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25. Cüz Meal Sınavı 
  

  

1. “Pek yakında onlara ayetlerimizi hem (âfâk) çevrelerinde hem de kendilerinde göstereceğiz. Tâ ki onun gerçek 

olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi?” (41/53) 

Ayette geçen ‘çevrelerinde ve kendilerinde’n kasıt nedir? 

A)  Mekke çevresi / Müslümanların Mekke’yi ileride fethedecekleri 

B) İnsanı çevreleyen dış âlem /  İnsanın kendi biyolojik ve ruhi yapısı 

C) Âd ve Semûd kavimlerinin kalıntıları / Müşriklerin karşılaştıkları hastalıklar 

D) Âlemi Kübrâ / Bir damla sudan yaratılış aşamaları 

  

2. “Şûrâ” ne anlama gelmektedir? 

A) Şairler 

B) Danışılan 

C) Danışma heyeti 

D) Danışma 

  

3. “Gökler neredeyse yerlerin üzerlerinde çatlayıp parçalanacaktır. Melekler Rablerini en mükemmel sıfatlarla 

övüp eksikliklerden tenzih ediyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. Bilesiniz ki Allah çok bağışlayandır, 

çok merhametlidir.” (42/5) 

Ayette geçen ‘gökler neredeyse yerlerin üzerlerinde çatlayıp parçalanacaktır’ ifadesi ile ne anlatılmaktadır? 

A) Göklerin Hıristiyanların Hz. İsa’yı Allah’ın oğlu olarak nitelemelerinden dolayı çatlayacağı 

B) Göklerin Yahudilerin Hz. Uzeyr’i Allah’ın oğlu olarak nitelemelerinden dolayı çatlayacağı 

C) Göklerin Müşriklerin melekleri Allah’ın kızları olarak nitelemelerinden dolayı çatlayacağı 

D) 
Gökler o güçlü yapılarına rağmen Allah’ın kendilerine yüklediği görevi yerine getirme çabası içerisinde 

neredeyse çatlayacaklarını 

  

4. “Din olarak size, Nuh’a vasiyet ettiğini emretti; Sana vahyettiğimiz ve İbrahim, Musa ve İsa’ya vasiyet ettiğimiz 

şudur: Dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin…” (42/13) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) 
Allah bütün peygamberlere; amaç, inanç esasları, temel ahlaki prensipler, ibadetin gerekliliği vb. aynı olan dini 

(İslam) göndermiştir. 

B) 

En son vahiyden önce toplumların yaşadıkları dönem itibariyle onların ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş ve 

emredilmiş bazı kurallar dinin temel niteliklerine dokunacak şeyler değildir. O dönem insanlarını ilgilendiren 

onlara özel emirlerdir.(örneğin cumartesi avlanma yasağı vb.) 

C) 
Ayet bireysel hayatta dinin kurallarına bağlılık ve itaatin ötesine geçip toplumsal hayatta da dini kuralları hâkim 

kılmanın önemini anlatır. 

D) 
Her din kendinden bazı tavizler vererek ortak bir noktada buluşmalı ve insanların mutluluğu için dinlerin birliği 

sağlanmalıdır. 
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5. “Aralarındaki çekememezlik ve fesat sebebiyle kendilerine ilim geldikten sonra ayrılığa düştüler. Eğer daha 

önce Rabbinden, belirlenmiş bir süreye kadar verilmiş bir söz olmasaydı, aralarında kesinlikle hüküm verilirdi…” 

(42/14) 

Aşağıdakilerden hangisi/ hangileri yanlıştır? 

  

I.Peygamberimiz kendisinin yaşadığı bazı problemlerden dolayı müşriklere tebliğde gecikti o yüzden müşrikler, kendi 

aralarında ihtilafa düştüler. 

II. İnsanların bölünmelerin asıl sebebi çekememezlik ve fesat çıkarma isteğidir. Toplumun değişime uğramasından 

çıkarlarını kaybetme ihtimali bulunanlar, toplumun değişimine karşı çıkarlar. 

III. Kâbe müşriklerin himayesindeydi. Değişik kabileleri temsil eden putlar burada bulunuyordu. Bu konumuyla Mekke, 

hem ekonominin hem de siyaset ve değişik sosyal faaliyetlerin merkeziydi. Müşrikler bu ayrıcalıklarını bırakmak 

istemediklerinden vahye kulaklarını tıkadılar. 

IV. Müşriklerin ileri gelenleri, kölelerle aynı safta olmayı içlerine sindiremiyor, kadın ve erkeklerinde eşit olduklarını da bir 

türlü hazmedemiyorlardı. Çekememezlik ve haksızlığa dayalı daha nice sebepleri vardı. 

V.Müslümanların dini (temel) konularda ihtilaf etmeleri, fırkalara ayrılmaları ve bölünmeleri aslında onlar için bir 

rahmettir. 

A) I.ve V. 

B) Sadece I. 

C) Sadece V.  

D) I. II.ve V. 

  

6. “O, öyle bir Allah’tır ki kitabı ve mizanı hak ile indirmiştir. Ne bileceksin, beklide kıyamet yakındır.” (42/17) 

Ayette geçen ‘kitabı ve mizanı hak ile indirmek ’ ile ne anlatılmaktadır? 

A) Kuran’ın boşuna gönderilmediği ve içeriklerinin doğru ve adalete uygun olduğu 

B) Ehli Kitab’ın kitaplarına uymaları ve kuralları gereğince hareket etmeleri 

C) Kuran’dan önceki kitapların tahrif olduğu ve kıyametin yakın olduğu 

D) Kuran’ın kıyametle ilgili bilgileri verdiği ve ahirette adalet terazilerinin kurulacağı 

  

7. “İşte bu, iman edip salih amel işleyenlere Allah’ın verdiği müjdedir.De ki:”Ben bundan dolayı 

………………………………………. başka bir ücret istemiyorum…” (42/23) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) sizden yol arkadaşlarınızı sevmenizden 

B) yakın akrabalık (ehl-i beyt) bağlarının gözetilmesinden 

C) sizden akrabalık sevgisinden 

D) Allah’a yakınlaşma sevgisinden 

  

8. Allah kullarına rızkı bol bol verseydi ne olurdu? (42/27) 

A) Kullar, yeryüzünde azgınlaşırdı. 

B) Kullar, Allah’dan daha çok rızık isterlerdi. 

C) Kullar, cimrilik yapar kimseyle paylaşmazdı. 

D) Kullar, yeryüzünde imtihan olamazlardı. 
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9. “Onlar ……..  …………….. ve …………… uzak durur, öfkelendiklerinde ise bağışlayıcı olurlar. (42/37) 

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) büyük günahlardan / hayâsızlıklardan 

B) şeytana uymaktan / ahlaksızlıktan 

C) hevâ heveslerinden / bâtıldan 

D) şirk koşmaktan  / cahiliyeden 

  

10. Allah’ın bir peygamberle konuşma şekilleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? (42/51) 

A) Yüz yüze/ doğrudan zâtını göstererek 

B) Vahiyle (kalbe ilham etme, rüya yoluyla veya benzeri vahiy çeşitleriyle) 

C) Perde arkasından (Hz. Musa ile konuşmasında olduğu gibi seslenerek) 

D) Elçi aracılığıyla (melekleri elçi olarak göndermekle) 

  

11. “İşte Biz sana emrimizden bir ruh vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin; ne var ki Biz onu, 

kullarımızdan dilediğimiz kimseyi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki Sen de dosdoğru 

bir yola rehberlik ediyorsun.” (42/52) 

Ayette geçen ‘ruh’ dan kasıt nedir? 

A) İnsanın bedeninde bulunan ruh 

B) Sünnet 

C) Hikmet 

D) Vahiy 

  

12. “Zuhruf” ne anlama gelmektedir? 

A) Süs 

B) Suhuflar 

C) Yalan söz 

D) Zulmedenler 

  

13. Cahiliye devrinde bazı insanları, öfkeden yüzü simsiyah olacak kadar sinirlendiren durum aşağıdakilerden hangisidir? 

(43/16-17) 

A) Ticaret kervanının çölde baskına uğradığı haberinin verilmesi 

B) Bir kız çocuğu olduğu müjdesinin verilmesi  

C) Hasım olduğu kabile üyelerinin yaptıkları gizli planlar 

D) Gelen vahiyle kendilerinin birer pisliğe benzetilmesi haberi 
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14. Allah, Hz. İbrahim’in hangi sözünü onun ardından gelecek insanlar için kalıcı bir söz kılmıştır? (43/26-27 

A) Rabbim, beni namazında sürekli kıl, soyumdan olanları da. Rabbimiz duamızı kabul buyur. 

B) 
Ben, sizin taptıklarınızdan beriyim. Ben, yalnızca beni yaratana taparım; çünkü O pek yakında, beni doğru yola 

iletecektir. 

C) Gerçek şu ki, ben bir muvahhid olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. 

D) 
Rabbimiz, şüphesiz Sen, bizim saklı tuttuklarımızı da, açığa vurduklarımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey 

Allah’a gizli kalmaz. 

  

15. “Yine dediler ki:”Bu Kuran’ın ………………………………….. indirilmesi gerekmez mi?” (43/31) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) gökten inerek göreceğimiz bir melekle 

B) bizim gibi beşer olmayan bir meleğe 

C) içimizde bunu hak eden bir liderimize 

D) iki şehirden bir büyük adama 

  

16. “Her kim ……….. hatırlama konusunda …… ise ona bir şeytanı musallat ederiz de o şeytan onun yakın bir 

dostu olur.” (43/36)  

Ayette boş bırakılan yerlere hangi kelimeler gelmelidir? 

A) Allah’ı  / aciz 

B) Rabbini  / unutkan 

C) Rahmân’ı / kör 

D) Ahireti  / gâfil   

  

17. Bu ayette ahirette cehenneme girmeyi haketmiş kişinin dünyada kendisine özendiği, onunla yol tuttuğu arkadaşına 

ne söyleyeceği ifade edilmiştir? (43/38) 

A) Keşke bana doğu ile batı arasındaki kadar uzak olaydın. 

B) Şüphesiz ben sana uymuştum. Allah’ın azabından bir şey benden savabilir misin? 

C) Eğer sen olmasaydın, elbette ben inanan kişilerden olurdum. 

D) Ben dünyada sana tâbi oldum. Şimdi sen ateşin uzak bir kısmını benden uzaklaştırabilir misin? 

  

18. “Ben şu zavallı ve meramını anlatmaktan aciz kimseden daha hayırlı değil miyim? (43/52) 

Firavun’un kavmine seslenirken Hz. Musa için kullandığı ‘meramını anlatmaktan aciz kimse’ hitabıyla neye dikkat 

çekmeye çalışmış ve ne yapmak istemiştir? 

A) Bu sözüyle Firavun Hz. Musa’nın dilindeki tutukluğa işaret edip onu aşağılamak istemiştir. 

B) 
Bu sözüyle Hz. Musa’nın korkudan huzurunda anlamlı cümle bile kuramadığını ve onun ne kadar aciz bir 

olduğunu insanlara fark ettirmek istemiştir. 

C) 
Bu sözüyle Hz. Musa’nın gayet güzel bir şekilde tebliği ettiği vahyin hakikatlerinin anlamsız ve saçma olduğu 

söylemek ve kara propaganda yapmak istemiştir. 

D) 
Bu sözüyle meramını bile düzgün ifade edemeyen birinden peygamber olamayacağını ve Hz. Musa’nın sahtekâr 

biri olduğunu insanlara anlatmak istemiştir. 
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19. “Şüphesiz ki o son saatin (kıyametin) bilgisidir/ delilidir. O halde kıyamet konusunda şüpheniz olmasın ve 

bana uyun. İşte bu dosdoğru bir yoldur.” (43/61) 

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur? 

  

I.Ayette ‘şüphesiz ki o’ derken zamirin öznesi Kuran’dır.  

II. Kuran’a ilk muhataplar yaşarken gerçekleşmeyen bir şey, onlar için son saatin bilgisi olamaz. Oysa ki ayette vuku bulan 

bir şeyden söz edilmektedir. O da Kuran ya da Nebi’dir.Nitekim baştan beri surenin ekseni Kuran vahyidir. 

III. Zuhruf Suresinde birçok peygambere ve olaya atıf yapılmakta, fakat her seferinde söz vahye getirilmektedir. Bu ayete 

kadar bu yöntem 8 kez gerçekleşmiştir. 

IV. Ayetin ‘işte bu dosdoğru yoldur’ şeklindeki son cümlesi, ayetin başı hakkında yeterli delildir ve kıyametin delilin 

vahiy olduğunu göstermektedir. 

V. Ayette ‘şüphesiz ki o’ derken zamirin öznesi Hz.İsa’dır. Hz. İsa’nın tekrar yeryüzüne gelişiyle kıyametin kopmasının 

yakın olduğu ve Hz. İsa’nın kıyametin delili olduğu anlatılmaktadır. 

A) III.ve V. 

B) II. III.ve IV.  

C) I. II. III.ve IV. 

D) Sadece V.  

  

20. Cehennem işleriyle görevli olan meleklerin başında bulunan melek hangisidir? (43/77) 

A) Zebani 

B) Rıdvân 

C) Mâlik 

D) Münker- Nekir 

  

21. Duhân ne anlama gelmektedir? 

A) Gölge 

B) Alev 

C) Duman 

D) Sis 

  

22. “Biz onu……………………………… indirdik; çünkü Biz, ……………….. idik.” (44/3) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) bir öğüt olması için / hatırlatıcılar 

B) mübarek bir gecede / uyarıcılar 

C) hidayet olması / doğru yolu gösterenlerden 

D) parça parça / sınayanlar 
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23. “Artık sen, göğün…………………………………….günü gözetle.” (44/10) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) paramparça edileceği 

B) apaçık bir duman getireceği 

C) yerin üzerindekilere çatlayıp parçalanacağı 

D) bulutlarla yarılacağı 

  

24. Güney Arabistan da güçlü ve görkemli bir uygarlık kurmuş olan Himyer krallarına verilen isim nedir?(44/37) 

A) Tubba’ 

B) Kisrâ 

C) Necâşi 

D) Kayser 

  

25. Câsiye ne anlama gelmektedir?  

A) Şaşırıp duran 

B) Diz çöken 

C) Casusluk eden 

D) Af dileyen 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 A  14 B 

2 D  15 D 

3 D  16 C 

4 D  17 A 

5 A  18 C 

6 A  19 C 

7 D  20 C 

8 A  21 C 

9 A  22 B 

10 A  23 B 

11 D  24 A 

12 A  25 B 

13 B  26 — 

 


