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CEVAP ANAHTARI 

Kırık çoğul olan kelimelerin tekil hallerini sağdaki sütuna yazalım!


İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır. 99/4 ُث اَْخَباَرَھا َیْوَمِئٍذ ُتَحدِّ َخبٌَر

Allah, insanların ruhlarını öldüklerinde, ... alır. 39/42 ُ َیَتَوفَّى اْالَْنفَُس ٖحیَن َمْوِتَھا َهللاّٰ نَفٌْس

Onların, rükû ve secde hâlinde, Allah’tan lütuf ve 
hoşnutluk istediklerini görürsün. 48/29 ِ َوِرْضَواًنا  ًدا َیْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن ّهللاٰ ًعا ُسجَّ َتٰریُھْم ُركَّ َساِجٌد

Onlar, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Artık 
(hakka) dönmezler. 2/18 ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌی َفُھْم َال َیْرِجُعوَن أََصمُّ

Onlara “aşağılık maymunlar olun” dedik. 7/166 قُْلَنا َلُھْم ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسٖئیَن ِقرٌْد

Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları vardır. 
13/4 َوِفى اْالَْرِض ِقَطٌع ُمَتَجاِوَراٌت  ِقطَْعٌة

Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç 
yiğitti. 18/13 ِھْم  ُھْم ِفْتَیٌة ٰاَمُنوا ِبَربِّ ِانَّ فَتًى

Şüphesiz, sen ölülere işittiremezsin. 30/52 َفِانََّك َال ُتْسِمُع اْلَمْوٰتى  َميٌِّت

Eğer seni yalanladılarsa, senden önceki  
peygamberler de yalanlanmıştı. 3/184 َب ُرُسٌل ِمْن َقْبلَِك  ُبوَك َفَقْد ُكذِّ َفِاْن َكذَّ رَُسوٌل

Onlar için (cennette) üst üste yapılmış köşkler 
vardır. 39/20 ٌة َلُھْم ُغَرٌف ِمْن َفْوِقَھا ُغَرٌف َمْبِنیَّ ُغرْفٌَة

O gün birtakım kalpler (tedirginlik içinde) şiddetle 
çarpacaktır. 79/8 قُلُوٌب َیْوَمِئٍذ َواِجَفٌة َقْلٌب

Size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. 16/78 ْمَع َواْالَْبَصاَر َواْالَْفِئَدَة  َوَجَعَل َلُكُم السَّ فُؤَاٌد

Zinetlerini, kocalarından yahut babalarından ... 
başkalarına göstermesinler.  24/31 َوَال ُیْبٖدیَن ٖزیَنَتُھنَّ ِاالَّ لُِبُعوَلِتِھنَّ اَْو ٰاَباِئِھنَّ  بَْعٌل

“Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden 
bazılarına sığınırlardı.” 72/6 ُھ َكاَن ِرَجاٌل ِمَن اْالِْنِس َیُعوُذوَن ِبِرَجاٍل ِمَن اْلِجنِّ  َواَنَّ رَُجٌل

İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır. 80/42 اُوٰلِئَك ُھُم اْلَكَفَرةُ اْلَفَجَرةُ فَاِجٌر

(Kalpleriniz katılaştı); taş gibi, hatta daha katı oldu.  
2/74 َفِھَى َكاْلِحَجاَرِة اَْو اََشدُّ َقْسَوًة َحَجٌر

(Allah’a ve Peygamberlerine iman edenler,) işte 
onlar sıddîklar ve Allah katında şahitlerdir. 57/19 ِھْم  َھَداُء ِعْنَد َربِّ یقُوَن َوالشُّ ّدٖ اُوٰلِئَك ُھُم الصِّ َشِهيٌد

 Yetimlere mallarını verin. 4/2 َوٰاُتوا اْلَیَتاٰمى اَْمَواَلُھْم  يَِتيٌم

Hizmetlerine verilmiş, kabuğunda saklı inci gibi 
gençler etraflarında dönüp dolaşırlar. 52/24 لٌُؤ َمْكُنوٌن ُھْم لُٔوْ َوَیُطوُف َعَلْیِھْم ِغْلَماٌن َلُھْم َكاَنَّ ُغاَلٌم

Fakat âyetlerimizi inkâr etmiş ve kâfir olarak 
ölmüşlere gelince... 2/161 ِانَّ الَّٖذیَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُھْم ُكفَّاٌر َكاِفٌر

Eğer (bir tehlikeden) korkarsanız, namazı yaya 
olarak veya binek üzerinde kılın. 2/239 َفِاْن ِخْفُتْم َفِرَجاًال اَْو ُرْكَباًنا  رَاِكٌب



Allah’ın mescitlerini imar etmeleri... 9/17 ِ اَْن َیْعُمُروا َمَساِجَد ّهللاٰ َمْسجٌِد

O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, 
dostlar birbirine düşman olurlar. 43/67 ٖقیَن ُء َیْوَمِئٍذ َبْعُضُھْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ ِاالَّ اْلُمتَّ اَْالَِخالَّ َخلِيٌل

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin 
izniyle her türlü iş için iner de iner. 97/4 ِھْم ِمْن ُكلِّ اَْمٍر وُح ٖفیَھا ِبِاْذِن َربِّ ُل اْلَمٰلِئَكُة َوالرُّ َتَنزَّ َمَلٌك

 Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık.  
67/5 ْنَیا ِبَمَصاٖبیَح  َماَء الدُّ ا السَّ نَّ َوَلَقْد َزیَّ ِمْصبَاٌح


