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9. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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1.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın birliğini vurgu-
lamaktadır?

A)  “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz 
koruyacağız.” 

(Hicr suresi, 9. ayet)
B)  “Ey insanlar! Şüphesiz size Rabbinizden kesin bir de-

lil geldi ve size apaçık bir nur indirdik.” 
(Nisa suresi, 174. ayet)

C)  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı 
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...”

(Enbiya suresi, 22. ayet)
D)  “De ki: Benim namazım, (her türlü) ibadetim, hayatım 

ve ölümüm, hepsi âlemlerin rabbi olan Allah içindir.” 
(En’am suresi,162. ayet)

E)  “Rabbinizden size indirilene uyun; O’nu bırakıp da 
başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az 
öğüt alıyorsunuz!” 

(A’raf suresi, 3. ayet)

2.  Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarının 
özelliklerinden biri değildir?

A)  Bölünme kabul etmeyen bir bütünlüğe sahiptir.
B)  İnsanların kendi çabalarıyla ortaya çıkan ilkelerdir. 
C)  Benimsenmesi insanların hür iradelerine bırakılmıştır. 
D)  Korku ve ümit arasında yaşamayı öğütlemektedir.
E)  Akıllı her insanın anlayabileceği kadar açık ve sadedir.

3.  I. Allah’a nispet edilen isimlerin ortak adıdır.
 II. Allah ve sıfatları hakkında sağlıklı bir bilgi kaynağıdır.
 III. Kaynaklardaki sayısı doksan dokuz ile sınırlıdır.

yargılarından hangileri Esma-i Hüsna ile ilgili yanlış bir 
bilgidir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.  C) Yalnız III.
D) I ve III. E) II ve III.

4 ve 5. soruları aşağıdaki Haşr suresinin 22 - 24. 
ayetlerine göre cevaplayınız.

“O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni 
ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, ken-
disinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah’tır. O, mülkün 
gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin 
kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahi-
bi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte 
eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzak-
tır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel 
isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nu tesbih 
eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”

4.  Bu ayetlerden
 I.   Esma-i Hüsnanın tanımı yapılmaktadır.
 II.  Allah’ın birliği özellikle vurgulanmaktadır.
 III. Yüce Allah, güzel isimleriyle tanıtılmaktadır.

sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.  C) Yalnız III.
D) I ve III. E) II ve III.

5.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle Haşr 
suresinin ayetleriyle ilişkilendirilemez?

A)  “Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını 
da bilir, açığa vurduklarını da.” 

(Bakara suresi, 77. ayet)
B)  “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, Resûlüdür ve Allah’ın 

emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren 
mü’minlerdir.” 

(Maide suresi, 55. ayet)
C)  “Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, “(Al-

lah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son ve-
rin. Allah ancak bir tek ilahtır.” 

(Nisa suresi, 171. ayet)
D) “De ki rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsa ve 

bir o kadar mürekkep ilâve edilse rabbimin sözleri bit-
meden önce mutlaka deniz tükenirdi.” 

(Kehf suresi 109. ayet)
E) “Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışla-

maz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için 
bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sa-
pıklığa düşmüştür.”

(Nisa suresi, 116. ayet)

Din ve İslam - 3

6



Din ve İslam - 3

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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6.   “Şüphesiz, Allah’ı ve peygamberlerini inkâr edenler, Allah’a 
inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak iste-
yenler, ‘(Peygamberlerin) kimine inanırız, kimini inkâr ede-
riz.’ diyenler ve böylece bu ikisinin (imanla küfrün) arasın-
da bir yol tutmak isteyenler var ya; işte onlar gerçekten kâ-
firlerdir. Biz de kâfirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır.” 

(Nisa suresi, 150-151. ayetler)

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarı-
lamaz?

A) Kula düşen korku ve ümit arasında itidalli bir hayat 
yaşamaktır.

B) Allah’a iman edip gönderdiği vahyi kabul etmemek 
apaçık çelişkidir.

C) İslam’ın inanç esasları bir bütündür ve tamamına inan-
mak gerekmektedir.

D) Peygamberlerin bazısını kabul edip bazısını reddet-
mek tevhid inancına aykırıdır.

E) İnanç esaslarının bir kısmına inanılıp bir kısmına ina-
nılmamasından Allah razı değildir.

7.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A) “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. 
En güzel isimler O’nundur.” 

(Taha suresi, 8. ayet)
B) “De ki (rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman 

diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet 
en güzel isimler O’nundur. …” 

(İsra suresi, 110. ayet)
C) “O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Gü-

zel isimler O’nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey 
O’nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve 
hikmet sahibidir.” 

(Haşr suresi 24. ayet)
D) İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canla-

rıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek 
büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. 

(Tevbe suresi 20. ayet)
E) En güzel isimler Allah’ındır; bu güzel isimlerle O’na 

dua edin, O’nun isimleri hakkında doğru inançtan sa-
panları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının 
cezasını çekecekler!” 

(A’raf suresi,180. ayet)

8 ve 9. soruları aşağıdaki Bakara suresinin 255. 
ayetine göre cevaplayınız.

“Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O, hayy (diri)dir, kayyûm-
dur (yarattıklarını koruyup bizzat yönetendir). Kendisine 
ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin 
hepsi O’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat 
edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. 
(O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışın-
da insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemez-
ler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup 
gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.” 

8.  Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah hakkında bilgi verilmektedir. 
B) Tevhit inancına dikkat çekilmektedir.
C) Esma-i Hüsnadan bazıları anılmaktadır.
D) Şefaat anlayışının sonuçları işlenmektedir.
E) Allah’ın gücünün sınırsızlığı vurgulanmaktadır.

9.  Bu ayette aşağıdaki Allah’ın sıfatlarından hangisine 
değinilmiştir?

A) Rab B) Rahman C) Samed
D) Rahim E) Alim

10.  “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, 
‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana 
ibadet edin.’ diye vahyetmişizdir.” 

(Enbiyâ suresi, 25. ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Allah kendisini isimleri ve sıfatları ile tanıtmıştır.
B) Allah peygamberlere dinini vahiy yoluyla indirmiştir.
C) İbadet edilecek ve boyun eğilecek tek varlık Allah’tır.
D) Bütün peygamberler tevhit inancını tebliğ etmişlerdir.
E) Hz. Muhammed Allah’ın peygamberlerinden biridir.

11.  İslam inanç esaslarıyla ilgili,
 I.   İnsanın fıtratına uygundur.
 II.  Tartışılamayan birer dogmadan ibarettir.
 III.  Akl-ı selimin kolayca kabul edebileceği bir niteliğe 

sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.   C) Yalnız III.
D) I ve III.  E) II ve III.


