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29. Cüz Meal Sınavı 
  

  

1. “Sözünüzü ister gizleyin ister açıkça söyleyin; bilin ki O, kalplerde gizlenenleri bilir. Yaratan bilmez mi? O, 

……………………….. ve…………………………... “ (67/13-14) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) müminleri aldatmaya çalışanları bilen /  onların tuzaklarını boşa çıkarandır. 

B) ikiyüzlü davrananları bilen  /  hiçbir şeyden gafil olmayandır. 

C) niyetlerinizi eksiksiz bilen / amellerinizi karşınıza çıkaracak olandır. 

D) her şeyi inceden inceye bilen / her şeyden haberdar olandır. 

  

2. “Nûn, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun ki. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir mecnun (cinlenmiş) değilsin. 

Senin için bitmek tükenmez bir mükâfat vardır. Ve şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin.” (68/1-4) 

Ayette geçen ‘kalem ve yazdıklarından’ kasıt nedir? 

A) 
Kalem: Müminlerin kalemleri                                                                                                        

Kalemlerin yazdıkları: Vahye uygun sözler 

B) 
Kalem: Salih kulların kalemleri                                                                                                       

Kalemlerin yazdıkları: İrşâd eden sözler 

C) 
Kalem: Vahiy kâtiplerinin kalemleri                                                                                           

Kalemlerin yazdıkları: Kuran 

D) 
Kalem: Meleklerin kalemleri                                                                                                      

Kalemlerin yazdıkları: İnsanların sevap ve günahları 

  

3. “Rabbin, kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. Doğru yolu bulanı en iyi bilen de O’dur. O halde yalanlayanlara 

boyun eğme. Onlar istiyorlar ki sen ……………. , onlar da ………………”  (68/7-9) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) onlarla konuşasın / seninle konuşsunlar 

B) onlara boyun eğesin / seni liderleri yapsın 

C) onlara yaranasın /  sana yaransınlar 

D) onlara yağcılık yapasın / senden hoşnut olsun 

  

4. Peygamberimizin boyun eğmemesi gereken kişide bulanan özellikler aşağıda yazılmıştır. 

I. yemin edip duran aşağılık kimse  

II. sürekli laf getirip götüren, onu bunu kınayıp duran 

III. İyiliği engelleyen, saldırgan, günahkâr  

IV. kaba, kötülükle damgalanmış 

 V. malını fakirlerle paylaşmayan, cimri  

Bu özelliklerden hangisi ayette geçmemektedir? (68/10-14) 

A) I 

B) II 

C) IV 

D) V 
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5. Allah’ın verdiği nimetlere şükretmeyip fakirlerin hakkını gözetmeyen Mekke müşrikleriyle cimrilikte onlara benzeyen 

herkese, ibret alınacak bir kıssa anlatılmaktadır. 

Kalem Suresinde bu kıssanın başlangıcı olan ayet aşağıdakilerden hangisidir? (68/17) 

A) 
Onları da tıpkı şu bahçe sahiplerini sınadığımız gibi sınadık; hani onlar, sabah erkenden bahçeyi devşireceklerine 

yemin etmişlerdi. 

B) 
Biri sağda diğeri solda iki bahçe. "Rabbinizin bahşettiği rızıktan yiyin ve O’na şükredin. Ne güzel bir belde, ne 

bağışlayıcı bir Rab! 

C) 
Onlara, misal olarak şu iki adamı anlat: Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla 

donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. 

D) 
Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır, 

ardından da çerçöp haline gelmiştir.  

  

6. “Kâfirler zikri (Kuran’ı) işittiklerinde neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. ”O, mecnundur (cinlenmiş)” 

diyorlardı.” (68/51) 

Ayette anlatılmak istenen ne değildir? 

A) Kâfirlerin güçleri yetse Hz. Peygamberi bir kaşık suda boğmak istemeleri 

B) Kâfirlerin Kuran’ı işittiklerinde öfkelerinden Hz. Peygambere yiyecekmiş gibi bakmaları 

C) Kâfirlerin Hz. Peygambere ‘nazar etmeleri’ ve Onu etkileyip neredeyse yerle bir edecekleri 

D) Kâfirlerin Kuran’ı işittiklerinde öfke ve kızgınlıklarından saçmalayıp Hz. Peygambere iftira atmaları 

  

7. “Gerçekleşecek olan!” (69/1) 

‘El- Hâkka’ gerçekleşen anlamına gelmektedir. 

‘Gerçekleşecek olan’ dan kasıt nedir? 

A) Mekke’nin fethi 

B) Medine'ye hicret 

C) Kıyamet 

D) Hz. Peygambere vahyin tamamlanacağı 

  

8. “Sûra bir kerecik üflendiğinde. Yer ve dağlar kaldırılıp bir kere birbirlerine çarpıldığında.İşte o gün kıyamet 

kopacaktır.O gün gök yarılıp çökmeye yüz tutacaktır.Melekler, göğün köşe bucağında toplanmışlardır ve o gün 

……..” (69/13-17) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Cehennemin üzerinde on dokuz (melek) vardır. 

B) Rabbinin Arş’ını sekiz melek taşır. 

C) Melekler, müminlere işte bu sizin gününüzdür, size vaat edilmiş cennete girin diyeceklerdir. 

D) Melekleri Arş’ın etrafında Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. 
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9. “Birisi, gerçekleşmesi kesin olan bir azabı istedi. İnanmayanlar için olacak olan ve bir engelleyeni olmayan 

(azabı). O, yükselme derecelerinin sahibi Allah katından olacaktır. Melekler ve Ruh (Cebrail), miktarı elli bin yıl 

olan bir gün içinde O’na çıkar.” (70/1-4) 

Ayette geçen ‘ Meâric’ (yükselme dereceleri ) den kasıt nedir? 

A) Cennetteki dereceler 

B) Allah’ın mahlûkâta lutfettiği nimetlerin mertebeleri 

C) Manevi ve ruhani mertebeler 

D) Meleklerin bir gökten diğerine yükselme yerleri 

  

10. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde kıyamet gününü tasvir eden ifadelerden biri değildir?(70/8-10) 

A) Göğün erimiş maden gibi olacağı gün 

B) Bir dostun, bir dostunun halini sormayacağı gün 

C) Çocukların ihtiyarlaşacağı gün 

D) Dağların çırpılmış renkli yün gibi olacağı gün 

  

11. Vedd, Suva', Yeğûs, Yeûk ve Nesr hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (71/21-23) 

A) Bunlar Âd kavminin ‘haram ay’ kabul ettikleri aylardır. 

B) Bunlar İsrailoğullarının tarihlerindeki önemli olaylardır. 

C) Bunlar Mekkeli müşriklerin putlara adayıp yenilmesini haram saydıkları develerdir. 

D) Bunlar Nuh kavminin taptığı putlardır. 

  

12. Peygamberimiz zamanında Kuran’ı dinlemek için Mekke’ye gelen yabancı bir heyet (Fırat’ın üst taraflarındaki 

Nusaybin’den veya Mekke civarında cin inançlarının etkisinde olan bir grup) kendilerine okunanlar hakkında ne 

demişlerdir? (72/1-2) 

A) Bize okunan (Kuran), öncekilerin masallarıdır ve biz buna iman edecek değiliz. 

B) Doğru yola rehberlik eden gerçekten harika bir okunan (Kuran) dinledik. 

C) Bize okuduğunun (Kuran) dışında sözler getir veya bunları değiştir. 

D) Bize okunan (Kuran), hakkında ihtilaf ettiğimiz konuda kavmimizi doğru yola iletecek sözlerdir. 

  

13. Allah, melek, insan, cin vb. hakkında kişileri saptıran İblis veya taraftarı ayette ne şekilde ifade edilmiştir? (72/4) 

A) Beyinsiz 

B) İnatçı 

C) Yalancı 

D) Kibirli 
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14. Hz. Peygamberin Allah’a ibadet etmesi ve Kuran okuması karşısında, inkâr edenlerin onun aleyhine kenetlenip karşı 

koymaları ayette hangi benzetme üzerinden anlatılmıştır? (72/19) 

A) yemeğe konan sinekler gibi üşüşe yazdılar. 

B) şeytanın çarptığı kimse gibi üşüşe yazdılar. 

C) bir keçe gibi üzerine üşüşe yazdılar. 

D) öfkeden kudurmuş köpekler gibi üşüşe yazdılar. 

  

15. ‘Örtüsüne bürünen ve ağır yük yüklenen’ anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? (73/1,4) 

A) Muhammed 

B) Müddessir 

C) Mümin 

D) Müzzemmil 

  

16. “Ey örtüsüne bürünen! Az bir kısmı hariç olmak üzere (ibadete) kalk. Yarısını yahut bundan biraz eksiğini. Ya 

da biraz arttır ne Kuran’ı tane tane oku. Şüphesiz ki Biz sana sorumluluğu ağır bir söz indireceğiz.” (73/1-5) 

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) 
Geceleyin zihin meşgalelerden uzaktır, insana huzur ve sükun hakimdir ve insan kendini bütünüyle anlama ve 

düşünmeye verebilir. 

B) Gece ibadetine riyanın karışması ihtimali vardır. 

C) Gece ibadetinin belkemiği Kuran okumak, Teheccüd namazı kılmaktır. 

D) Kuran okumaktan maksat ayetleri üzerinde derin derin düşünmektir. 

  

17. “O halde Kuran’dan kolayınıza geleni okuyun….” (73/20) 

Gece Kuran okurken, teheccüd namazı kılarken bazen bu gece ibadetini kısa tutmamıza izin verilmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi ayetin devamında geçen nedenlerden biri değildir? 

A) Bir kısmınız Allah’ın lütfundan rızık elde etmek üzere yola çıkacak 

B) Bir kısmınız gündüz oruç tutacak 

C) Aranızda hastalar var 

D) Bir kısmınız Allah için savaşacak 

  

18. “O kimseyi Bana bırak. Onu yarattığımda yapayalnızdı. Kendisine bol servet verdim. Göz önünde hazır oğullar 

verdim. Kendisine bol imkânlar verdim. Sonra daha da arttırayım diye tamahkârlık etti. Ama hayır ,(bu olamazdı) 

; çünkü ayetlerimiz karşısında inatla direniyordu.Ben elbette ………”  

(74/11-17) 

Ayette boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) ona zakkum ağacından meyve yedireceğim 

B) ona irinli kaynar bir su içireceğim 

C) onu sarp bir yokuşa tırmandıracağım 

D) onu yakıcı cehenneme atacağım 
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19. “Yine kahrolası nasıl ……….! Sonra …….. Sonra da surat astı ve ………. Sonra da yüz çevirip ve ……………..” 

(74/20-23) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) şeytanca düşündü / karar verdi / hakaret etti / büyüklenerek kavmine döndü 

B) hesap etti /  düşündü / ökçesi üzerine döndü / küstahça sözler söyledi 

C) plan yaptı / uyguladı / kendini büyük gördü / aldanmış olarak ailesine döndü 

D) ölçtü biçti / düşündü / kaşlarını çattı / küstahça büyüklendi 

  

20. Ayette cehennem ateşinin kavurucu hangi ismi/ özelliği vurgulanmıştır? (74/26) 

A) Sekar 

B) Saîr 

C) Hâviye 

D) Hutame 

  

21. “Onun üzerinde ……….. (melek) vardır. Biz cehennem bekçilerini melekler dışında bir varlık grubundan 

seçmedik.  …………  inkar edenler için bir imtihan aracı kıldık.” (74/30-31) 

A) dokuz / özelliklerini de 

B) on bir / özelliklerini de 

C) on üç / sayılarını da 

D) on dokuz / sayılarını da 

  

22. “Kıyamet günü de ne zamanmış? diye soruyor. Gözler dehşetle çaktığında, …………… karardığında, ………ile 

……… bir araya getirildiğinde, İşte o zaman insan: ”Nereye kaçmalı?” der.” (75/6-10) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) yüzler / kafir / amel defteri 

B) simalar / nankör / ameli 

C) kalpler / zalimler / müşrikler 

D) ay / güneş / ay 

  

23. “O kullar şiddeti her yere yayılmış olan günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler.Kendi canları onu 

çektiği halde yemeği bir ……, bir……. ya da bir …….. yedirirler.” (76/7-8) 

Ayette boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) yoksula / yetime / esire 

B) miskine / muhtaca / köleye 

C) yetime / isteyene / yolda kalmışa 

D) garibe / esire / misafire 
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24. ‘Mürselât’ ne anlama gelmektedir? (77/1) 

A) Yaydıkça yayanlar 

B) Gönderilenler 

C) Esip savuranlar 

D) Öğüt bırakanlar 

  

25. Mürselât Suresinde sık sık tekrarlanan ayet aşağıdakilerden hangisidir? (77/15-49) 

A) Şayet bir planınız varsa, gösterin bana planınızı!  

B) Bundan sonra artık hangi sözünüze inanacaklar! 

C) Bugün konuşamayacakları bir gündür!  

D) O gün, yalanlayanların vay haline! 
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Cevap Anahtarı 
  

Soru Cevap  Soru Cevap 

1 D  14 C 

2 C  15 D 

3 C  16 B 

4 D  17 B 

5 A  18 C 

6 C  19 D 

7 C  20 A 

8 B  21 D 

9 D  22 D 

10 C  23 A 

11 D  24 B 

12 B  25 D 

13 A  26 — 

 


