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24. Cüz Meal Sınavı 
  

  

1. “Allah üzerine yalan söyleyen ve kendisine gelen gerçeği (Kuran’ı) yalanlayan kimseden daha…” (39/32) 

Ayetin sonunda bu kimsenin diğer hangi özelliğinden bahsedilmektedir? 

A) Yalancı 

B) İftiracı  

C) Fasık  

D) Zalim-Kâfir  

  

2.  Allah’ın Peygamberden müşriklere “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sormasını istediğinde, onların Peygambere 

cevapları ne olmuştur? 

A) Kendiliğinden meydana gelmişlerdir. 

B) Putlar yaratmıştır. 

C) Katında putların şefaatçi olduğu, insanların yaşam tarzlarına müdahele etmeyen bir ilah 

D) Allah yaratmıştır. 

  

3. Allah dışında şefaatçiler mi edindiler? De ki:”Hiçbir şeye malik olmadıkları ve akıl erdiremedikleri halde iken 

bunlar öyle mi? Deki:”Şefaatin tamamı Allah’ındır. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Sonra siz O’na 

döndürüleceksiniz.” (39/43-44) 

Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri doğrudur? 

I. Tüm şefaat ayetleri bu ayet ışığında anlaşılmalıdır.Bu ayet açık ve net olarak şefaati yalnızca ve sadece Allah’a tahsis 

etmektedir. 

 II. Allah’tan başka hiç kimse göklerin ve yerin mülküne sahip olmadığı gibi insanlara fayda verme ve zarar verme yetkisine 

de sahip değildir ve herkes Allah’ın huzuruna çıkıp hesap verecektir. Kimsenin Allah’tan alacağı yok ki ve hiç kimse Allah’a 

yaptırım uygulama gücüne sahip değildir ki Allah nezdinde şefaat yetkisine sahip olsun. 

 III. Şefaatin tamamının Allah’a ait olduğu söylenirken şefaat anlamı değil, sonucu kastedilmektedir. Kısacası, sizi sıkıntı 

ve zorluklardan kurtaran Allah’tır, başkası değil, denmektedir. Diğer bir husus ise bir tarafta insan diğer tarafta ise insanın 

ameli durmaktadır. İnsan ve ameli arasında tamamen adil ve tarafsız olan Allah,insan ve ameli arasına girmekte 

(müslümanın başkalarına cahilce verdiği zararları,kötü amellerini vb.) ahirette bağışlayabileceğini,şefaatte 

bulunabileceğini  söylemektedir.  

IV. Nitekim Kuran, şefaatten, şefaati ispat için söz etmez. Muhatapları inkar ediyormuş da Kuran onları şefaate imana 

çağırıyor değildir durum tam aksinedir. İlk muhatapların, Allah’ın astları olarak gördükleri daha başkalarına kulluk etme 

gerekçeleri, onların kendilerine şefaat edeceğine olan inançlarıdır. 

 V. Şefaatle ilgili bazı ayetlerde geçen ‘O’nun izni olmadıkça ifadesi’ Allah’ın peygamberlere, velilere izin vereceği 

anlamında değil, kendisinin dışında başka hiçbir kimsenin buna yetkisinin olamayacağı anlamında kullanılmıştır. Yani 

başkalarına izin bile vermedim ki,  onlar şefaat edebilsin anlamındadır. 

A) Sadece II 

B) Sadece IV. 

C) Sadece III.  

D) Hepsi 
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4. “Allah tek ilah olarak anıldığında ……………inanmayanların kalpleri tiksintiyle dolar. O’nun dışındakiler 

anıldığında ise …………” (39/45) 

A) Peygambere / kalpleri neşe dolar 

B) Kuran’a / sevinç çığlıkları atarlar 

C) ahirete / yüzlerinde güller açar 

D) vahye / putlara secde ederler 

  

5. Allah'a şirk koşanların aralarında ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm kime aittir? (39/46) 

A) Müslüman yöneticiler 

B) Şûra heyeti 

C) Peygamber 

D) Allah 

  

6. De ki: “Aşırıya kaçıp da kendilerine haksızlık eden ey kullarım! ……………………………….. Şüphesiz Allah, 

günahların tamamını bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhametlidir. (39/53) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin 

B) Tövbe edip salih amel işleyin 

C) Allah’ın ipine sımsıkı sarılın 

D) Samimi bir şekilde tövbe edin 

  

7.   “Oysa sana da senden öncekilere de şöyle vahyedildi: Eğer ………………………., kesinlikle amelin boşa gidecektir 

ve kesinlikle ……………………… olacaksın. (39/65) 

  

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) o zalimlere uyacak olursan / zalimlerden 

B) inkar edenlere boyun eğecek olursan / helaka uğrayanlardan 

C) Allah’a ortak koşacak olursan / hüsrana uğrayanlardan 

D) vahyettiğimiz hakkında şüphe edecek olursan   / kaybedenlerden        

  

8.  "Sur’a üflendiği vakit Allah’ın istisna etmeyi kararlaştırdıkları hariç ………………….  kim varsa çarpılıp yıkılıverir. 

Sonra bir daha ona üflenince bir de bakarsın ki ayağa kalkmış bakınıp duruyorlar." (39/68) 

  

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  

A) Canlı ve cansız 

B) göklerde ve yerde         

C) hayatta ve kabirde 

D) Karada ve denizde  
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9. Diyecekler ki: “Rabbimiz bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Biz artık günahlarımızı itiraf ettik. Acaba 

çıkmak için bir yol var mıdır?” (40/11) 

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) 
İlk ölüm: henüz ana rahminden dünyaya gelmezden önceki durum                                               İkinci ölüm: 

dünya hayatına geldikten sonraki ölüm 

B) 
İlk diriliş: kabirde olan dirilme                                                                                                         İkinci diriliş: 

ölümden sonra kıyametteki diriliş 

C) 
İlk ölüm: dünya hayatına geldikten sonraki ölüm                                                                          İkinci ölüm: 

kabir sorgusundan sonraki ölüm 

D) 
İlk diriliş: vahye uyduktan sonraki diriliş                                                                                         İkinci diriliş: 

vahiye uyduktan sonraki mükafat 

  

10. “……… hoşuna gitmese de, dini yalnızca Allah’a has kılarak O’na dua edin.”(40/14) 

Ayette boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir?  

A) Mücrimlerin 

B) Kâfirlerin 

C) Müşriklerin 

D) Zalimlerin 

  

11.   “ O, gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediklerini bilir. Allah adaletle hükmeder. O’nun dışında taptıkları 

ise hiçbir şeyle hükmetmemiştir. Şüphesiz Allah işiten ve görendir. (40/19-20)  

   Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Allah’ın bilgisi için bir sınır bulunmamaktadır. 

B) Kötü niyetle ve harama bakışlar ilahi yargılamada hesaba katılacaktır. 

C) Yapılan işte niyet halis olmasa bile önemli olan ortaya çıkan iyi sonuçtur. 

D) Yapılan amel iyi olsa bile hangi niyet/ amaçla (gösteriş vb.) insanlar sorguya çekileceklerdir. 

  

12. Hz. Musa'nın ayetlerle ve açık bir delille gönderildiği kişilerin ayette kimler olduğu söylenmiştir? (40/23-24) 

A) Tâlût ve Câlût 

B) Hârût ve Mârût  

C) Sâmiri ve Belam 

D) Hâmân ve Karun 

  

13. Firavun, Musa’yı ve ona iman edenlerin oğullarını öldürüp kadınlarını sağ bırakma planları yaparken hesaba katmadığı 

şey neydi?(40/25) 

A) Bütün erkekleri öldüremeyeceği gerçeği  

B) Firavun’dan saklanabilecek erkeklerin bulunması  

C) Allah’ın her şeyi gördüğünü ve kurulan tuzakları boşa çıkarma gerçeğini 

D) İntikam alabilecek olanların varlığı  
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14. Firavun'un "Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim." sözleri karşısında "Şimdi siz bir adamı Rabbim Allah'tır dediği için 

öldürecek misiniz?" sorusuyla itiraz eden ve nasihatler veren kişi kimdir? (40/26-28) 

A) Sarayda görevi nedeniyle bulunan Hz.Musa’nın annesi 

B) Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan bir mümin adam 

C) Hz. Musa'ya iman eden ve onu korumaya çalışan Firavun’un eşi Âsiye 

D) İmana gelen ve Firavun'a karşı çıkan sihirbazlardan bir mümin adam 

  

15. Firavun’a " Şimdi siz bir adamı Rabbim Allah'tır dediği için öldürecek misiniz?" 

uyarısını yapan kişi, Hz. Musa'dan önce kavminin atalarının muhatap olduğu hangi peygamberi Firavun ve 

çevresindekilere hatırlatmıştır?(40/34)     

A) Hz. İshak 

B) Hz. İbrahim 

C) Hz. Yûsuf 

D) Hz. Yakup 

  

16. “Kendilerine gelmiş herhangi bir delil olmadığı halde Allah’ın …………...  ……….. konusu edinenler, hem Allah 

katında hem de iman edenlerce büyük bir nefretle karşılanırlar. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte 

böyle mühürler.” (40/35) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

  

A) sözlerini  / alay 

B) ayetlerini  / tartışma 

C) kudretini / inkar 

D) ilmini  / sorgulama 

  

17.   Haman’dan yüksek bir kule yapılmasını isteyen Firavun'un amacı neydi? (40/37) 

A) Bu yüksek kuleden kavmine bakarak Efendileri olduğunu zihinlerine kazımak 

B) İsrailoğullarının Mısır dan gizlice kaçmalarını engellemek 

C) Göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğunu söyleyen Hz. Musa’yı aşağılamak 

D) Hz. Musa'yı bu kuleye çıkartarak her şeye gücü yetenin kendisi olduğunu ona hatırlatmak 

  

18.   İnsanların yaratılmasından daha büyük olduğu söylenen şey aşağıdakilerden hangisidir? (40/57) 

A) Göklerin ve yerin yaratılması 

B) Denizlerin ve dağların yaratılması 

C) Cinlerin ve meleklerin yaratılması        

D) Kıtaların ve okyanusların yaratılması 
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19. Mümin Suresinin diğer adı nedir? 

A) Berâe 

B) Dehr 

C) Ğafir 

D) Kıtâl 

  

20. Fussilet ne anlam ifade eder? (41/3) 

A) Ayetlerin tedrici(parça parça) olarak indiğini  

B) Kuran ayetlerinin apaçık anlaşılır halde olduğunu  

C) Ayetlerin bazı bölümlere ayrıldığını  

D) Fırkaların kendi aralarında bölündüğünü  

  

21. “……... ona…………. yaklaşamaz …………..O, hikmet sahibi olan, övülen tarafından indirilmiştir.(41/42) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Bâtıl  / önünden de / arkasından da 

B) Kafirler / kalb-i selim ile / Şüphesiz ki 

C) Cinler / yukarıdan da  / aşağıdan da 

D) Şeytan / sağından da / solundan da 

  

22. İnkâr edenlerin, insanların Kuran'ı dinleme konusundaki yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?(41/26) 

A) Kendileri dinlemezler, dinlenilmesine de engel olmaya çalışmazlar. 

B) Birbirlerine, "Şu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü yapın ki onu bastırasınız." derler. 

C) Kuran okunmaya başladığında onun yalan olduğunu ispat için insanların dinlemelerini izin verirler. 

D) Müslümanlar arasında açığa çıkmamak için birbirlerine Kuran'ı dinlermiş gibi gözükmeyi tavsiye ederler. 

  

23. I. Allah’a çağıran 

II. Allah’ı hatırlayan 

III. Ben Müslümanlardanım” diyen 

IV. Muhtaçlara infâk eden 

V. Salih amel işleyen 

  

Ayette ‘en güzel söz söyleyen kimselerin’ hangi üç özelliğinden bahsedilmiştir? (41/33) 

A) I – II-III 

B) I-  IV-  V 

C) I – III – V 

D) I – III - IV 
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24. Ayette kötülüğü en güzel bir şekilde savan kişinin nasıl bir sonuca ulaşacağı belirtilmektedir?(41/34) 

A) İyiliklerin amel defterine yazıldığını ve unutulmadığını 

B) Aralarında düşmanlık bulunan kimsenin sanki bir süre sonra candan dost gibi olacağı 

C) Düşmanının  haksızlık yaptığını düşünmesini sağlayarak   ileride pişman olacağını         

D) Bu özelliği yüzünden ahirette büyük ecir alacağı 

  

25. Şeytandan gelen bir dürtü karşısında aşağıdakilerden hangisi tavsiye edilmektedir?(41/36) 

A) Abdest almak 

B) Sadaka vermek  

C) Tesbih çekmek 

D) Hemen Allah'a sığınmak 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 D  14 B 

2 D  15 C 

3 D  16 B 

4 C  17 C 

5 D  18 A 

6 A  19 C 

7 C  20 B 

8 B  21 A 

9 A  22 B 

10 B  23 C 

11 C  24 B 

12 D  25 D 

13 C  26 — 

 


