiştir? (18/87) 

A) 
Haksızlık edenler bu dünyada cezalandırılmadıkça Allah yolunda fetihler son bulmayacaktır. Zalimlerin varacağı 

yer cehennem ateşidir. 

B) Zalimlere dünyada vereceğimiz bu ağır ceza yaptıklarının karşılığıdır.Sonunda herkes Rabbine hesap verecektir. 

C) Haksızlık edeni cezalandıracağız; sonra Rabbine döndürülecek ve Rabbi onu korkunç bir azapla cezalandıracak.  

D) Kim zulmederse ancak kendisine zulmetmiştir. Allah’ın cezalandırması çok hızlı ve korkunçtur. 
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5. Zülkarneyn, kendisinden talep edilmesi üzerine, kimin oluşturduğu tehlikeye karşı bir engel yapmıştır? (18/94) 

A) Ashâb’ul Karye  

B) Ashâb’ur Re’ss 

C) Ye'cûc ve Me'cûc  

D) Ashâb'ul Uhdûd 

  

6. Zülkarneyn hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Allah’a ve ahirete iman eden tevhid inancına bağlı bir hükümdardır. 

B) 
Yeryüzünün bir kenarında kendi halinde doğayla iç içe yaşayan toplulukları çağdaşlaştırmak için  fetihler yapan 

mümin bir hükümdardır. 

C) Zülkarneyn iktidar gücünü kullanarak fesat ve kötülükleri engellemeye çalışmış salih bir hükümdardır.  

D) Bir çok fetihler gerçekleştirmiş ve adaletli bir hükümdardır. 

  

7. Salih amelle (Allah’ın rızasına uygun her türlü iyi ve faydalı iş) ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (18/ 103) 

A) 
Ahirette en çok ziyana uğrayacak olanlar, bu dünya hayatında sağlıklı bir bilgiye dayanmaksızın iyi ameller 

yaptıklarını sananlardır. 

B) Sahih bir iman ile amel edenler Allah’ınonlara gösterdiği şekilde iyi ameller işlerler. 

C) Bir amelin Allah katında makbul olması  ve kişiyi cennete ulaştırabilmesi için insanlığa faydalı olması yeterlidir. 

D) Sağlıklı bilgi ve buna dayalı iman iyi amellerin tabanında olmadıkça ameller boşa gider. 

  

8. Hz. Zekeriyya kendi yaşlı olduğu ve eşi de kısır olduğu halde Allah’tan bir oğul sahibi olmak istemiştir. (19/3-6) 

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Zekeriyya’nın bir oğul sahibi olmak istemesinin nedenlerinden biri değildir?  

A) Kendisinden sonra yerine geçebilecek akrabalarından yana endişeleri olduğu için. 

B) Kendisinin ve eşinin tatmadığı evlat sevgisini yaşamak ve ileride torun sahibi olmak için. 

C) Kendisinin yerine geçecek bir yardımcının toplumu için ne kadar önemli olduğunu bildiği için. 

D) Kendisine ve Yakub oğullarına mirasçı olması için. 

  

9. Hz. Zekeriyya'nın, isteği üzerine kendisine müjdelenen ve "daha önce kimseye böyle bir isim verilmemiş" oğlunun 

adı nedir? (19/7) 

A) Yahya 

B) İlyas 

C) Âsâf 

D) Elyesa 
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10. Hz.Zekeriyya üç gün konuşamaması emaresinden sonra mabetten çıkarak kavminin yanına gitti ve onlara işaret diliyle 

hangi sözleri söyledi? (19/11) 

A) Sabırlı olun, Allah’ın yardımı yakındır. 

B) Sabah akşam Allah’ı tesbih edin. 

C) Konuşamamamın nedeni Allah’ın imtihanıdır. 

D) Mabede bir süre gelmeyin, Allah’ı anmaya evlerinizde devam edin. 

  

11. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Yahya’nın ayetlerde bildirilen özelliklerinden birisi değildir? (19/12-14) 

A) Anne babasına iyi davranan biri olması  

B) Hikmet sahibi (isabetli karar verebilen, ileri görüşlü) olması  

C) Fetihler yapması 

D) Yumuşak kalpli olması  

  

12. Aşağıdakilerden kaç tanesi Hz.Isa ve Hz.Yahya arasındaki benzerliklerdendir? 

 

* Her iki peygamberde  bilinen sebeplerin dışında mucizevi bir şekilde doğmuştur. 

* Her ikisi de İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir. 

* Her ikisi arasında akrabalık bağı vardır. 

* Kuranın ifadesi ile dünyaya getirildikleri, ölecekleri gün ve tekrar diriltilecekleri günde her ikisine selam olacaktır. 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

  

13. “Sen onları ………. günü konusunda uyar. Öyle gün ki işler bitirilivermiştir; oysa onlar hâlâ gaflettedirler ve 

hâlâ iman etmemişlerdir.” (19/ 39) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 

A) ceza 

B) pişmanlık 

C) aldanış 

D) hesap 

  

14. “Babası dedi ki “Ey İbrahim! Sen ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun?Bu yaptığına son vermezsen, and olsun 

seni taşa tutarım.Uzun müddet benden uzak dur!”  (19/46) 

Bu sözlerin hemen ardından Hz. İbrahim babasına ne söylemiştir? 

A) Babacığım! Esenlik dilerim sana. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim; çünkü O bana çok lütüfkârdır. 

B) Babacığım! Sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Artık bana tabi olda seni dümdüz bir yola kavuşturayım.  

C) Babacığım! Şeytan’a kulluk etme. Kuşku yok ki şeytan, Rahmân’a isyan etmiştir.  

D) 
Babacığım! Rahmân’dan sana bir azabın dokunmasından ve bundan sonra şeytanın dostu olmandan 

korkuyorum. 
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15. Hangi peygamberin bir yakının uyarılara kulak asmayıp ateşte olacağı hakkında bir bilgimiz yoktur? 

A) Hz.Lût 

B) Hz.Nûh 

C) Hz.Davut 

D) Hz.İbrahim 

  

16. “Sonra onların ardından öyle bir nesil geldi ki………..bütünüyle zâyi ettiler ve de ……..peşine takıldılar.Bunlar 

bu azgınlıklarının cezasını ileride bulacaklardır.” (19/59)  

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) kulluklarını  / şeytanın 

B) amellerini  / atalarının 

C) namazı  / şehvetlerinin 

D) hayatlarını / zevlerinin 

  

17. ‘Neredeyse gökleri paramparça edecek, yeri yaracak ve dağları yıkıp yok edecek’ olan durum aşağıdakilerden 

hangisidir? (19/89-91) 

A) Rahmân’a bir çocuk  isnat edilmesi 

B) Allah'a kullukta gaflete dalınması 

C) Meleklerin Allah’ın kızları olduğunun iddia edilmesi 

D) Allah'a Hz.Yakup ile güreştiğinin isnat edilmesi 

  

18. Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim’in indiriliş amaçlarından biri değildir? (20/1-3) 

A) Dünyada iyilik ve adaletin hâkim olması için 

B) Ölülere okuyup sevabını ruhlarına hediye etmek için 

C) Dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamak için 

D) Allah’ın azabından korunmak isteyenlere bir  hatırlatma olması için  

  

19. Hz. Musa'ya Rabbinin bizzat seslendiği, ayakkabılarını çıkarmasının istendiği ve peygamberlik vazifesinin verildiği 

mukaddes vadi aşağıdakilerden hangisidir? (20/12-13) 

A) Bekke 

B) Beytüllahim 

C) Tuvâ 

D) Hayfa 

  

 

 

 

 

 



 

 5 

20. “Rabbim! Gönlüme genişlik ver.İşimi kolaylaştır.Çöz dilimin tutukluğunu da; sözümü iyi anlasınlar." duasını 

yapan peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (20/25-28) 

A) Hz. Süleyman  

B) Hz. Harun 

C) Hz. Musa  

D) Hz. Yahya 

  

21. Firavun’un Hz.Musa'yı zor durumda bırakmak amacıyla "İyi ama önceki nesillerin durumu ne olacak? şeklindeki 

sözlerine Hz.Musa'nın verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir? (20/52) 

A) 
Yeryüzünde yüz yirmi dört bin peygamber gönderilmiştir. Öyleyse onlarda mutlaka amellerine göre hesaba 

çekileceklerdir. 

B) Onların bilgisi Rabbimin yanındaki yazılı bir kayıttadır.Rabbim şaşmaz ve unutmaz. 

C) Rahmân’ın merhameti her şeyi kuşatmıştır.Merhametli Rabbim onları Araf’ta toplayacaktır.  

D) Akıllarıyla Allah'ın varlığını ve birliğini bulmuşlarsa eğer Rabbim onları mutlaka mükafatlandıracaktır. 

  

22. Hz. Musa'nın, Sînâ Dağı'na gitmesinden sonra İsrâiloğulları'na ziynet eşyalarından bir buzağı heykeli yaparak onların 

sapmalarına öncülük eden kişi aşağıdakilerden hangisidir? (20/85) 

A) Belam 

B) Kârun 

C) Hâmân 

D) Sâmirî 

  

23. Sînâ Dağı'nda Rabbi ile görüşmesinden sonra Hz. Musa hemen halkına döndü.Kavminin yaptıkları karşısında 

öfkelendi ve üzüldü. Hz. Musa’nın bu öfke ve üzüntüsüne sebep olan olay aşağıdakilerden hangisidir? (20/85-86) 

A) Kavmi, hak yoldan saparak, içlerinden birinin yaptığı buzağı heykeline tapınmaya başlamıştır. 

B) Kavmi, Hz. Musa'nın onlara emanet ettiği Tevrat levhalarına zarar vermiştir. 

C) Kavmi, ona danışmadan tekrar Mısır'a dönmek üzere yola çıkmıştır. 

D) Kavmi, kardeşi Hz. Harun'a saldırmış ve onu yaralamıştır. 

  

24. Musa (a.s.)'nın Rabbi ile sözleşmeye vaktinden önce gitmesinin ardından Sâmiri, İsrail oğullarına ne söyleyerek onları 

inkâra geri döndürdü? (20/88) 

A) Musa'nın, Harun'un ve İsrailoğullarının Rabbinin temsili bu heykeldir. 

B) Musa aramıza geldikten sonra eski inancımızın doğru yol olduğuna kanaat getirecektir.  

C) Sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. inancımıza geri dönmezsek sapanlardan oluruz.  

D) İşte bu sizin de Musa'nın da ilahıdır; ne yazık ki O unuttu. 
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25. İsrâiloğulları'na buzağı heykeli yaparak, yoldan çıkmalarına sebep olan kişi dünyada nasıl cezalandırılmıştır? (20/97) 

A) Diğer insanlarla defolup gitmesi ve insanların kendisiyle ilişkide bulunmaması cezası verilmiştir. 

B) Dinden dönüp mürted olduğu için öldürülme cezası verilmiştir. 

C) Yaptığı heykelle birlikte denize atılmıştır boğulmak suretiyle öldürülmüştür. 

D) Yaptığı heykelle birlikte ateşte yakılıp öldürülmüştür 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 C  14 A 

2 D  15 C 

3 C  16 C 

4 C  17 A 

5 C  18 B 

6 B  19 C 

7 C  20 C 

8 B  21 B 

9 A  22 D 

10 B  23 A 

11 C  24 D 

12 D  25 A 

13 B  26 — 

 


