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20. Cüz Meal Sınavı 
  

 

1. "Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta bulunmuş olmasın" (27/75) 

Ayette bahsedilen ‘kitâp’ dan kasıt nedir? 

A) Suhuflar  

B) Levh-i Mahfûz  

C) İlahi kitaplar  

D) Kuran-ı Kerim  

  

2. “Şüphesiz ki bu Kuran, İsrailoğullarının ihtilafa düştükleri şeylerin çoğunu onlara anlatır.” (27/76) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I. ‘İsrailoğulları’ kavramı hem Yahudiler ve hem de Hıristiyanları içine almaktadır. Çünkü her ikisi de Ahd-i 

Kadîm’e bağlıdır. 

II. Gerek kitaplarında ortaya çıkan tahrif ve gerek diğer nedenlerle aralarındaki ihtilafların birçoğu Kuran 

tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Aralarında ihtilaf edip Kuran’ın değinmediği meseleler ise üzerinde 

durulmaya değmeyen hususlardır. 

III. Aralarındaki en büyük ihtilaf  Hz. İsa’nın peygamber olup olmadığı meselesidir. Yahudiler onun 

peygamber olduğunu kabul etmezler. Hıristiyanların bir kısmı ise onun diğer peygamberler gibi bir 

peygamber olduğunu söylerken, bir kısmı Allah’ın oğlu olduğunu söylerler. 

IV. Hz. Meryem hakkında da ihtilafa düşmüşlerdir. uzlaşamadıkları konulardan bir tanesi de domuz etiyle 

ilgilidir. Yahudilere göre domuz eti haramken Hıristiyanlara göre helaldir. 

V.Ne var ki Kuran’ın söz konusu ihtilafları bir çözüme bağlaması, onlar için bir anlam ifade etmemektedir. 

Çünkü ancak iman edenler Kuran’ın rehberliğinden faydalanmaktadır. 

A) II. III.ve V 

B) I. II.III.IV 

C) Hepsi  

D) II. III. IV.ve V. 

  

3. “Rabbin hükmü ile onlar arasındaki takdirini ortaya koyacaktır. O, çok güçlüdür, çok bilendir.O 

halde Allah’a tevekkül et; çünkü Sen, apaçık olan hak üzeresin.” (27/78-79) 

Tevekkül (Allah’a sığınmak/güvenmek)ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Her şeyin sorumlusu Allah’tır. İnsanların hiçbir çaba sarf etmeleri gerekmemektedir. 

B) İnsan rüzgârın önündeki bir yaprak gibidir, kaderini yaşar.  

C) İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, Allah her işi kendisi cebren, dilediği gibi yapmaktadır. 

D) 
İnsanlar kendi sorumluluklarını yerine getirdikten sonra Allah’a sığınmalı ve  sonucu Allah’ın 

takdirine bırakmalıdırlar. 
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4. “Sûr’a üflendiği gün, Allah’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde bulunanların hepsi korkuya 

kapılır; hepsi de boyunları bükük bir vaziyette O’na gelirler.”  (27/87) (Ayrıca Bknz. 21/101-103) 

Ayette ‘Allah’ın diledikleri’ kimlerdir? 

A) Cinler 

B) Mustazaf (zulme uğramış müslümanlar) 

C) Müminler 

D) Zulmetmeyen Kafirler 

  

5. Kıyamet gününde ilk bakışta hareketsiz sanılan ama bulutlar gibi hareket ettikleri söylenenler 

aşağıdakilerden hangisidir? (27/88) 

A) Gezegenler 

B) Dağlar 

C) Ovalar 

D) Yıldızlar   

  

6. “Yine, ……………..emredildi. Her kim doğru yolu seçerse kendisi için seçmiş olur.Her kim de 

saparsa Sen ona de ki:”Ben sadece uyarıcılardanım.” (27/92) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Adaleti uygulamam 

B) Kuran okumam 

C) Namaz kılmam 

D) Cihad etmem 

  

7. ‘Kasas’ ne anlama gelmektedir? 

A) Kavimler 

B) Uyarılar 

C) Cezalandırmalar 

D) Olaylar, hikayeler 
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8. “Gerçekten Firavun yeryüzünde zorbalığa yöneldi; halkını çeşitli fırkalara böldü. Onlardan bir 

gurubu zayıf bulup erkek çocuklarını boğazlıyor ve kızlarını hayatta bırakıyordu. O, kesinlikle 

bozgunculardandı.” (28/4) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I. Firavun zorba olduğu için halklarını kendisine karşı başkaldıracağı endişesiyle fırkalara ayırmış ve bazen 

bu fırkaları birbirine düşürmüştür. 

II. Halkın huzursuz olan kesimlerinin birleşmelerini ve kendisi karşısında büyük bir güç olarak çıkmasını 

engellemek için her yola başvurmuştur. 

III. Firavun yönetiminde en çok baskı ve zulüm gören İsrailoğulları’dır. 

IV. İsrailoğulları Mısır’a Hz. Yusuf zamanında yerleşmişlerdir. Mısır’ın yerli halkı olan Kıptî’ler onlara ikinci 

sınıf insan muamelesi yapmışlardır. 

V.Firavun’un bunu yapmasındaki nedeni gördüğü bir rüyadır. 

A) I. II.III.ve IV 

B) Hepsi   

C) II. III. IV.ve V.  

D) II. III.ve V   

  

9. Allah, İsrailoğullarını Firavun’un zulmünden kurtarmak istemiş ve onlara yardım etmiştir. (28/5) 

  

Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri değildir? 

A) Yeryüzünde güçsüz düşürülenlere iyilikte bulunmak için 

B) Zulüm altında inleyenleri zalimlerin yerine mirasçı kılmak için 

C) Mazlumları yeryüzünde önderler yapmak için 

D) İsrailoğulları, Allah katında seçilmiş kullar/ ırk olduğu için 

  

10. Musa’nın annesi oğlu Hz. Musa’nın hayatı için endişelendiğinde Allah’ın yardımıyla onu kurtarmak için 

ne yapmıştır? (28/7) 

A) İmanını gizleyen Kıptî kadınlardan birisinin bebeğiyle değiştirmiştir. 

B) Onu şehirden uzaklaştırıp kendi köyüne götürmüştür. 

C) Onu(batmayacak şekilde bir sepete koyup) denize atmıştır. 

D) Onu Firavun’un askerlerinden gizlemiştir. 

  

11. “Derken Firavun ailesi kendilerine hem bir ………… hem de bir ……….. kaynağı olmasını takdir 

ettiğimiz Musa’yı buldu.Kuşkusuz Firavun, ……….. ve askerleri günahkar idiler.” (28/8) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) imtihan / öğüt / Hâmân 

B) düşman / üzüntü /Hâmân 

C) hasım  / elem  / Belam 

D) elçi / uyarı  / Kârûn 
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12. Allah, Musa’nın annesine oğlu Hz.Musa’yı tekrar kavuşturmuştur. 

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Musa’yı annesine kavuşturma nedenlerinden biri değildir? (28/13) 

A) Musa’nın annesinin Allah’ın vaadinin gerçek olduğunu bilmesi için 

B) Musa’nın annesinin gâm çekmemesi için 

C) Musa’nın annesinin şirk inancını bırakıp Allah’a inanması için 

D) Musa’nın annesinin neşelenmesi için 

  

13. Medyen’de kendilerine yardım ettiği kızların babaları (Hz.Şuayb) ile Hz.Musa’ arasında nasıl bir 

konuşma geçmiş ve Hz.Musa’nın cevabı ne olmuştur? (28/27) 

A) 

(Babaları) dedi ki: “ömrünün bundan sonraki kısmını bizimle birlikte geçirmen şartıyla şu iki 

kızımdan birini Sana nikahlamak istiyorum; ama şayet on yıla tamamlayacak olursan, o senin 

iyiliğindir…” / Hz.Musa’da kabul etmiştir.  

B) 
(Babaları) dedi ki:”Senin ileride Salih insanlardan olacağın belli.Hiçbir ücret almadan sürümüzü 

sulamışsın.Şu iki kızımdan birini Sana nikahlamak istiyorum…” / Hz. Musa’da kabul etmiştir. 

C) 

(Babaları) dedi ki: “Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini Sana nikahlamak 

istiyorum; ama şayet on yıla tamamlayacak olursan, o senin iyiliğindir…” / Hz.Musa’da kabul 

etmiştir.  

D) 
(Babaları) dedi ki: “Mısır’a bir daha dönmemen  karşılığında  şu iki kızımdan büyük olanı Sana 

nikahlamak istiyorum…” / Hz.Musa’da reddetmiştir. 

  

14. “Dedi ki:”Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm. Bu sebeple beni öldürmelerinden 

korkuyorum. Kardeşim Harun var ya; o, benden güzel konuşur. Onu da benimle birlikte bir yardımcı 

olarak gönder; çünkü beni yalanlamalarından korkuyorum.” (28/34) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır? 

  

I. Hz.Musa’nın bu olaydaki korkusu, salt bir ölüm korkusu değildir. O, öldürülmesi durumunda 

peygamberlik görevini yerine getirememe endişesi taşımaktadır. 

 II. Hz. Musa’nın endişesi öldürülmekten çok, meramını anlatamama endişesidir. 

 III. Allah’ın Hz.Musa’ya verdiği mucizeler sayesinde Hz.Musa’nın bu endişeleri giderilmiştir. 

 IV. Hz.Musa’nın kardeşi Harun’la birlikte Firavun’a gitme isteği reddedilmiştir. 

 V.  Hz.Musa kekeme olduğu için yanında kardeşi Harun’u istemiştir. 

A) II.ve IV.  

B) I.ve V. 

C) IV.ve V.  

D) I. ve IV.  

  

15. Hz. Musa'nın, Yüce Allah’ın yerin ve göğün yaratıcısı olduğunu söylemesi üzerine Firavun, "Musa'nın 

ilahını göreyim” diyerek kendisi için çamurun üstünde bir ateş yakıp bir kule yapmasını kimden 

istemiştir? (28/38) 

A) Sihirbazlardan 

B) Hâmân’dan 

C) Danışmanlarından 

D) Kârun’dan 
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16. Yahudilerin, Hz.Muhammed’e (sav) iman etmemelerinde göstermiş oldukları gerekçelerden bir tanesi 

de, kendisine Hz.Musa’ya verilen mucizelerden verilmemiş olmasıydı. Yahudilerin böyle davranmalarındaki 

asıl sebep nedir? (28/48) 

A) Muhammed(sav)’in gerçekten peygamber olup olmadığını görmek istemeleri 

B) Mucizenin meydana geliş şeklini merak etmeleri 

C) İman etme gibi bir niyetleri olmadığı için, devamlı bahane üretmeleri  

D) Gerçekleri bütün çıplaklığı ve inandırıcılığı ile görmek istemeleri  

  

17. “Bundan önce kendilerine Kitâp verdiklerimiz buna da inanacaktır. Kendilerine okunduğu 

zaman:” Ona inandık; o, Rabbimizden gelen bir gerçektir. Biz ondan önce de Müslümanlar idik” 

derler. (28/52-53) 

  

Ehli Kitap’tan bazı kişilerin Peygamberimizin tebliğ ettiği vahyi onaylamalarının nedeni aşağıdakilerden 

hangisi değildir? 

A) Kavimleriyle aralarının açık olması ve onlardan kopmak istemeleri 

B) Kuran vahyinin ellerindeki Tevrat ta bulunan bazı hakikatlerle örtüşmesi 

C) Önceden de Allah’a ortak koşmamaları ve fıtratlarını korumuş olmaları 

D) Dile gelen hakikatler üzerinde düşünmeleri ve hakikati kabul etmeye açık olmaları 

  

18. Peygamberler kendi sevdiklerini ve yakınlarını onlar istemeseler de hidayete erdirebilirler mi? (28/56) 

A) Bu konuda bize bir bilgi verilmemiştir.  

B) Evet, erdirebilirler. Çünkü onlara Allah katında böyle bir yetki verilmiştir.  

C) 
Hayır, erdiremezler. Hidayet kişinin kendi iradesine ve Allah’a yönelmesine bağlıdır. 

Peygamberlerin görevi sadece tebliğ etmektir.  

D) Bazen, erdirebilirler. Bu onların Allah’a  olan yakarış samimiyetine bağlıdır.  

  

19. Allah kendisinin tek ve her şeyin mutlak sahibi olduğunu ve sadece Kendisine kulluk edilmesinin 

gerektiğini bazen kevnî (Kainat) ayetleri üzerinden insanlara anlatmaktadır.  

Kasas Suresi,71-73. ayetlerde hangi kevnî ayetler üzerinde durulmuştur? 

A) gece- gündüz 

B) güneş- ay 

C) topra - deniz 

D) yer- gök 
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20. “……….., Musa’nın kavminden idi; fakat onlara karşı azgınlık etti.Ona öyle …………. vermiştik ki 

anahtarlarını güçlü kuvvetli bir topluluk zor taşırdı. O zaman kavmi ona şöyle demişti:”Şımarma, 

çünkü Allah şımaranları sevmez.” (28/76) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) Kârun  / hazineler 

B) Hâmân  / sandıklar 

C) Hâmân / hazineler 

D) Kârun  / ambarlar 

  

21. Kibirli zenginlerin vb. insanların sahip oldukları servete bakış açıları yanlış oldukları için sahip oldukları 

zenginlikler aslında kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır? (28/78) 

Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

  

I. Serveti imtihan aracı olan bir emanet gibi görmeli, mutlak bir mülkiyet olarak görmemeliyiz. 

  

II.Servetin sadece ‘alınan’ değil ‘verilen’ bir şey olduğunu unutmamalıyız. 

  

III.Serveti ‘vereni’ Allah’ı hatırlamalı ve zenginliğimizi doğru yolda kullanmalıyız. 

  

IV.Servetin kalıcı değil geçici olduğunu fark etmeli ve şeytanın tuzaklarına düşmemeliyiz. 

  

V. Servetimizi sadece Müslümanlar için kullanmalı başka inanç mensupları fakir olsalar bile onlarla 

paylaşmamalıyız. 

A) II. III. IV.ve V.    

B) I. II.ve IV.   

C) I. II. III. ve IV. 

D) Hepsi  

  

22. Ankebût kelimesinin anlamı nedir?  

A) Örümcek 

B) Arı  

C) Karınca  

D) Sivrisinek 

  

23. “Ve cihad edenler bilsin ki, ………….. için cihad ediyor. Şüphesiz ki Allah hiçbir şeye muhtaç 

değildir.” (29/6) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 

A) Allah 

B) İslam 

C) kendisi 

D) Ümmet 
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24. Dünyada yaptıkları işlerinin, planlarının, sahip olduklarının bir anda yok olabileceğini ve onlara hiçbir 

fayda sağlamayacağını anlatmak için Allah  bu kişilerin amellerini ‘kendisine ev edinen örümceğin 

durumuna benzetmiştir.(29/41) 

Bu kişiler kimlerdir? 

A) Yahudiler 

B) Hıristiyanlar 

C) Allah dışında dostlar  edinenler 

D) Münafıklar 

  

25. “Şüphesiz ki ………., hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.Allah’ı anmak, elbette daha 

büyüktür.Allah, yaptıklarınızı bilir.”(29/45) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 

A) Salih dost 

B) Namaz 

C) Oruç 

D) İlim 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 B  14 C 

2 C  15 B 

3 D  16 C 

4 B  17 A 

5 B  18 C 

6 B  19 A 

7 D  20 A 

8 A  21 C 

9 D  22 A 

10 C  23 C 

11 B  24 C 

12 C  25 B 

13 C  26 — 

 


