
Bu sorular, MEB’in hazırladığı çalışma sorularından alınmıştır. 

 
 
1. Hz. Şuayb (a.s) Medyen ve Eyke ahâlisine gönderilen 

peygamberdir. İbrahim (a.s) veya Hz. Sâlih (a.s) 
soyundandır. Soyunun anne tarafından Hz. Lut (a.s)’ın 
kızına ulaştığı ve Hz. Eyyub (a.s) ile teyze oğulları 
oldukları rivâyet edilmiştir. Hz. Musa (a.s)’nın 
kayınpederidir. Kavmine güzel söz söylemesi, tatlı ve 
tesirli hitap etmesi sebebiyle kendisine Hatîb-ül-
Enbiyâ (Peygamberlerin hatîbi) denildi. İnsanlara 
İbrahim (a.s)’a bildirilen dinin emir ve yasaklarını 
tebliğ etti.  
Verilen metne göre Hz. Şuayb (a.s) hakkında 
aşağıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak 
söylenebilir?  
A) Hz. İbrahim (a.s)’ın soyundan gelir.  
B) Kızı Hz. Musa (a.s) ile evlenmiştir.  
C) İşkenceye maruz bırakılmıştır.  
D) Hz. Eyyub (a.s) ile amca çocuklarıdır. 
 

2. “(Şuayb) dedi: ' Ey kavmim! Söyleyin bakayım, ya ben 

Rabb'imden gelen açık bir delil üzere isem ve 

katından bana güzel bir rızık vermişse!.. Ben size 

yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben 

sadece gücüm yettiğince (sizi) düzeltmek istiyorum. 

Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece O'na 

tevekkül ettim ve sadece O'na yöneliyorum.' " (Hûd 

suresi, 88. ayet)  

Bu ayetten Hz. Şuayb (a.s.) hakkında 

aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?  

A) Gücünün sınırının farkındadır.  

B) Özü sözü bir insandır.  

C) Allah’a tevekkül etmiştir.  

D) Umutsuzluğa kapılmıştır.  

 

3. “Medyen’e kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). Dedi ki: 

“Ey kavmim! Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka 

tanrınız yoktur. Size rabbinizden açık bir delil 

gelmiştir. Artık ölçüyü tartıyı tam yapın, insanların 

mallarının değerini düşürmeyin, düzene sokulduktan 

sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer 

inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır. 

İnananları tehdit edip Allah yolundan alıkoyarak ve 

onu eğri göstermek maksadıyla her yolun başında 

(pusu kurup) oturmayın. Düşünün ki, siz az 

sayıdaydınız, sonra O sizi çoğalttı. Bozguncuların 

sonunun nasıl olduğunu da düşünün! Eğer içinizden 

bir grup bana gönderilene inanmış, bir grup da 

inanmamışsa, artık Allah aramızda hükmünü 

verinceye kadar sabredin! O, hükmedenlerin en 

iyisidir.” (A’râf suresi, 85-87. ayetler)  

Ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi Hz Şuayb’in 

kavmini uyardığı konulardan biri değildir?  

 

 

 

 

A) Ölçü ve tartıda hile yapmamak  

B) Allah’tan başka ilah kabul etmemek  

C) İnsanları Allah yolundan döndürmemek  

D) Başlarına gelen musibetlere isyan etmemek 

 

4. Hz Şuayb, Medyen ve Eyke kabilesini şu konularda 

uyarmıştır:  

I. “Ey Kavmim! Bana karşı olan düşmanlığınız, Nûh 

kavminin veya Hûd kavminin yahut Salih kavminin 

başına gelenin benzeri gibi bir felaketi sakın sizin de 

başınıza getirmesin. (Ve unutmayın ki) Lût kavmi 

sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, 

sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok 

merhametlidir, çok sevendir.” (Hûd suresi, 89-90)  

II. “Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. 

İnsanlrın eşyalarını (mallarını ve haklarını) 

eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak 

karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz 

Allah’ın bıraktığı helâl kazanç sizin için daha hayırlıdır. 

Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.” (Hûd suresi, 85-

86)  

III. “Tehdit ederek, inananları Allah yolundan 

alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her 

yolun başında oturmayın…” (Â’râf suresi, 86)  

 

Buna göre hangisine ulaşılamaz?  
A) Yapmış oldukları yanlışlardan döndükleri takdirde 

affedileceklerdir.  

B) Dolandırıcılık gibi yanlış davranışlardan uzak 

durmalarını söylemiştir.  

C) Medyen halkı da diğer yanlışa düşen kavimler gibi 

helak edilmiştir.  

D) İnsanlar arasında karışıklık ve huzursuzluk 

çıkarmamalarını öğütlemiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2. Ünite Zekât ve Sadaka Test 4 



Bu sorular, MEB’in hazırladığı çalışma sorularından alınmıştır. 

5. “Medyen halkına da kardeşleri Şu'ayb'ı peygamber 

gönderdik. O şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk 

edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü 

ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde 

görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün 

azabından korkuyorum. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı 

adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve 

haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk 

yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan 

kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helâl kazanç sizin için 

daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.” 

(Hûd suresi, 84-86.ayetler)  

Bu ayetlerden Hz. Şuayb’in kavmi ile ilgili 

aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?  

A) İnsanları aldattıklarına  

B) Tevhidi zedelediklerine  

C) Toplumu fesada uğrattıklarına  

D) Allah tarafından cezalandırıldıklarına 

 

6. Hz. Şuayb’in kavmi Medyenlileri uyarısına Kur’an’da 

şöyle değinilmektedir: “Ey kavmim! Allah’a kulluk 

edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. 

Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü 

ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. 

Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk 

etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.”  

(A’râf suresi, 85. ayet)  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Şuayb’in bu ayet ile 

Medyenlileri sakındırdığı unsurlardan biri değildir?  

A) Şirk koşmak                   B) İsraf yapmak  

C) Fitne çıkarmak              D) Ticarette hile yapmak 

 

7. Hz. Şuayb ile Medyen halkı arasında geçen konuşma 

Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde aktarılmaktadır; “Ey 

kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka 

ilâhınız yoktur. Ölçeği de, teraziyi de eksik tutmayın. 

Ben sizi hayır (bolluk) içinde görüyorum. Bununla 

beraber yine de sizi kuşatacak bir günün azabından 

korkuyorum. Ey kavmim! Ölçerken ve tartarken 

adaleti yerine getirin. Halkın malına densizlik etmeyin 

ve yeryüzünde fesatçılık yaparak fenalık etmeyin. 

Eğer mümin iseniz, Allah’ın helâlinden size ihsan ettiği 

kâr sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber ben 

sizin üzerinize gözcü değilim. Dediler ki: ‘Ey Şuayb, 

atalarımızın taptıklarını terk etmemizi veya 

mallarımızda dilediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi 

sana namazın mı emrediyor? Oysaki sen yumuşak 

huylusun ve aklı başında bir adamsın. Şuayb dedi ki: 

‘Ey kavmim! Şayet ben Rabbimden ispat edici bir delil 

üzerinde bulunuyorsam ve şayet bana, O kendi 

katından güzel bir rızık ihsan etmişse, söyleyin 

bakalım ben ne yapmalıyım? Ben size karşı çıkmakla 

sizi men ettiğim şeylere kendim düşmek 

istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah 

etmeye çalışıyorum. Muvaffakiyetim de ancak 

Allah’ın yardımı ile olacaktır. Ben yalnızca O’na 

dayandım ve ancak O’na döneceğim.’”  

(Hûd suresi, 84-88. ayetler)  

Hz. Şuayb ve kavmi arasındaki bu konuşmadan 

aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?  

A) Hz. Şuayb tam bir tevekkül içerisindeydi.  

B) Medyenliler iman etmemek için bahaneler öne 

sürmüşlerdir.  

C) Medyen halkından hiç kimse Hz. Şuayb’a 

inanmamıştır.  

D) Medyen halkı mallarını istedikleri şekilde 

kullanmaktadır. 

 

8.     Hz. Şuayb Mısır’da doğmuştur.  

    Kendisine Tevrat isimli kutsal kitap gönderilmiştir. 

    İnsanları tevhit inancına çağırmıştır. 

   Soyu, Hz. İbrahim soyuna dayanır.  

   Rüyaları yorumlama yeteneği verilmiştir.  

   Adalete çokça vurgu yapmıştır.  

   Kendisine yardımcı olarak kardeşi İdris verilmiştir.       

   Eyke ve Medyen kabilelerine gönderilmiştir. 

   Hz. Musa ile görüşmüştür.  

 Hz. Şuayb ile ilgili bilgilerden kaç tanesi doğrudur?  

         A) 3                    B) 4                     C) 5            D) 6 

9. Medyenliler; sapıklık ve isyan yollarına düşmüşler, 

Allah’a ibadet ve itâati terk etmişlerdi. Putlara ve 

heykellere tapıyorlardı. Medyen’in ticaret yolları 

üzerinde bulunması sebebiyle halk ticaretle 

meşguldü. Ancak hile yaygınlaşmış, hilekarlık bir 

sanat hâline gelmişti. Alış için ayrı, satış için ayrı terazi 

kullanırlardı. Bunun üzerine Allah Medyen halkına 

Şuayb Peygamberi uyarı için gönderdi. Ayetlerde 

onların şöyle uyarıldıkları belirtilmiştir: “Ey kavmim! 

Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilâhınız yoktur. 

Size Rabb’inizden açık bir mûcize gelmiştir; artık 

ölçüyü, tartıyı tam yapın! İnsanların eşyalarını eksik 

vermeyin! Islâhından sonra yeryüzünde bozgunculuk 

yapmayın! Eğer inananlar iseniz, bunlar sizin için daha 

hayırlıdır.” (A’raf suresi, 85. ayet)  

Buna göre Şuayb Peygamber’in Medyen halkını 

aşağıdakilerden hangisi hususunda uyardığı 

söylenemez? 

 A) Tüccarlık     B) Fesat      C) Hilekarlık       D) Şirk 


