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19. Cüz Meal Sınavı 
  

1. Ayet, kıyamet sahnelerinden birini canlandırmaktadır. Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 

“Göğün ………… parçalanacağı ve …………. …………………….gün.İşte o gün gerçek hükümranlık; bütün saltanat 

Rahmân’ındır.O gün inkar edenler için gayet zor olacaktır.” (25/25) 

A) paramparça  / meleklerin peş peşe ineceği 

B) yıldırımlarla  / meleklerin bölük bölük 

C) şiddetli bir gürültüyle  /  meleklerin peş peşe 

D) bulutlarla  /  meleklerin bölük bölük ineceği 

  

2. Peygamberimizin elçiliğini kabul etmeyip, Kuran’ı tümden dışlayan (veya bir kısmını işlevsiz bulan),Ona gereken önemi 

vermeyen suçlu, zalim her kişi hesap günü pişmanlık duyarak âh vâh edecektir. (25/27-29) 

  

Aşağıdakilerden hangisi bu zalim kişilerin ahirette ateşe girmeden önce söylediklerinden biri değildir? 

A) Keşke Peygamberle aynı yolu tutmuş olsaydım. 

B) Eyvah! Keşke falancayı dost edinmeseydim. 

C) Ben vahye uymuyordum ama Peygamberi kalben seviyordum. Benim burada olmamam lazım. 

D) Kuran da bana eksiksiz ulaşmıştı ama beni bu uyarıdan(Kuran’dan) falanca kişi saptırdı. 

  

3. “ Peygamber de der ki:”Rabbim! Kavmim bu Kuran’ı büsbütün terk etti. İşte böyle, her peygambere suçlulardan 

bir düşman var ettik.Yol gösterici ve yardımcı olarak ise Rabbin yeter.” (25/30-31) 

Ayetlere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi/hangileri yanlıştır? 

I. İnkara şartlanmış olan kişilere ne anlatırsanız anlatın ve nasıl anlatırsanız anlatın Kuran’a/ İslam’a yönelmezler.  

II.Hz.Muhammed’i kabul etmeyen,Kuran’ı dışlayan, önemsemeyen, saçma sapan bulan tüm inkarcılar Allah tarafından 

sorgulanıp cezalandırılacaklardır. 

III.Kuran’a inandıkları halde ona gereken değeri vermeyenler, okuma yazma bildikleri halde Kuran’da Allah kendilerine 

ne buyuruyor bunu öğrenme ihtiyacı duymayanlar ve anlamını öğrenmeye çalışmayanlar da bu tutumlarından dolayı 

yargılanacaklardır. 

IV.Kuran’ı evlerimizde yüksek yerlerde kapalı tutup saklamak,bayramdan bayrama arada sırada bir okumak Kuran’ı 

terkettiğimiz  anlamına gelmez. 

V. Kuran’ın sadece lafzını okumak, dinlemek (Arap olmayanlar için) Allah’ın mesajını anlamak için yeterlidir. 

A) I.ve V. 

B) I.ve IV.  

C) III.ve V. 

D) IV.ve V. 
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4. “İnkâr edenler dediler ki:”Kuran ona bir defada topluca indirilmeli değilmiydi?” Biz, onunla senin kalbini 

güçlendirelim diye böyle parça parça indirdik ve ağır ağır okuduk.” (25/32) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri çıkarılamaz? 

I.Kuran bir defada topluca indirilmiş olsaydı müşrikler Kuran’a inanacaklardı. 

II.Müşrikler kendileri de bu gerekçelerine inamıyorlardı ama belki başkalarının inanmasına engel olurlar diye bu bahaneyi 

ileri sürüyorlardı. 

III.Kuran’ın parça parça inmesinin nedenlerinden biri Peygamberimizin davet hayatında birtakım sıkıntılarla karşılaşması 

ve kendisine her vahiy geldiğinde  vahyin ona teselli olması ve bu sıkıntıları hafifletmesidir. 

IV.Kuran’ın belli bir kısmı, belli olaylar üzerine indirilmiş ayetlerden oluşmaktaydı. Böylece hem ayetlerin ne demek 

istediğinin anlaşılması kolaylaşıyor hem de Kuran’la hayat arasında canlı bir ilişkinin oluşmasına yardımcı oluyordu. 

V.İnsanların bir anda tüm alışkanlıklarını ve hayat tarzlarını değiştirmeleri kolay olmadığından Kuran’ın parça parça 

indilmesi insanların zorluk çekmeden Allah’ın emir ve yasaklarına adapte olmalarına imkan sağlıyordu. 

A) Sadece I. 

B) Sadece V. 

C) I. ve V. 

D) Sadece II. 

  

5. “Yüzüstü sürünerek cehenneme tıkılacak olan kimselere gelince; …………. konumda bulunanlar ve …………en 

çok sapanlar da bunlardır.” (25/35) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) en zor / emirlerden 

B) affedilemez /  dinden 

C) en şerli / yoldan 

D) en kötü / ahlâken 

  

6. “Nuh kavmini de; elçilerini yalanladıklarında onları suda boğduk ve insanlara bir ibret kıldık.Zalimler için acıklı 

bir azap hazırladık.” (25/37) 

Verilen bu ayetin ardından üç kavmin daha helâkı zikredilerek inkârcıların ibret almaları istenmektedir. Bu kavimler 

hangileridir? 

A) Âd,  Tubba,  Semûd 

B) Semûd,  Hicr,  Medyen 

C) Lût,  Medyen, İsrâiloğulları 

D) Âd,  Semûd,  Ress halkı 

  

7. Ayette vahyi dinlemeyip, akıllarını kullanmayarak uyarıları dikkate almayanlar ego ve içgüdüsüne tabi olan hayvanlara 

benzetilmiş hatta onlardan daha aşağı durumda oldukları anlatılmıştır.   

Bu kişiler kendilerine ilah olarak neleri/kimleri benimsemişlerdir? (25/43-44) 

A) Atalarının geleneklerini 

B) Hevâ ve heveslerini 

C) Güçlü liderlerini 

D) Olağanüstü zannettikleri kişileri 
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8. “İki denizi birbirine salan O’dur. Şunun suyu tatlı ve gönül ferahlatıcı, diğerlerininki ise tuzlu ve acı. Aralarında 

da engelleyici bir set koyduk.” (25/53) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri çıkarılamaz? 

I.Peygamberimiz döneminde modern ilimlerin buluşları olmadığı için yan yana iki ayrı sudan birinin tatlı diğerinin tuzlu 

olduğu tek denizin hangisi olduğunu insanlar anlayamadılar ve kendi aralarında tartıştılar. 

II.Arap dilinde büyük nehirler ve göller için de bahr/ deniz kullanılır. Berzah kelimesi ise aşılmaz engel anlamındadır. 

III.Aslında tüm su kütleleri birbiriyle karışmakta olduğu için bir denizde hem tatlı hem acı suyun yana yana bulunması 

mantıklı olmaz.Sadece tamamen karışmaları biraz zaman almaktadır. Nitekim denizlerden hiçbirinin suyu gönül 

ferahlatacak ölçüde tatlı değildir. 

IV.Ayetin anlattığı her yerde müşahede edilebilen birbirlerine yakın göl ve nehirlerdir. Bunlardan biri tatlı olduğu halde 

diğeri tuzlu olabiliyor. Bunların aralarında bulunan engel/ berzah ise kara parçasıdır. 

V.Kevnî ayetler Allah’ın mükemmel kudretinin , O’nun birliğine işaret eden ibret alınması gereken ayetlerdir. Kuran 

ayetleri elbette bilimin verileriyle ters düşmez lâkin Kuran bilim kitabı değil hidayet kitabıdır. 

A) I. ve IV.  

B) Sadece I.  

C) Sadece II.  

D) I. III.ve IV. 

  

9. Müslümanlar kendileri için yeterli olacak uyku ihtiyacını karşıladıktan sonra gecenin bir bölümünü nasıl 

geçirmemelidirler? (25/63-64) 

A) Daha güçlü olmak için yemek yiyerek 

B) Kuran okuyarak, düşünme ve dua ile 

C) Allah’a secde ederek ve ibadetle 

D) Teheccüd namazıyla 

  

10. “Ancak tövbe eden yararlı işler yapan bunun dışındadır.Allah onların…………………………çevirir.Allah çok 

bağışlayandır, çok merhametlidir.” (25/70) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) kötülüklerini iyiliklere 

B) ümitsizliklerini ümide 

C) üzüntülerini mutluluğa 

D) fakirliklerini zenginliklere 

  

11. “De ki: Duanız olmasa Rabbim size niye değer versin? Kesinkes yalan saydınız, onun için azap yakanızı 

bırakmayacaktır.” (25/77) 

Ayette zikredilen ‘dua’ dan kasıt aşağıdakilerden hangisi değildir? 

A) Allah’ı Rab kabul edip O’nun istediği şekilde yaşam tarzı 

B) Salih amelleri yapmayıp Allah’a yapılan dua ve O’nun katında değerli olma umudu 

C) Allah’ı tasdik edip O’nun istediği şekilde kulluk  

D) Allah’ı Rahmân kabul edip sadece O’na teslimiyet 
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12. Şuarâ ne anlama gelmektedir? 

A) Yıldızlar 

B) Danışılanlar 

C) Şiirler 

D) Şairler 

  

13. “ (Resulüm) onlar iman etmiyorlar diye neredeyse…………….” (26/3) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) boyun eğeceksin 

B) tebliğine son vereceksin 

C) kavmini terk edeceksin 

D) kendini helak edeceksin 

  

14. “Hem onlara karşı bir suç işlemişliğim var; bu sebeple beni öldürmelerinden korkuyorum.” (26/14) 

Hz.Musa’nın Mısır’dan ayrılmadan önce işlediği suç neydi? 

A) Mısır’ın ordu komutanlarından biriyle tartışıp onu yaralamak 

B) 
Firavun’un danışmanları İsraiolğulları hakkında plan yaparlarken kendisine hakim olamayarak bir danışmanı 

dövmek 

C) 
Şehirde biri Mısırlı diğeri de İsrailoğullarından iki kişinin kavga ettiğini görmüş kendi kavminden olanın yardım 

istemesi üzerine Mısırlı’ya yumruk atarak kasıtlı olmaksızın istemeden ölümüne sebep olmak. 

D) Mısır’da tanık olduğu bir hırsızlık olayında yaşlı hırsıza acıyarak onun aleyhinde tanıklık yapmamak  

  

15. Firavun, Musa (as) ile konuşurken Ona karşı birtakım suçlayıcı davranışlarda bulunmuştu. Aşağıdakilerden hangisi 

Firavun’a ait bu sözlerden biri değildir? (26/18-27) 

A) Size gönderilen şu peygamberiniz, kesinlikle bir mecnundur. 

B) Seni işleyeceğin o günahtan biz uzaklaştırmadık mı? 

C) Seni çocukken biz beslemedik mi? 

D) Ömrünün uzun yıllarını aramızda geçirmedin mi? 

  

16. Mısır toplumunda sihir, büyü, kehanet, sır, fal vb. şeytani inançların etkisi çok fazlaydı. O yüzden Firavun, Musa ve 

Harun karşısında mağlup olacağını hissettiğinde onları ne ile suçladı? (26/49) 

A) Medyumlukla 

B) Kâhinlikle 

C) Şairlikle 

D) Sihirbazlıkla 
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17. Firavun iman eden sihirbazları ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestirip öldürmekle tehdit ettiğinde iman eden 

sihirbazlar ne demişlerdir? 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

“Onlar dediler ki:”………yok. ………..döneceğiz.” (26/50) 

A) önemi  /  Musa’ya 

B) gereği / aslımıza 

C) zararı  /  Rabbimize 

D) rahat  / sihire geri 

  

18. “İki topluluk birbirlerini görünce Musa’nın adamları:”Biz kesinlikle yakalandık” dediler.(Musa):”Asla, Rabbim 

şüphesiz benimledir ve bana yol gösterecektir” dedi.” (26/61-62) 

Hz.Musa’ya inananların yaşadığı ölüm korkusu ve şahit oldukları Allah’ın yardımının bir benzerini de Hz.Peygamber’in 

sahabelerinden (Hz.Ebû Bekir) de yakînen hissetmiş ve Allah’ın yardımına şahit olmuştur.  

Aşağıdakilerden hangisi bununla ilgili bir ayettir? 

A) 
“Eğer Sana hainlik etmek isterlerse (üzülme, çünkü) daha önce Allah’a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı 

sana imkan ve kudret vermişti…”(8/71) 

B) 

”Şayet Peygambere yardım etmezseniz biliniz ki Allah, kâfirler iki kişiden ikincisi olarak onu çıkardıklarında, ikisi 

mağarada iken o, arkadaşına “Üzülme, hiç şüphe yok ki Allah bizimle beraberdir” derken ona yardım 

etmişti…”(9/40) 

C) ”Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.(9/118) 

D) 
”(Melekler) dediler ki: Allah’ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah’ın rahmeti ve bereketleri üzerinize 

olsun…”(11/73) 

  

19. Hz.İbrahim'in tebliğ metodu aşağıdakilerden hangisidir? (26/69-77) 

A) Kavmini kızdırıp galeyana getirerek gerçek yüzlerini ortaya çıkarmak. 

B) Kavmine hile yapıp  onların arasına katılarak gizlice putları yok etmek.  

C) 
Kavminin akıllarını kullanmalarına neden olacak olaylar ve sonuçlardan onları uzak tutarak doğruları dile 

getirmek. 

D) Sorularla kavminin düşünmelerini, gerçeği görmelerini sağlamak ve hakikati ortaya koymak. 

  

20. Hz İbrahim kavmine putlarının onları işitmediğini ve onlara fayda veya zarar veremeyeceklerini hatırlattıktan sonra 

“Şimdi neye taptığınızı gördünüz mü?” dedi. Daha sonra gelen ayetlerde kendisinin kulluk ettiği Rabbin özelliklerinden 

bahsetti.  

  

Aşağıdakilerden hangisi bu bahsettiği özelliklerden bir değildir? (26/70-82) 

A) O’dur beni yediren ve içeren  

B) O’dur hesap günü müşrikleri kahredecek olan 

C) O’dur beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren  

D) Hastalandığımda  O bana şifa verir  
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21. “O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a temiz bir kalp ile varanlar müstesnâdır.” (26/88-89) 

  

 ‘Temiz bir kalp’ ayette nasıl ifade edilmiştir? 

A) kalb’i  selîm 

B) kalb’i  mutmain 

C) kalb’i  nazîf 

D) kalb’i  hakîm 

  

22. “Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşmaktadır. Ve 

onlar yapmayacakları şeyleri söylerler.”(26/224-226) 

Ayete göre şairler hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) 
Ayette bahsedilen şairler başkaları aleyhinde kin, nefret ve düşmanlık duyguları uyandıran ve iffetli kadınların 

çekiciliklerini tasvir ederek insanların şehevi arzularını tahrik eden şairlerdir. 

B) 
Ayette kastedilen şairler, bilir bilmez her konuya dalan, ahlak diye bir şey tanımayan, işleri güçleri şehvet 

kışkırtıcı aşk ve içki sahneleri tasvir etmek olan şairlerdir. 

C) 

Müşrikler toplumlarındaki şairlerin cinlerden ilham perileri olduklarına inanıyorlardı. Hz.Muhammed’in ilham 

perilerinin kendisine bu Kuran’ı fısıldadığını söyleyerek vahyin etkileyiciliğini şiirlere benzetmişler ve 

Peygamberimizin itibarını iftiralar atarak düşürmeye çalışmışlardır. 

D) Ayette kastedilen şairler tüm şairlerdir. 

  

23. Neml ne anlama gelmektedir? 

A) Kelebek 

B) Arı 

C) Örümcek 

D) Karınca 

  

24. Sebe halkı neye tapıyordu? (27/24) 

A) Güneşe 

B) Heva ve heveslerine 

C) Kendi elleriyle yaptıkları putlara 

D) Aya 

  

25. Sebe hükümdarı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (27/23) 

A) Savaş sonuçlarını göze alamayacak kadar ufku dar, duygusal bir kraliçedir. 

B) Danışmanlarıyla istişare etmeyen kendi başına karar alan kibirli bir kraliçedir. 

C) Kendisine her şeyden bolca verilmiş ve görkemli bir tahtı olan bir kraliçedir. 

D) Halkı zorla kendisine boyun eğdiren zalim bir kraliçedir. 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 D  14 C 

2 C  15 B 

3 D  16 D 

4 A  17 C 

5 C  18 B 

6 D  19 D 

7 B  20 B 

8 B  21 A 

9 A  22 D 

10 A  23 D 

11 B  24 A 

12 D  25 C 

13 D  26 — 

 


