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Allah İnsan İlişkisi - 4

1.  Aşağıdakilerden hangisi insanın Allah ile iletişim 
kurma yollarından biri değildir?

A)  Çalışmak
B)  Dua etmek
C)  İbadet etmek
D)  Tövbe etmek 
E)  Kur’an okumak

2.  Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a niçin ibadet edilir?” 
sorusuna cevap olamaz? 

A)  Emrine itaat için
B)  Rızasına kavuşmak için
C)  Sevgisini kazanmak için
D)  Toplumda beğenilmek için
E)  Verdiği nimetlere şükretmek için

3.  İslam düşüncesine göre ibadetlerini yerine getirmekle 
insanın;

I. Rabbiyle iletişim kurduğu,

II. Allah’ın emrine itaat ettiği,

III. sevap kazandığı

durumlarından hangilerini gerçekleştirdiği savunulabilir?

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

4.  Aşağıdakilerden hangisi samimi olarak yapılan töv-
bede bulunması gereken şartlardan biri değildir?

A)  Günah olan davranışı terk etmek
B)  Din görevlisinin huzurunda tövbe etmek
C)  Kul hakkı varsa hak sahibiyle helalleşmek
D)  İşlenen günahtan dolayı pişmanlık duymak
E)  Aynı günahı bir daha işlememeye kararlı olmak

5.  •  “Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz.” 
 (Fatiha suresi, 5. ayet)

 •  “Amellerinizi sırf Allah rızası için yapınız. Çünkü Allah 
sadece kendisi için yapılan ibadeti kabul eder.”  

 (Hadis-i Şerif)  

Bu ayet ve hadiste ibadetlerle ilgili vurgulanan ortak 
husus aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Abdestli olarak yerine getirilmesi 
B)  Her durumda yerine getirilmesi
C)  Karşılığının hemen beklenmesi
D)  Allah rızası için yapılması  
E)  Gösterişten uzak olması

6.  “O kadar çok günah işledim ki artık Allah beni affetmez.”

Bu düşünce aşağıdaki ayetlerden hangisiyle açıkça 
çelişir? 

A)  “...Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok te-
mizlenenleri sever.” 

(Bakara suresi, 222. ayet) 

B)  “Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsa-
nız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir 
yere sokarız.” 

(Nisa suresi, 31. ayet)

C)  “Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine 
ölüm gelip çatınca ‘Ben şimdi tövbe ettim.’ diyenler 
ile kâfir olarak ölenler için tövbe yoktur...” 

(Nisa suresi,18. ayet)

D)  “Yine onlar ki bir kötülük yaptıklarında ya da kendile-
rine zulmettiklerinde Allah’ı hatırlayıp günahlarından 
dolayı hemen tövbe istiğfar ederler. Zaten günahları 
Allah’tan başka kim bağışlayabilir ki…”

(Al-i İmran suresi, 135. ayet)

E)   “De ki ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! 
Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bü-
tün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan 
çok esirgeyendir.” 

(Zümer suresi, 53. ayet)

4 10. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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10. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4

7.  Aşağıdaki ayetlerin hangisi Allah’ın kudretinin delil-
leriyle ilgili değildir?

A)  “O’nun kanıtlarından biri, sizi topraktan yaratmış ol-
masıdır. Sonra bir de baktınız ki, çoğalarak yeryüzü-
ne dağılmış beşer topluluğusunuz.”

(Rûm suresi, 20. ayet)

B)  “Onlara ısınıp kaynaşasınız diye size kendi türünüz-
den eşler yaratıp aranıza sevgi ve şefkat duyguları 
yerleştirmesi de O’nun kanıtlarındandır. …”

(Rûm suresi, 21. ayet)

C)  “Geceleyin uyumanız ve gündüzün onun lütfundan 
istemeniz de O’nun delillerindendir. …”

(Rûm suresi, 23. ayet)

D)  “Korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği size göster-
mesi, gökten yağmur indirip onunla yeryüzünü ölü-
münden sonra diriltmesi, O’nun kanıtlarındandır.”

(Rûm suresi, 24. ayet)

E)  “O halde sen hanîf olarak bütün varlığınla dine, Allah 
insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel! 
Allah’ın yaratmasında değişme olmaz. İşte doğru din 
budur; fakat insanların çoğu bilmezler.”

(Rûm suresi, 27. ayet)”

8.  Rum suresiyle ilgili,
 I. Namazın kılınışı hakkında bilgili bilgi verilmiştir.
 II. Adını ikinci ayette geçen Rûm kelimesinden almıştır.
 III. Allah’ın kudretine işaret eden delillere dikkat çekilmiştir.
 IV. Kâinattaki tüm varlıkların Allah’a boyun eğdiği hatırla-

tılmıştır.

bilgilerinden hangileri yanlıştır?

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

9.  Allah’ın “merhametli, daima affeden, günahlardan dile-
diğini affedip suçları bağışlayan” anlamına gelen ismi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kerim
B) Kavi
C) Afuv 
D) Kadîr
E) Kayyûm

10.  “Kim haksız davranışından sonra tövbe eder ve durumu-
nu düzeltirse şüphesiz Allah onun tövbesini kabul eder. 
Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.” 
    (Maide suresi, 39. ayet)

Bu ayete göre Allah’ın günahları bağışlaması aşağı-
daki şartlardan hangisine bağlanmıştır?

A)  Çok fazla ibadet edilmesine 
B)  İnsanlara yardımcı olunmasına
C)  İşlenen günahın itiraf edilmesine
D)  Bir daha günah işlenmemesine
E)  Af dileyip davranışların düzeltilmesine

11.  Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim okumanın ki-
şiye katkılarından biri değildir?

A)  Kendini Allah’a yakın hisseder. 
B)  Doğrudan Allah ile iletişim kurmuş olur.
C)  Allah’ın insana hitap ettiğinin farkına varır.
D)  Gayba ait bilgileri elde etmenin yollarını öğrenir.
E)  İslam dinini en temel kaynaktan öğrenmiş olur.  

12.  Ayşe Nine hastalığının verdiği rahatsızlık sebebiyle gece 
boyunca hiç uyuyamamıştı. Vücudunda şiddetli ağrılar 
hissediyordu. Bir ara yatağından doğruldu, ellerini sema-
ya doğru açtı ve şifa vermesi için Allah’a yalvarıp yakar-
dı. Bir süre sonra sabah ezanını işitti. Güçlükle yerinden 
kalkıp sabah namazını kıldı. Namazdan sonra rahmetli 
eşinin hediye ettiği Kur’an-ı Kerim’i açtı ve hava iyice ay-
dınlanıncaya kadar okudu.

Bu parçada insanın Allah ile iletişim kurma yolların-
dan kaç tanesine yer verilmiştir?    

 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5


