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1. Ünite: Allah İnancı

1.  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet)

Bu ayetten,

I. Allah’ın ortağı yoktur.
II. Evrendeki düzen Allah’ın eseridir.
III. Yer ve gök insan için yaratılmıştır.

yargılarından hangilerine varılabilir? 

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

2.  Yer çekimi sayesinde yüksekten bırakılan cisimler yere düşer. Düşen bir cismin yere yaklaştıkça hızı artar. Ancak yağmur 
damlaları böyle değildir. Çünkü yağmur damlalarının yere düşerken aldıkları şekil sürtünmeyi artırır ve bu nedenle yağmur 
damlaları yere süzülerek sabit bir hızla düşerler. Bu durum canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için çok önemlidir. 
Konu ile ilgili Ankebût suresi, 63. ayette,  “Eğer onlara, ‘Göklerden su indirip de onunla ölü toprağa hayat veren kimdir?’ 
diye sorsan, hiç tereddütsüz ‘Allah’tır.’ derler. De ki ‘Hamd Allah’a mahsustur.’ ama onların çoğu akıllarını kullanmazlar.” 
buyrulmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadan ulaşılabilecek bir yargı değildir? 

A) İnsan rızkını çalışarak elde etmelidir.
B) Tabiatı düzenleyen bir yaratıcı vardır.
C) Yağmur Allah’ın koyduğu yasalara göre şekil alır.
D) Yeryüzünde yaşam için gerekli ortam oluşturulmuştur.

3.  Aşağıdakilerden hangisi “Evrenin tesadüfen meydana geldiği söylenemez.” diyen bir kimsenin düşüncesiyle örtüşmez?

A) Mükemmel bir düzene sahip evren kendiliğinden oluşamaz.
B) Doğada bulunan her şeyin bir yaratıcısı vardır diyemeyiz.
C) Eşsiz bir sanat eseri olan evrenin sanatçısız var olduğu düşünülemez.
D) Evrendeki canlıların kendi aralarındaki uyum bir planlayıcı olmadan sağlanamaz.

5. Sınıf 
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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1. Ünite: Allah İnancı

4.  “Kuşkusuz; göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün yer değiştirmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde 
seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü hâldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişme-
sini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde 
aklını kullanan bir topluluk için elbette nice deliller vardır.” 

(Bakara suresi, 164. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) Evrende Allah’ın varlığını hatırlatan pek çok işaret vardır.
B) Kâinattaki her şey belli bir düzen içinde hareket eder.
C) Kur'an insanın aklını kullanmasını teşvik eder.
D) Düşünmek insanı diğer canlılardan ayırır.

5.  Eli görmeyen kişi, 

Yazıyı kalem yazdı sanır.

Allah’ın kudretini görmeyen,

Elmayı ağaç yaptı sanır…

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Varlıkları yaratanın Allah olduğu
B) Âlimlerin cahillerden üstün olduğu
C) Duyuların bilgi kaynaklarından biri olduğu 
D) Allah’ın her şeye gücü yeten bir varlık olduğu

6.  “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, 
bir bozukluk görebiliyor musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Allah’ın yaratması kusursuzdur.
B) Gökyüzü katmanlar halinde yaratılmıştır.
C) İnsanın dikkati evrenin işleyişine çevrilmektedir.
D) Canlılara birbirlerine benzer özellikler verilmiştir.
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7.  

Portakalların rengi Ahmet’in dikkatini çekti. Birini alıp kokladığında kokusu çok hoşuna gitti. Kabuğunu soyduğunda âdeta 
kendisi için dilimlenmiş olduğunu düşündü. Dilimlerden birini ısırdığında çok lezzetli buldu. Sevinçle: “Bütün nimetleri ya-
ratan Allah’ım sana sonsuz teşekkür ederim!” dedi.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? 

A) Varlıkları yaratan Allah’tır. 
B) İnsana çeşitli nimetler verilmiştir.
C) Rızık helal yoldan kazanılmalıdır.
D) Nimetler canlılara göre yaratılmıştır.

8.  Nasreddin Hoca pencereden bakarken komşusunun yağmurdan kaçtığını görür ve pencereyi açar:

  -Hey Efendi! Rahmetten kaçılır mı? 

Zavallı adam sırılsıklam ıslanır. Ertesi gün komşusu Nasreddin Hoca’yı yağmurdan kaçarken görür ve hocaya bir ders 
vermek ister:

  -Hoca Hoca! Sen neden rahmetten kaçıyorsun?

Hoca hem koşmaya devam eder hem de komşusuna şöyle der:

  -Ben rahmetten kaçmıyorum. Allah’ın rahmetini çiğnemek istemiyorum.

Bu fıkrada yağmurun yağması Allah’ın hangi sıfatı ile ilişkilendirilmiştir?

A) İlim
B) Kudret
C) Adalet
D) Merhamet

9.  “Bir yolcu çok susamıştı. Derken bir kuyuya rastladı. Kuyuya inip su içti. Çıkınca susuzluktan soluyup duran bir köpek 
gördü. Adam kendi kendine: ‘Bu köpek de benim gibi susamış.’ deyip tekrar kuyuya indi. Su ile doldurduğu ayakkabısını 
ağzıyla tutarak kuyudan çıktı ve köpeğe suyu verdi. Allah onun bu davranışından razı oldu ve günahlarını affetti.”

Bu hadisteki altı çizili bölüm Allah’ın hangi özelliği ile ilişkilendirilebilir? 

A) Her şeyi yaratması
B) Görmesi ve işitmesi
C) Merhamet sahibi olması
D) Her şeye gücünün yetmesi
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10.  Biz insanlar görür ve işitiriz. Fakat sadece aydınlıkta ve gözümüzün önünde olan yerleri görebilir, belli sınırlarda olan 
sesleri duyabiliriz. Bilgimiz ise gördüğümüz, duyduğumuz ve düşündüklerimizle sınırlıdır. Ancak Allah için böyle bir sınır 
yoktur. O; her şeyi işitir, görür ve bilir. Yüce Allah sonsuz bilgi sahibidir. Konuyla ilgili En’âm suresi, 59. ayette “…O karada 
ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez...” buyrulmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olabilir? 

A) İnsanın Sorumlulukları
B) Allah’ın İlmi ve Gücü
C) Bilgi Edinme Yolları
D) İlmin Faydaları

11.  İnanan insan yaptığı her davranışın Allah tarafından görüldüğünün, bilindiğinin ve kayıt altına alındığının farkındadır. Bu 
nedenle tüm davranışlarından sorumlu tutulacağı bilinciyle hareket eder.

Bu bilince sahip bir insandan aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez? 

A) İnsanları iyiliğe teşvik etmesi
B) Davranışlarına dikkat etmesi
C) Zamanını iyi değerlendirmesi
D) İnsanların gönlünü kırması 

12.  Ferhat, bir arkadaşı hakkında olumsuz şeyler söyledi. Bekir, insanların arkasından hoş olmayacak şekilde konuşmanın 
günah olduğunu söyleyerek onu uyardı. Ferhat:  “O burada değil, nereden duyacak.” dedi. Bunun üzerine Bekir:  Doğru 
fakat “- - - -” diye karşılık verdi.

Bu parçada anlam akışına uygun olarak boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Her şeyi Allah yaratmıştır.
B) Allah her şeyi işitir ve görür.
C) Allah Rahman ve Rahim’dir.
D) Allah tövbeleri kabul edendir.
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13.  Selim, İhlâs suresinin anlamını öğrenmiştir. Dedesine bir yanlışının olup olmadığını kontrol ettirmek istemiştir. Dedesi bir 
yerde hata bulmuştur.

Selim’in hata yaptığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Allah Samed’dir.”
B) “De ki: 'O, Allah’tır, tektir.'”
C) “Allah her şeyi sudan yaratmıştır.”
D) “O’ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.”

14.  Aşağıdakilerden hangisi alışveriş tamamladığında edilen dualardan biridir?

A) Eline sağlık! 
B) Bereket versin! 
C) Allah mesut etsin! 
D) Allah rahmet eylesin!

15.  Hz. İbrahim, Allah’ın emriyle Kâbe’yi yapan ve hac ibadetini başlatan peygamberdir. O; Irak ve çevresi, Urfa, Harran, 
Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’yi de içine alacak geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Bu bölgelerde insanları bir olan 
Allah’a inanmaya çağırmıştır. Ancak başta babası Azer olmak üzere yaşadığı toplumdan bazıları Hz. İbrahim’in bu çağrı-
sına inanmayıp Allah’ı inkâr etmişlerdir.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? 

A) Kâbe nerede inşa edilmiştir?
B) Hz. İbrahim nerelerde yaşamıştır?
C) Kâbe kim tarafından inşa edilmiştir?
D) Hz. İbrahim’in çağrısına nasıl tepki verilmiştir?
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16 ve 17. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

Nemrut ve halkı, bayram dolayısıyla büyük bir şölen düzenlediler. Şölenden dönen halk putlarının kırıldığını ve bir baltanın 
büyük putun boynuna asılı olduğunu gördü ve çok kızdı. Bu işi İbrahim’in yaptığını düşünerek onu bulup putları kimin kır-
dığını sordu. Hz. İbrahim, “Yapsa yapsa şu en büyük put yapar. Zaten balta da onun boynunda duruyor. Ona sorun.” dedi. 
Oradakiler, “Hiç putlar konuşur mu? Sen bizimle alay mı ediyorsun?” dediler. Bunun üzerine İbrahim, “Konuşamayan, 
kendilerini bile koruyamayan varlıklara niçin tanrı diye tapıyorsunuz öyleyse?” dedi ve sonrasında kavmini bir olan Allah’a 
(c.c.) iman etmeye çağırdı.

16.  Bu parçada Hz. İbrahim’in insanları davet ettiği temel ilke aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tevhid 
B) Adalet 
C) Eşitlik
D) Ahlak

17.  Hz. İbrahim’in putları kırmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Nemrut’u cezalandırmak 
B) Kavminin iş hayatına zarar vermek 
C) Halkın bayram yapmasını engellemek 
D) İnsanlara inançlarının yanlışlığını göstermek 

18.  Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim’in Allah’ı arayışından şöyle bahsedilir:

“Gece olunca bir yıldız gördü. ‘Rabb’im budur.’ dedi. Yıldız batınca da ‘Batanları sevmem.’ dedi. Ayı doğarken görünce 
‘Rabbim budur.’ dedi. O da batınca ‘Rabb’im bana doğru yolu göstermezse elbette yolunu şaşırmış kimselerden olurum.’ 
dedi. Güneşi doğarken görünce ‘Rabb’im budur; zira bu daha büyük.’ dedi. O da batınca dedi ki: ‘Ey kavmim! Ben, sizin 
(Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben, O’nun birliğine inanarak yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a 
çevirdim ve ben müşriklerden değilim.” 

(En’âm suresi, 76-79. ayetler)

Bu ayetlere göre Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Tevhid inancına sahiptir.
B) Peygamber olarak görevlendirilmiştir.
C) Sorgulayan ve mantıklı düşünen bir kişidir.
D) Halkından bazıları inançlarında şirke düşmüştür.



1. Ünite: Allah İnancı

Cevap anahtarına ulaşmak 
için karekodu okutunuz.

Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

19.  “De ki: O, Allah’tır, tektir.  Allah Samed’dir. Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır. Hiçbir şey O’na denk ve 
benzer değildir.” 

(İhlâs suresi)

Bu surede altı çizili kavramın anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Her şeyi yoktan yaratandır.
B) Her şeyi işiten, gören ve bilendir.
C) Yaratılan hiçbir varlığa benzemeyendir.
D) Hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçtır.

20.  “Dua edilmeye layık olan O’dur (Allah’tır). O’nun dışında el açıp dua ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. 
Onlar ancak, ağzına gelsin diye iki avucunu suya doğru açıp yalvaran kimse gibidir. Hâlbuki bu yoldan su asla onun ağzına 
gelecek değildir. Kâfirlerin duası hep boşa gider.” 

(Ra’d suresi, 14. ayet)

Bu ayette duayla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) İçtenlikle dilemek
B) Duaya şükürle başlamak
C) Sadece Allah’a dua etmek
D) Başkaları için de istemek


