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17. Cüz Meal Sınavı 

 1. “Biz senden önce sadece kendilerine vahiy verdiğimiz er kişiler gönderdik. Bilmiyorsanız işin bilgini 

kimselerden sorun.” (21/ 7) 

Ayette bahsedilen ‘işin bilgini kimseler” kimlerdir? 

A) Mekke’deki müşrik âlimler 

B) Yahudi ve Hıristiyan (Ehli Kitâb) âlimleri 

C) Arabistan coğrafyasında yaşayan âlimler 

D) Putlara tapmayan Hanifler’den âlimler 

  

2. “Biz onları, yemek yemeyen bir ceset kılmadık; onlar ölümsüz de değillerdi.” (21/ 8) 

Maalesef günümüzde bazı müslümanların Peygamber tasavvurunda cahiliye dönemi izleri görülebilmektedir. Bu tavırları/ 

düşünceleri nedeniyle Peygamberimizi (uçuk övgülere ihtiyacı varmış gibi!) insanların hayatından uzaklaştırmış ve örnek 

alınamayacak konuma oturtmuşlardır. 

Peygamber tasavvurlarından aşağıdakilerden hangisi / hangileri cahiliye anlayışının bir yansımasıdır? 

I.Peygambere Allah demeyin de ne derseniz deyin. Allah’tan sonra en büyük O’dur. 

II.Peygamberimiz yiyip içmeden yaşayabilen hatta gölgesinin bile olmadığı ulu bir elçidir. 

III.Peygamberimiz doğduğunda Cebrail müjdeler getirmiş, arş titremiştir. Hûriler köşklerinden gelmiş, koku yayılmıştır. 

IV. Allah bütün peygamberlerin şemâilini (fiziki güzellik ve beden yapısı) ancak Hz. Peygamberde toplamıştır. 

V. Allah sadece Peygamberimizin şeytanını müslüman kılmış, Peygamberlerin hepsine O’nun hürmetine hayat vermiş ve 

O’nu ümmetinin sırlarına muttalî kılmıştır.  

A) Sadece I.  

B) I.ve III.  

C) I.ve IV 

D) Hepsi 

  

3. “ Onlar (melekler) O’ndan (Allah’tan) önce söz söylemezler; onlar O’nun emriyle hareket ederler.” (21 /27) 

Meleklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Meleklerin ‘kul’ diye isimlendirilmeleri bile isteklerinin yani iradelerinin var olduğunu gösterir. 

B) Melekler Allah’a olan saygılarından dolayı Allah bir söz söylemeden, onlar söz söylemezler. 

C) Meleklerin itaatleri Allah tarafında otomatik kurgulanmış olduğu için iradeleri yoktur. 

D) Melekler Allah’a itaat eden O’nun emirlerini yerine getiren değerli kullardır. 

  

4. “O, ne yaptıklarını da bilir ne yapacaklarını da. O’nun hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler ve 

O’nun karşısında saygılarından ve korkularından tir tir titrerler.”  (21/ 28) 

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilir? 

A) Melekler sadece Allah’ın hoşnut olduğu insanlara şefaat ederler. 

B) 

Meleklerin hiçbir şekilde Allah’ın emrine muhalefet etmedikleri, bilakis Allah’a saygılarından O’nun huzurunda tir 

tir titredikleri ifade edilerek böyle bir şefaate kalkışmalarının da ancak Allah’ın iznine bağlı olduğu ve bununda 

kesinlikle mümkün olamayacağı anlatılmaktadır. 

C) 
Melekler affedilmesini istedikleri râzı oldukları günahkâr müşriklere (Allah’ın kızları olduklarına inanıp putlardan 

heykellerini yapmışlardı) veya insanlara şefaat ederler. 

D) 
Meleklere şefaat yetkisi Allah’a olan saygı ve korkularının bir mükafatı olarak verilmiştir. Ahirette bazı günahkâr 

kullara şefaat edeceklerdir.  
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 5. “Her can ölümü tadacaktır; şu kadar var ki sınanmak için sizi hayırla da şerle de deneriz. Sonunda bize 

döndürüleceksiniz.”  

Dünyada her dakikada sayısını sayamayacağımız kadar doğum ve ölüm olayı gerçekleşmektedir. Buna rağmen bazı 

insanlar bu gerçeğe gözlerini kapatmış ve dünya lezzetlerinin peşine takılarak (tek dünyalı olarak) hiç ölmeyecekmiş gibi 

yaşamaktadırlar. Bu ayet (ya da Ankebût ,57) evlerimizde,işyerlerimizde, ticaretin çok yoğun olduğu merkezlerde vb. asılı 

olması gerekirken maalesef genelde mezarlıkların giriş yerlerinde veya tabut üzerinde yazılmış olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Hayatlarında hiç Kuran okumayanlar bile bir yakını vefat ettiğinde üzerinde düşünmek istemediği bu 

hakikatten bu şekilde kaçamamış olmaktadır. 

Yukarıda verilmiş olan ayet hangi surenin kaçıncı sırasındadır? 

A) Enbiyâ Suresi, 35. Ayet 

B) Müminûn Suresi, 43.Ayet 

C) Yâsin Suresi, 70. Ayet 

D) Mü’min Suresi, 40. Ayet 

  

6. “Doğrusu Biz onları ve atalarını yaşattık; öyle ki ömür kendilerine de uzun geldi. Görmüyorlar mı yurtları 

çevresinden eksiltiyoruz. Şimdi onlar mıdır galip olanlar?” (21/44) 

Ayette ‘yurtları çevresinden eksiltmek’ ifadesinden kasıt aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Müşriklerin Mekke’de ki bazı arazilerinin doğal bir felaket karşısında iyice çoraklaştığı 

B) Müşriklerin her geçen gün güvenliklerin zayıflamakta, hakimiyet alanlarının daralmakta olduğu 

C) Müşriklerin ticaretlerinin ve geçim kaynaklarının azaldığı 

D) Mekke’nin uzağındaki bazı müşrik kabilelerin Rumlara yenilip yurtlarından olduğu 

  

7. “And olsun Biz Musa ve Harun’a ………bir de ………. ve Allah’ın azabına karşı kendilerini koruma altına almak 

isteyenler içinde bir ……..verdik.” (21/48) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? 

A) Furkân  /  ışık  / öğüt 

B) Beyân  /  hikmet  /hablullâh 

C) Kitâb  / rahmet  / öğüt 

D) Kelâmullâh  / İlim / basiret 

  

8. Hz. İbrahim putları kendi kırmasına rağmen, niçin putperestlere "Ne münasebet; şu büyükleri yapmıştır. 

Konuşabiliyorlarsa onlara sorun" diye cevap vermiştir. (21/63) 

Hz.İbrahim’in böyle söylemekteki amacı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
Putperest babasının hışmına uğrayıp aile bağlarına zarar verebileceği korkusundan kendisinin kırmadığını 

söylüyor.  

B) 

Putların kendilerine gelen bir zararı bile engelleyemediklerini putperestlere fark ettirip, herkese fayda ve zarar 

veren,her şeyi gören,kudreti sonsuz ve insanlarla vahiy aracılığıyla konuşan tek Allah’a kul olmaya çağırmak için 

böyle davranıyor.  

C) Putların kırıldığı anda orada olmadığından kimin yaptığını bilmediğini söylüyor. 

D) Kendisine verilecek cezadan endişe ettiği için suçunu gizlemeye çalışıyor.  
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9. “Davut ve Süleyman’ı da (an).Hani o ikisi, bir topluluğa ait koyun sürüsünün geceleyin girip otladığı bir ekin 

konusunda hüküm veriyorlardı.Biz de onların verdikleri hükme tanıklık ediyorduk.Hükmü Süleyman’a kavratmış 

ve her birine ilim ve hikmet vermiştik….” (21/ 78-79) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) 
Peygamberler günahsız oldukları için aslında Hz.Süleyman daha isabetli karar vermiş değildir. Sürü sahipleri 

olayı ilk başta Hz.Davut’a yanlış aktardıkları için ayette hükmü Süleyman’a kavrattık ifadesi geçmektedir. 

B) Olayda Hz. Davut ve oğlu Süleyman’daki adalet duygusu öne çıkarılmış ve örnek gösterilmiştir.  

C) 

Peygamberlerde bazen ictihâd etmişlerdir. Onların dünyevi konularda bazı kararlarında isabet edememeleri 

bizim gibi insan olmalarındandır. Kararları en isabetli /doğru/faydalı olan sadece hüküm ve hikmet sahibi 

Allah’tır.  

D) Her ikisi de peygamber olmalarına rağmen bu olayda Hz.Süleyman daha isabetli karar vermiştir. 

  

10. Kendisine pek çok özellik yanında zırh yapma sanatı da verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? (21/79-80) 

A) Hz. Süleyman  

B) Hz. Zülkarneyn 

C) Hz. Dâvûd  

D) Hz. İlyâs 

  

11. “………. hikmet ve ilim vermiştik. Hani O, Rabbine:”Bana bu dert mübtelâ oldu: Sen merhametlilerin en 

merhametlisisin” diye yakarmıştı.” (21/83) 

Allah’a bu şekilde dua eden Peygamber kimdir? 

A) Hz. Zekeriyya 

B) Hz. İlyas 

C) Hz. Eyyûb 

D) Hz. İdris 

  

12. “………… , ………….. ve ………..de (ilim ve hikmet verdik.) Hepsi de sabredenlerdendi. Onları rahmetimize 

kabul ettik; çünkü onlar salih kimselerdendir.” (21/85-86) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi peygamberler gelmelidir? 

A) İshak  / Yakup /Yusuf 

B) Âdem  / Elyesa /  Şuayb 

C) İsmail  / İdris /Zülkifl 

D) İbrahim  / İdris / Zülkifl 

  

13. Hz.Yunus’u balık yuttuğu için Kuran’da iki ayette kendisi için ‘balık sahibi’ anlamına gelen lakaplar kullanılmıştır. 

(21/87) 

Aşağıdakilerden hangisinde bu lakaplar doğru olarak verilmiştir? 

A) Zulbeyt /     Sâhibul- Bahr 

B) Zunnûn  / Sâhibul- Hût 

C) Zulcenâhayn / Sâhibun- Nûn 

D) Zulvâv  / Sâhibus- Semek 
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14. “Zekeriyya’ya da (ilim ve hikmet) verdik. Hani Rabbine: “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen ……………..en 

hayırlısısın” diye yalvarmıştı.” (21/ 89) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 

A) vârislerin  

B) yardım edenlerin 

C) hüküm verenlerin 

D) merhametlilerin 

  

15. Evren içerisinde özellikle gökler muhteşem olduğu kadar büyük bir gücün eseridir. Onlara ulaşmak, onların düzenini 

bozmak insanoğlu için imkansız bir şeydir. İşte o sağlam ve ulaşılmaz yapı Allah için çok basittir. Allah’ da kıyamet 

koptuğunda gökleri dürüp katlayacak ve onlara yeni bir düzen verecektir.  

Kıyametin kopuş anında gökyüzünün nasıl olacağına dair yapılan benzetme aşağıdakilerden hangisidir? (21/104) 

A) Kitap sayfalarının dürüldüğü gibi dürülecektir. 

B) Güneşin katlanıp dürüldüğü gibi dürülecektir. 

C) Ekinin paramparça edilip dürüldüğü  gibi dürülecektir. 

D) Eski elbiselerin katlanıp dürüldüğü gibi dürülecektir. 

  

16. “Yemin olsun Zikirden sonra Zebur’da da “Yeryüzüne salih kullarım mirasçı olacaktır” diye yazdık.” (21 /105) 

Ayette bahsedilen ‘Zikir’den kasıt nedir? 

A) İncil 

B) Tevrat 

C) Suhuf 

D) Levh-i Mahfûz 

  

17. “İnsanlardan kimileri de Allah’a kenardan kıyıdan kulluk eder. Bir iyilik görse rahatlar; ama bir imtihanla 

karşılaşırsa gerisin geriye döner. O, dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte gerçek ziyan budur.” (22 /11) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I. İman ile inkâr sınırında duran (bir uçurumun kenarındaymış gibi) ve duruma göre bir bu tarafa bir o tarafa kayan 

kimsenin durumu anlatılmıştır. 

II. Allah’a hakkıyla iman etmeyenler günlük çıkarına göre yön değiştirirler. 

III. Açıktan iman etmeyen kişi kendini hayatında yararlanmak üzere ayarlamıştır ve az çok bir takım yararlara erişir. 

IV. Allah’a kenardan kıyıdan kulluk edenler sadece ahirette hüsran yaşayacaklardır. 

A) I.ve III.    

B) I. II.ve  III. 

C) I.ve IV 

D) Hepsi 
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18. “Her kim dünya hayatında ve ahirette Allah’ın kendisine yardım etmeyeceğini sanıyorsa……..bir yol bulup 

…….. da yol kat etsin ve baksın; bulduğu çare öfkesini dindirecek mi? (22 /15) 

Allah’a kenardan kıyıya kulluk eden kimse bir riskle karşılaşır karşılaşmaz alelacale Allah’ın yardımının gelmesini ister. 

Oysa her şeyin zamanı vardır. Acele etmesinin bir yararı olmaz. Allah dilediği zaman yardım gelir. Buna inanmıyorsa o 

kadar öfkeye kapılmasına da gerek yoktur. Böyle kişilere Allah ayette istediklerine ulaşamayacaklarını anlatmaktadır. 

 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri gelmelidir? 

A) kısa  /  kurtulsun 

B) göğe  / uzansın 

C) doğru  /  koşsun 

D) kestirme  / tırmansın 

  

19. Harran ve Mezopotamya kökenli, Allah’ın birliğine inanma dışında dinlerle ilişkileri olmayan, peygambere ihtiyaç 

olmadığını düşünüp, yıldızlara akıl ve irade atfeden inanç mensupları kimlerdir? (22 /17) 

A) Kenâniler 

B) Mecûsiler 

C) Keldâniler 

D) Sâbiiler 

  

20. Öğretileri Âvesta’da toplanan Zerdüşt’ün kurucusu olduğu, Zerdüşt’ün tebliğ ettiği, tek tanrıcı bir inanç içeren inanç 

ve düşüncelerin daha sonra eski İran inanç ve gelenekleriyle karışımından oluşan bir dindir. Biri iyilik tanrısı (Ahuramazda) 

diğeri kötülük tanrısı (Ehrimen) olan çift tanrıcı bir inanç. İdeal temizlik ve aydınlığın sembolü olarak ateş yakarlar ve 

onlara “ateş yakan” anlamına “Asravan” denirdi. Onların bu geleneği müslümanların dikkatini çekmiş ve onları 

“ateşperest” olarak nitelendirmişlerdir. Peygamberimiz zamanında Sâsâni(İran) devletinin dini idi. 

Yukarıda haklarında bazı bilgiler verilen inanç mensupları kimlerdir? (22/17) 

A) Sâbiiler 

B) Ezîdiler 

C) Mecûsiler 

D) Süryâniler 

  

21. Tavaf edilmesi emredilen Kabe bu ayette hangi özelliğiyle anılmıştır? (22/29) 

A) el-beytül atîk (kadim/ eski ev ) 

B) el- beytül muazzam (büyük/ ihtişamlı ev) 

C) el-beytüş şerîf  (şerefli/ onurlu ev) 

D) el-beytül harâm  (kutsal/ değerli ev) 
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22. “Kendinizi bütünüyle Allah’a vererek ve O’na ortak koşmadan bunları yapın.Her kim Allah’a ortak 

koşarsa………………………… benzer.” (22/31) 

Ayetin devamında Allah’a ortak koşanlar hangi benzetme üzerinden çaresiz oldukları ve emellerine ulaşamayacakları 

ifade edilmiştir? 

A) gökten düşüp kuşun kaptığına ya da rüzgarın sürükleyip uzak bir yere fırlattığına  

B) rüzgarın savurduğu yaprağa ya da derin vadilerde yüzdüğüne 

C) şimşeğin çarptığına ya da şaşkınlık içerisinde bocaladığına 

D) uçurumda durduğuna ya da şeytanın çarpmasına 

  

23. Müslümanlara savaş izni verilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (22/39) 

A) Kendilerine savaş açılması ve bunun sonucu olarak zulme uğramış olmaları 

B) Düşmanlarını sindirmeleri ve çevreye korku salmaları 

C) Müslümanların cihada katılıp katılmayacaklarını denemek 

D) İnkâr edenlerden intikamlarını almaları 

  

24. "Senden azâbın bir an önce gelmesini istiyorlar.Allah verdiği sözden asla dönmez; ama Rabbinin katında bir 

gün saydıklarınızdan…………….gibidir." (22/47) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 

A) bin yıl 

B) bin ay 

C) yüz yıl  

D) elli bin gün 

  

25. “Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin; çünkü O sizi seçti ve din konusunda size bir güçlük yüklemedi.Tıpkı 

babanız İbrahim’in dini gibi.Bundan önce de bu (sonuncu mesajda) da O size………… ismini verdi ki Peygamber 

üzerinize şahit olsun….” (22/78) 

 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 

A) müslümanlar 

B) müminler 

C) mücâhidler 

D) muvahhidler 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 B  14 A 

2 D  15 A 

3 C  16 B 

4 B  17 B 

5 A  18 B 

6 B  19 D 

7 A  20 C 

8 B  21 A 

9 A  22 A 

10 C  23 A 

11 C  24 A 

12 C  25 A 

13 B  26 — 

 


