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23. Cüz Meal Sınavı 
  

1.   Şehrin öbür ucundan gelerek hemşerilerine samimiyetle yol göstermek isteyen o inanmış kişi öldürülüyor. Bu sebeple 

olayın anlatımı biter bitmez kendisine “cennete gir” deniliyor. Bir kavmin helakı Allah için çok kolay bir şeydir. ’Ol’ der 

ve ‘oluverir’. Nitekim Allah, bu kavmin inkârcılarını bir ses ile yerle bir etmiştir. Onları helak etmek için gökten ne 

indirmediğini söyleyerek sonsuz kudretine dikkat çekmiştir? (36/28-29) 

A) azap melekleri 

B) bir ordu 

C) bir yıldırım 

D) şiddetli bir yağmur 

  

2. “Yazıklar olsun o kullara! Onlara her ne zaman bir elçi geldiyse tutup ………………. mutlaka.” (36/30) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 

A) onu tehdit ettiler 

B) onu yalanladırlar 

C) onunla alay ettiler 

D) ona mecnunsun dediler 

  

3. Ölümlerinden sonra tekrar diriltileceklerini inkar edenlere Allah hangi benzetme üzerinden, yeniden dirilişin ve hesabın 

gerçek olduğunu hatırlatmaktadır? (36/33) 

A) dünyanın daralması 

B) mevsimlerin değişmesi 

C) ölü toprağın yeşermesi 

D) kabirlerden kalkış 

  

4. “(Onu Muhammed’e vahyettik) ki ……… uyarasın ve inkar edenler için nihai söz söylenmiş olsun.” (36/69) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? 

A) dirileri 

B) ölüleri 

C) cinleri 

D) melekleri 

  

5. “Sâffât” ne anlama gelir? 

A) Sıra sıra dizilenler 

B) Saf halinde namaz kılanlar 

C) Sâf, temiz olanlar 

D) Sıraya girenler 

  



 

 2 

6. “Mele-i Âlâ” ne anlama gelir? 

A) Değerli meclis 

B) Yüce emir 

C) Yüce topluluk 

D) Yüce Allah 

  

7. “Ve ‘Mecnûn bir şair için ilahlarımızı terk edecekmişiz öyle mi? diyorlardı.” (37/36) 

Ayette geçen mecnûn kelimesinden kasıt nedir? 

A) Sevgisine karşılık bulamayınca delirmiş kişi 

B) Söylediklerini ölçüp biçmeden söyleyen kişi 

C) Aklî melekelerini kaybetmiş, muhakeme yoksunu olan kişi 

D) Cinlerin musallat olduğu, onlarla bağı olan, ne yaptığını idrak edemeyen kişi 

  

8. Zakkum ağacı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

(37/62-66) 

A) Cehennemlikler ondan yiyecek, karınlarını ondan dolduracaklardır. 

B) Cehennemin dibinde biten bir ağaçtır. Zalimlerin onu meyvesinden yemesi onlar için bir işkence olacaktır. 

C) Tomurcukları sanki şeytanın başı gibidir. 

D) 
Kudüs bölgesinde meyvesi acı olan bir ağaç olduğu için ayette cehennemliklerin meyvesini yiyecekleri ağaç bu 

ağaca benzetilmiştir. 

  

9. Hz. İbrahim kıssasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? (37/83-93) 

A) 
Allah, Hz. İbrahim’i ateşten korudu.”Ona bir tuzak kurmak istediler, biz de onları alçaltılmış kıldık.” kıssanın 

bu şekilde bitmesi, Peygamberi öldürme peşinde koşan Arap müşriklere bir uyarıdır. 

B) 
Hz. İbrahim’in putlara: ”buyurup yemez misiniz? Neyiniz var, konuşmuyorsunuz? şeklindeki alaycı sözlerinin 

ayette nakledilmesi, putlara tapan müşrik Araplara yönelik alay yollu bir uyarıdır. 

C) 

Hz. İbrahim, güneş, yıldız, ay ortaya çıkınca onların ihtişamından etkilenmiş, onların ilah olabileceğini kavmi gibi 

düşünmüştür. Bu gök cisimleri kaybolunca düşündüklerinin yanlış olduğunu fark etmiş ve tek olan Allah’a 

yönelmiştir. 

D) Delili olmayan zorbaların başvurdukları yöntemler öldürmek, yakıp yıkmak, sürgün etmek vb.dir. 

  

10. “Bir de İbrahim dedi ki:”Ben, Rabbime gidiyorum, O bana doğru yolu gösterecektir. Yine o şöyle dedi:” 

Rabbim bana Salihlerden (bir evlat) ihsan et. Biz ona uslu bir oğlan müjdeledik.” (37/99-101) 

‘Uslu’ anlamına gelen kelime ayette nasıl geçmektedir? 

A) selîm 

B) halîm 

C) latîf 

D) mülâyim 
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11. Hz. İsmail’in Allah için kurban edilmek istenmesi kıssasından aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? (37/102-105) 

A) İmtihanla mücadele edebilecek sağlam imana sahip olmalıyız. 

B) Allah’a tam olarak teslim olmalıyız. 

C) Canı gönülden Allah’a yönelmeliyiz. 

D) Bazı amellerimizde rüya ile hareket etmeliyiz. 

  

12. Sâffât suresinde Nuh, İbrahim, Musa ve Harun kıssalarının hemen ardından hangi peygamberin kıssası anlatılmıştır? 

(37/123) 

A) Hz.Yunus 

B) Hz.İdris 

C) Hz. İlyas 

D) Hz.Eyyûb 

  

13. Ba’l: Eski Mezopotamya / Akdeniz havzası tanrılarının genel adıydı. Sâmi halklarınca tarımsal ve hayvansal verimlilik 

tanrısı olarak görülürdü. 

Kavmine "Yaratanların en iyisini bırakıp Ba'l'e mi tapıyorsunuz?" uyarısını yapan peygamber kimdir? (37/123-126) 

A) Hz. Elyesa 

B) Hz. Zekeriyyâ 

C) Hz. Eyyûb 

D) Hz. İlyâs 

  

14. “Kendi kendini kınadığı bir esnada balık onu yutuvermişti. Rabbini tenzih edenlerden olmasaydı, tekrar 

diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Biz onu hasta bir halde sahile atmıştık.”  (37/146) 

Ayetin ardından Hz. Yunus’un güneşten korunduğu zikredilmektedir. Hz. Yunus’u güneşten koruyan ağaç hangisiydi? 

A) kabak cinsinden bir ağaç 

B) akasya cinsinden bir ağaç 

C) hurma cinsinden bir ağaç 

D) palmiye cinsinden bir ağaç 

  

15. Hz. Yunus nüfusu kaç kişi olan bir kavme peygamber olarak gönderilmiştir? (37/147) 

A) Elli bin veya daha fazla kişiye 

B) Yüz bin veya daha fazla kişiye 

C) Bin veya daha fazla kişiye 

D) On bin veya daha fazla kişiye 
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16. Kuran da bazı sureler Hurûfu Mukatta / hece harfleri (Sâd, Yâsîn vb.) ile başlamaktadır. Bu harflerle ilgili 

aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I. Söze başlarken muhatabın dikkatini çekme ve muhataba söyleyeceklerimi dikkatle dinle mesajı vermektedir. 

II. Allah’ın hiçbir ayrım yapmaksızın bütün ayetleri üzerinde düşünmemizi istemesi, Kuran ayetleri olan bu harflerin bir 

anlama sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ayetler muhataba bir şey anlatmıyor olsaydı, onlar üzerinde 

düşünülmesinin istenmesi anlamsız olurdu. 

III. Bu harfler üzerinde gerek sahabenin Peygamberimize soru sormamış olması ve gerekse inanmayanların itirazlarının 

olmaması, o dönemde bu harflerin ne anlam/mesaj verdiğinin anlaşıldığını göstermektedir. 

IV. Bu harflerin bilgisini Allah’ın kendisine sakladığı sırlar veyahut anahtarı sadece Peygamberimizde olan ilahi bir şifre 

olarak anlamamız gerekir. Cenâb-ı Hak bu harflerle has kullarından bazılarına bir takım manevi işaretler de vermiş olabilir. 

V. Bu harflerle anlatılmak istenen şudur: Ey insanlar, konuşmanızda ve yazmanızda siz de malzeme olarak bu harfleri 

kullanıyorsunuz Kuran da bu harfleri kullanıyor. Malzeme aynı malzemedir. O halde Kuran’ın Allah tarafından olmadığını 

iddia ediyorsanız, onun bir benzerini getiriniz. Benzerini getiremediğinize göre, Kuran’ın Allah kelamı olduğunu kabul 

edin, buna inanın. 

A) I. II. III.ve V.  

B) I.ve IV. 

C) I. III.ve IV. 

D) Sadece IV. 

  

17. Görkemli yapıtları, piramitleri, askerleri (güya Firavun’un mülkünün sağlamlılığa, yenilmez güç ve kuvvetine işaret 

ediyordu) üzerinden Firavun ne sahibi olmakla nitelenmiştir? (38/12) 

A) Maharetli ustalar sahibi 

B) Zulüm sahibi 

C) Danışmanlar sahibi 

D) Kazıklar sahibi 

  

18. “Sen onların dediklerine sabret ve ………… kulumuz  ………… hatırla.” (38/17) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) kuvvetli  / Süleyman’ı 

B) hanif  / İbrahim’i 

C) sabırlı  / Eyyûb’u 

D) güçlü  / Dâvut’u 

  

19. Birinde doksan dokuz, diğerinde bir koyun olan iki kardeş arasındaki davayı çözme meselesi etrafında kendisinden 

bahsedilen güç ve kuvvet sahibi olmakla birlikte problemler karşısında gösterdiği sabır ve sürekli Allah’a yönelişi Hz. 

Muhammed’e ve inananlara örnek gösterilen peygamber kimdir? (38/17-23)  

A) Hz. Zekeriyya 

B) Hz. Yahya 

C) Hz. Davut 

D) Hz. Süleyman 
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20. "Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu." diye Rabbine yakaran ve "Ayağını yere vur, işte yıkanacak 

ve içilecek soğuk su." karşılığını alan peygamber kimdir? (38/41-42) 

A) Hz. Eyyûb 

B) Hz. Yakup 

C) Hz. İbrahim 

D) Hz. Zülkifl 

  

21. “Biz Süleyman’ı da denedik; tahtının üzerine bir ceset koyduk. Sonra o, bize yöneldi.” (38/34) 

‘Tahtının üzerine bir ceset koyduk’ burada anlatılmak istenen nedir? 

A) Hükümranlığının bir şekilde sıkıntıya girmesi (geçirdiği ciddi bir hastalık vb.) 

B) Hz. Süleyman’ın ölümü 

C) İşlediği bir günahtan dolayı o anda tahtına layık olmadığı 

D) Düşmanlarının ona bir uyarı vermek istemesi 

  

22. “De ki:”Ben, sadece bir uyarıcıyım. ………… ve ……….. olan Allah’tan başka ilah yoktur.” (38/65) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) yaratan / diriltecek 

B) en yüce / alemlerin Rabbi 

C) mutlak hüküm / kudret sahibi 

D) tek / egemen 

  

23. Zümer ne anlama gelir? 

A) hesaplar 

B) tartılar 

C) guruplar 

D) kavimler 

  

24. “O, sizi tek bir özden yarattı. Sonra ondan da eşini var etti. ve sizin yararlanmanız için …… eş hayvan bahşetti. 

Sizi annenizin karnında ….. karanlık içinde aşamalarla yarattı.” (39/6) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) sekiz / üç 

B) iki / dört  

C) dört / beş 

D) altı  / dokuz 
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25. Ayet cümlelerin doğru sıralanışı hangi şıkta verilmiştir? (39/7) 

( I.) O, yaptığınızı size haber verecektir. Şüphesiz O, kalplerde olanı bilir. 

( II.) Şayet inkâr ederseniz, şüphesiz ki Allah’ın size ihtiyacı yoktur. 

( III.) Yine de O, kulları için inkâra razı değildir. 

( IV.) Ama eğer şükrederseniz de sizin için bundan hoşnut olur. 

(V.) Hiçbir günahkâr başkasının yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. 

A) I. II. IV. III. ve V.  

B) I.  III. IV. V. ve II.  

C) II.III. IV. I. ve V 

D) II. III. IV. V. ve I.  
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 B  14 A 

2 C  15 B 

3 C  16 A 

4 A  17 D 

5 A  18 D 

6 C  19 C 

7 D  20 A 

8 D  21 A 

9 C  22 D 

10 B  23 C 

11 D  24 A 

12 C  25 D 

13 D  26 — 

 


