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1.   

Ay, Güneş ve diğer gezegenlerin birbirlerine 
uzaklık ve yakınlıkları, ölçülü bir biçimde ayar-
lanmıştır. Eğer bu varlıklar birbirine daha yakın 
veya daha uzak olsalardı, evrende her şey al-
tüst olurdu. Ayrıca atmosferi oluşturan değişik 
gazların belirli bir oranı vardır. Bu orandaki kü-
çük bir değişim bile dünyadaki yaşamı olum-
suz etkileyecek belki de sona erdirecektir.
Metinden yola çıkarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşamayız?
A) Evren, kurulmuş bir saat gibi mükemmel bir 

şekilde işlemektedir.

B) Evrendeki düzeni, atomdan güneş sistemi-
ne kadar her şeyde görebiliriz.

C) Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara 
göre evrendeki olaylar tesadüfen gerçek-
leşmektedir.

D) Evrendeki düzende meydana gelebilecek 
en küçük bir aksaklık bile evrenin yok olma-
sına sebep olabilir.

2. İman; Allah Teala tarafından bildirilen ve Hz. 
Muhammed’in (s.a.v.) tebliğ ettiği emir ve 
yasakların hepsine inanmak, inandığını dil 
ile tasdik etmektir.

Yukarıdaki tanımda bahsedilen iman doğ-
rultusunda iman esaslarının ilki nedir?
A) Peygamberlere iman

B) Allah’a (c.c.) iman

C) Melekler iman

D) Kitaplara iman

3. 
Kur’an-ı Kerim’de evrendeki mükemmel ve 
olağanüstü düzenin Allah (c.c.) tarafından 
kurulduğunu bildiren birçok ayet bulun-
maktadır. Örneğin, bir ayette Allah (c.c.); 
……………diye buyurarak evrendeki mü-
kemmel düzene dikkat çekmektedir.

Metinde boş bırakılan yere aşağıda veri-
len ayetlerden hangisinin yazılması uy-
gundur?
A) “Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik 

göremezsin.” Mülk Suresi, 3. ayet.

B)  “... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka 
sorguya çekileceksiniz.” Nahl suresi, 93. ayet.

C)  “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir 
ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisi-
nedir…”Fussilet suresi, 46. ayet.

D) “… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlik-
le ayakta tutan kimseler olun…” Nisâ suresi, 
135. Ayet

4. Küçücük bir tohumun nasıl ağaca dönüşüp 
meyveler verdiğini, arının binlerce çeşit çi-
çeğin arasından bal özünü nasıl topladığı-
nı düşünmeye başladığımızda bu olayların 
rastgele olamayacağını anlarız. Nasıl ki bir 
resim gördüğümüzde onu yapan bir ressa-
mın varlığını düşünüyorsak, evreni ve için-
deki her şeyi yaratan bir yaratıcının olduğu-
nu da düşünürüz. Çünkü evrende hiçbir şey 
kendiliğinden var olmaz. Bu da bizi……….

Yukarıda verilen metnin aşağıdaki ifade-
lerden hangisi ile tamamlanması uygun 
değildir?
A) Allah’ın (c.c.) varlığı sonucuna ulaştırır.

B) evrendeki varlıkların birbirleri ile uyumsuz bir 
sistem oluşturdukları düşüncesine götürür.

C) bu kadar harika işleyen bir sistemin tesadü-
fen oluşmasının mümkün olmadığı sonucu-
na götürür.

D) evrende bulunan her şeyin bir plan ve ölçü 
içerisinde yaratıldığı yargısına ulaştırır.

ALLAH İNANCI
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Tüm varlıklar belli bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. Bir canlı rahat bir şekilde hayatını devam et-
tirebilmek için diğer canlılara ihtiyaç duyar. Örneğin, bizler beslenme ihtiyacımızı bitki ve hayvanlar-
dan karşılarız. Su ve hava da canlılar için vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Yağmurun yağmadığını, su kaynak-
larımızın tükendiğini düşündüğümüzde yaşamımızı devam ettirmek imkansızdır. Tüm bunlar Allah’ın 
(c.c.) evrende yarattığı düzen sayesindedir.

Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir uyum içerisindedir.

B) Bir insan yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek için başka canlılara ihtiyaç duymaz.

C) En küçüğünden en büyüğüne kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla hayat bulmuştur.

D) Allah’ın (c.c.) yarattığı her şey ve verdiği tüm nimetler, hayatımızı sürdürebilmemiz içindir. 

6. Kendi varlığımızdan hareketle bir yaratıcının varlığına doğru gitmemiz, Kur’an-ı Kerim’in göster-
diği bir yoldur.  İnsan, o kadar mükemmel bir varlıktır ki kendi kendine meydana gelmesi müm-
kün değildir. İnsan, adeta evrenin küçültülmüş bir modeli gibidir. Bundan dolayı insana “küçük 
âlem” yani küçük evren de denilmektedir.

Buna göre, insanın nasıl yaratıldığını düşünmemiz gerektiği-
ni Kur’an-ı Kerim’deki,

I. “...Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O’dur…” 
(Mülk Suresi, 23. ayet.)

II. “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi.” 
İnfitâr suresi, 7. ayet.

III. “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” Tîn suresi, 
4. ayetiyle

ayetlerden hangilerinin belirttiği söylenebilir?

A) Yalnız I               B) Yalnız II               C) I ve III               D) I, II ve III
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1. Dünya’nın kendi etrafında yirmi dört saatte 

dönmesi, Güneş’in etrafında ise 365 gün altı 
saatte dönmesi, mevsimlerin birbirini takip 
etmeleri ve gece ile gündüzün peş peşe gel-
meleri o kadar ince ayarlanmıştır ki bu ayar 
hiç şaşmamaktadır. Güneş’in her zaman do-
ğudan doğması ve batıdan batması da bu 
düzenin bir parçasıdır.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi bu 
konu ile ilgili değildir?

A) “… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlik-
le ayakta tutan kimseler olun…” Nisâ suresi, 
135. Ayet

B) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 
Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk 
göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak 
ve düzensizlik görüyor musun?” Mülk sure-
si, 3. Ayet

C) “Her şeyin, kaynağı bizim katımızdadır ve 
biz her şeyi, kusursuzca belirlenmiş bir ölçü-
ye, bir uyuma göre indiririz.” Hicr suresi, 21. 
Ayet

D) “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü on-
dan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde 
kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde 
akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, 
hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)
dir. Ayın dolaşımı için de konak yerleri (ev-
reler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru 
hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebi-
lir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir 
yörüngede yüzmektedir.” Yâsîn suresi, 37-
40. ayetler.

2. 
Allah’ın (c.c.) en önemli özelliği bir ve tek ol-
masıdır. Çünkü birden fazla yaratıcı olmuş 
olsaydı, evrende bu kadar mükemmel bir 
düzen olmazdı. Örneğin iki veya daha faz-
la yaratıcının olduğunu, bu yaratıcıların her 
şeyi bildiğini ve her şeye güçlerinin yettiğini 
varsayalım. Bunlardan birisi bir şeyi yarat-
mak isterken diğerinin de onu yok etmek 
istediğini düşünelim. Böyle bir durumda ev-
rende tam bir düzensizlik meydana gelir ve 
belki de evren diye bir şey kalmazdı.

Yüce Allah bu durum ile ilgili olarak;

I. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilah-
lar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.” 
Enbiya Suresi, 22. ayet.

II. “Onunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Eğer 
olsaydı, her biri yarattığına hükmeder ve 
biri diğerine üstünlük kurmaya kalkardı.” 
Müminûn Suresi, 91. ayet.

III. “...Siz hayır olarak ne harcarsanız Allah 
onun yerine yenisini verir...” Sebe suresi, 
39. ayet.

ayetlerden hangilerini buyurmuştur?

A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) I ve II  D) II ve III

3. O; çardaklı ve çardaksız olarak bahçeleri, 
ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinleri, 
zeytini ve narı (her biri) birbirine benzer ve 
(her biri) birbirinden farklı biçimde yaratan-
dır. (En’am Suresı 141. Ayet)

Yukarıdaki ayetten çıkarılabilecek en ge-
nel yargı aşağıdakilerden  hangisidir?

A) Varlıklar, kendi kendilerine oluşmuşlardır.

B) Hiçbir varlık kendi kendine oluşmuş olamaz.

C) Her şey tesadüf sonucunda oluşmuştur.

D) Bazı varlıkların yaratıcısı yoktur.

ALLAH İNANCI
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4. Yüce Allah’ın özellikleri Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette anlatılmaktadır. Bu özellikleri kısa ve özet 
bir şekilde İhlâs suresinde Yüce Allah bizlere şöyle öğretmektedir: “De ki: O, Allah’tır, bir ve tektir. 
Allah Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. 
(Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona 
denk ve benzer de değildir.” İhlâs suresi 1-4. ayetler.

Buna göre Yüce Allah’ın,

I. Yardımcısı, eşi ve benzeri yoktur.

II. Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama her şey O’na ihtiyaç duyar.

III. Bizim düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez.
özelliklerden hangilerine sahip olduğu söylenebilir?

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

5. Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için nimetler var eden Yüce Allah bir ve tektir. Var-
lıklar arasında görülen uyum ve düzen ancak tüm bunları yaratanın bir ve tek olması ile gerçekleşir.

Her şeyi yaratan ve düzenleyen Allah (c.c.) bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evrenin 
işleyişinde düzensizlikler ortaya çıkardı.

İslam dininde bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A) Tevhid inancı

B) Ahiret inancı

C) Kazaya iman

D) Kıyamet gerçeği

6. Evrende var olan her şey Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla oluşmuştur (I). 
Bu yaratma planlı ve ölçülüdür (II). Evreni ve içindekileri yaratan Al-
lah (c.c.) bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamakta-
dır (III). Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının 
örnekleri  insanların anlayacağı derecede açık değildir (IV).

Yukarıda verilen metindeki numaralandırılmış cümlelerden 
hangisinde bir hata yapılmıştır? 

A) I                          B) II                          C) III                          D) IV

4767
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1. 

Uzaydaki milyonlarca gezegen birbirine do-
kunmadan hareket eder. Eğer Dünya, Gü-
neş’e yaklaşsaydı, yaşam imkansız olurdu. 
Atmosferdeki  oksijen oranı daha az alsaydı 
nefes alıp veremezdik. Yer kabuğu ince ol-
saydı, çok fazla volkanik hareket olurdu.

Yukarıdaki metinde anlatılanlar aşağıda 
verilen ayetlerden hangisi ile ilişkilendi-
rilebilir?
A) Rabbim bana göndereceğin her hayra muh-

tacım. (Şuara Suresi. 84-85. Ayet)

B) Her şeyi yaratan, düzen veren ve her şeyin 
varlığını bir ölçüye göre belirleyen odur. 
(Furkan Suresi 2. Ayet)

C) İnsanlar yalnızca Allah’a (c.c.) güvensinler. O 
sizin gerçek Rabbiniz olan Allah’tır. (Yunus 
Suresi 2. Ayet)

D) Bir toplum kendi durumunu değiştirmedik-
çe, Allah da onların durumunu değiştirmez.
(Rad Suresi 11. Ayet)

2. 
Bir gün Nasrettin Hoca, çok sıcak bir vakitte 
yürürken yorulmuş ve büyük bir ceviz ağa-
cının altında dinlenmek için oturmuş. Karşı 
tarafında ise balkabakları ekili olan tarla gö-
züne takılmış. Hoca, düşünceye dalmış ve 
‘’Balkabağının küçücük bitkisi var. Şu büyük 
ağacın ise küçücük meyveleri var.’’ demiş. 
Tam o anda ağaçtan bir ceviz başının üstüne 
düşmüş ve kafasında küçük bir şişlik oluş-
muş. Hoca,’’Altında oturduğum ağaçta ya 
balkabağı olsaydı.’’ demiş.

Bu olaydan alınacak ders, hangisi değil-
dir?
A) Allah’ın (c.c.) yarattıkları mükemmeldir.

B) Allah (c.c.) her şeyi planlı yaratır.

C) Her canlının yaratılmasında eşsiz uyum vardır.

D) Allah’ın (c.c.) verdiklerinden, insan rızkını 
çalışarak elde eder

3. 
Mehmet Öğretmen, öğrencilerine: ‘’Allah’ın 
(c.c.) varlıkları yaratması, şekil vermesi ve 
düzene koymasını ispatlayan bir ayet söyle-
yiniz.’’ demiştir.

Öğrencilerden Zeynep: ‘’O; yaratıp şekil-
lendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.           
(Ala Suresi 2,3. Ayet) demiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette bah-
sedilen düzen kavramıyla ilgili değildir?

A) Uyum  B) Kural

C) Denge  D) Tesadüf

4. Bu sene okulumuza, farklı okullardan öğren-
ciler alınarak yeni sınıflar oluşturuldu. Oku-
lun açıldığı ilk hafta, öğretmen ve öğrenciler 
birbirlerini tanımaya başladılar. Benim sınıfım 
olan 5/H’ de sınıf öğretmeni göreve daha baş-
lamadığı için, Din Kültürü öğretmenimiz ve 
müdür yardımcımız iki farklı öğrenciyi geçici 
olarak başkan seçtiler. Bu öğrenciler bir son-
raki saat görevlerini yapmaya başladılarsa 
da aralarında sürekli olarak sınıf düzeni ko-
nusunda anlaşmazlık yaşıyorlardı. Bu olaylar, 
kainattaki düzen ve bu düzeni koyan tek bir 
yaratıcı konusunda düşüncelere dalmama se-
bep oldu.

Bu öğrencinin açıklaması ile aşağıdaki 
ayetlerden hangisi ilişkilendirilebilir?

A) O, yeri ve göğü tabaka tabaka yaratandır.
(Mülk Suresi 3. Ayet)

B) O, yaratıp şekillendiren, ahenk verendir (Ala 
Suresi 2. Ayet)

C) Eğer yerde ve gökte Allah’tan (c.c.) başka 
tanrılar bulunsaydı, ikisinin de düzeni bozu-
lurdu (Enbiya Suresi 22. Ayet)

D) Şüphesiz, Allah (c.c.) hakkıyla bilendir, hak-
kıyla işitendir. (Enfal Suresi 75. Ayet)

ALLAH İNANCI
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5. - Yaratılmışların en şereflisi olan insanoğlunun bedeni çok ilginç bir yapıya sahiptir.

- Organlarımız arasındaki uyum çok mükemmeldir.

- Vücudumuzdaki organların ayrı ayrı ve birbiriyle bağlantılı görevleri vardır.

- Her insanın parmak izi farklıdır.

- Soluk alıp vermeden durmamız imkansızdır.
Bu açıklamaları en güzel şekilde kanıtlamak için aşağıdaki ayetlerden hangisi söylenebi-
lir?
A) Başımıza gelen musibet kendi ellerimizle işlediklerimizden dolayıdır. (Şura Suresi 30. Ayet)

B) Bilesiniz ki kalpler ancak Allah’ı (c.c.) anmakla huzur bulur. (Rad Suresi 28. Ayet)

C) Allah’a (c.c.) ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. (Nisa Suresi 36. Ayet)

D) Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer Suresı 49. Ayet)

6. - Doğal bitki çeşitliliğinin azalması

- Havanın aşırı derecede kirlenmesi

- Hayvanların nesillerinin tükenmesi

- Betonlaşmanın artması

Doğal dengenin bozulması ile ilgili, yukarıda maddeler halinde bazı örnekler verilmiştir. 
Oysa ki Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de bu konuya yönelik birçok uyarı yapmıştır. 
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu uyarılara bir örnektir?
A) Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik. (Mü’minun Suresi 18. Ayet)

B) Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. (Rahman Suresi 7,8. Ayet)

C) Göklerin ve yerin anahtarı O’nundur. (Şura Suresi 12. Ayet)

D) Sizin İlahınız bir tek İlahtır. O’ndan başka İlah yoktur. (Bakara Suresi 163. Ayet)

7. Bir üniversite hocası, öğrencilere ‘’Allah (c.c.) vardır ve Birdir.’’ konu-
lu bir seminer verecektir. Seminerin bölümleri ve saatleri aşağıdaki 
gibidir:

- 09.00=Allah’a (c.c.) inanmak

- 10.00=Allah’ın (c.c.) isimlerini kavramak

- 11.00=Allah (c.c.) rahman ve rahimdir.

- 12.00=Allah (c.c.) görür ve işitir.

Seminere katılan 5/H sınıfı öğrencileri, ‘’Şüphe yok ki Ben, Al-
lah’ım. Benden başka İlah yoktur. O halde bana ibadet et. (Taha 
Suresi 14.Ayet)’’ ayetini hangi bölümde kavramışlardır?

A) 09.00               B) 10.00               C) 11.00               D) 12.00

4768



TEST

10

5
1. 

Milyonlarca hayvan türünden sadece arı bile 
evrendeki mükemmel işleyişe örnek olarak ye-
ter. Kilometrelerce uzaktan çiçek çiçek dolaşa-
rak kovanına çiçek özü getiren arılar aralarında 
iş bölümü yaparak çalışırlar. Kovan içindeki 
nem dengesini sabit tutmak, birbirlerine yol 
tarif etmek ve yön tayin edebilmek gibi birçok 
özelliğe sahiptirler. Arılara bu özellikleri Allah 
(c.c.) tarafından bahşedilmiştir.

Verilen metinden yola çıkarak aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

A) Allah’ın (c.c.) mükemmel yaratmasına güzel 
bir örnek de bitkilerdir.

B) Allah’ın (c.c.) her şeyi yerli yerince, bir ölçü 
ve düzene göre yarattığını hayvanlar ale-
minde de görürüz.

C) Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydular 
Allah’ın (c.c.) belirlemiş olduğu yörüngeler-
de düzen içinde varlıklarını sürdürmektedir.

D) İmanın altı şartından biri olan kaza ve kader 
inancı da evrendeki ölçü ve düzenle yakın-
dan ilgilidir.

2. Dünya’mızı ısıtıp aydınlatan Güneş, her gün 
düzenli bir şekilde doğup batmaktadır. Mev-
simler ve gece ile gündüz, sürekli olarak 
birbirini izlemektedir. Bütün bunlar Yüce Al-
lah’ın yaratmasına uygun olarak gerçekleş-
mektedir.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisinde 
bu gerçeğe dikkat çekildiği söylenemez?
A) “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket et-

mektedir.” Rahmân suresi, 5. ayet.

B) ‘‘Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) 
göre yarattık.’’ Kamer suresi, 49. ayet.

C) ‘‘O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.’’  
Alak suresi, 2. ayet.

D) ‘‘Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. 
Bu, üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.’’ Yâsîn 
suresi, 38. ayet.

3. - Göklerin ve yerin yaratılması,

- Gece ve gündüzün peş peşe gelmesi,

- Gemilerin denizlerde yüzmesi,

- Yağmurla kupkuru toprağın canlanması,

- Çeşit çeşit canlının yeryüzünde dolaş-
ması,

- Rüzgarların ve bulutların hareket etmesi,

Düşünen ve araştıran bir toplum için Yüce Al-
lah’ın varlığının delillerindendir. (bk. Bakara 
suresi, 164. ayet.)
Yukarıda verilen ayetin anlamından yola 
çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?
A) İnsan, evrendeki delillerle Allah’ın (c.c.) var-

lığına ulaşır.
B) Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, 

bizim için nimetler var eden Yüce Allah’tır.
C)  Tüm canlıların yaşamı Allah’ın (c.c.) evrende 

yarattığı düzen sayesindedir.
D) Evrendeki düzeni inceleyip araştırdığımız-

da, bir yaratıcı tarafından var edildiğini ve 
yönetildiğini anlayamayız.

ALLAH İNANCI
ALLAH (C.C.) YARADAN’DIR 04
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4. Allah’ın (c.c.) yaratması, bütün varlıkları yoktan var etmesi demektir. O, varlıkları yaratmak için hiçbir 
malzeme veya alete ihtiyaç duymaz. Çünkü O, Allah’tır (c.c.). Allah (c.c.), kendisi yaratılmayan ve her 
şeyi kendisi var eden demektir. O’nun bir şeyi yaratması için sadece “Ol!” demesi yeterlidir (Yasin 
Suresi, 82. ayet).

Yukarıdaki metinde Yüce Allah’ın sıfatlarından hangisi açıklanmıştır?

A) Tekvîn  B) Semi C) Basar D) Kelam 

5. - “Bütün canlılar nasıl var olmuştur?” 

- “Evrendeki varlıklar kendi kendine var olabilir mi?” 
Bu sorular üzerinde düşündüğümüzde evrendeki her şeyin bir yaratıcısı olduğu sonucuna ulaşırız. 
İşte o yaratıcı, yarattıklarına benzemeyen ve her şeyden üstün olan Yüce Allah’tır.

Bu durum Kur’an-ı Kerim’deki;

I. “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” Zümer suresi, 62. ayet.

II. “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde 
düzenleyendir…” Bakara suresi, 29. ayet.

III. “O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.” A’lâ suresi, 2-3. ayetler.
ayetlerden hangileri ile açıklanmıştır?

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

6. Biz insanlar, hayatımızda bir şeyler yapmak istediğimizde zamana, 
bilgiye, enerjiye ve diğer pek çok şeye ihtiyaç duyarız. Ancak Allah 
(c.c.) bir şeyin olmasını isteğinde hiçbir zorlukla karşılaşmaz.

Bu durum aşağıdaki ayetlerden hangisinde belirtilmiştir?

A) “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sa-
dece ‘ol’ der, o da hemen oluverir.” Bakara suresi, 117. ayet.

B)  “Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah, sizin açıkladı-
ğınızı da, gizlediğinizi de bilir.” Mâide suresi, 99. ayet.

C)  “...İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anla-
sınlar diye sana bu Kur’an’ı indirdik.” Nahl suresi, 44. ayet.

D) “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete er-
dirilmiş kimselerdir.” Yâsîn suresi, 21. ayet.
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1. - Allah’ın (c.c.) güzel isimlerine denir. 

- Bu isimleri Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v.) sözlerinden öğreniriz.

- Rahman, Rahîm, Semî, Alîm ve Samed bu 
isimlerden bazılarıdır.

Yukarıda verilen açıklamaların aşağıdaki 
kavramlardan hangisine yönelik olduğu 
söylenebilir?

A) El- Emin  B) Esmâ-i Hüsnâ

C) Mescid-i Haram D) Mescid-i Nebevi

2. 
“De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, 
ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle ça-
ğırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler 
O’nundur...” İsrâ suresi, 110. ayet.

Yukarıda verilen ayetteki altı çizili olan 
kavram hakkında aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

A) Yüce Allah’ın güzel isimlerinden birisidir.

B) Yüce Allah, bu ismi ile dünya hayatımızı de-
vam ettirebilmemiz için çeşitli nimetler ve 
kolaylıklar sunar.

C) Bu isminin bir gereği olarak Yüce Allah ya-
rattığı tüm kullarından yalnızca bazılarına 
merhamet eder.

D) Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, 
inanan inanmayan herkese merhamet eden 
ve her türlü nimeti sürekli veren anlamları-
na gelir.

3. Dünyada yarattığı bütün varlıklara karşı-
lıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, 
esirgeyen, bağışlayan ve merhamet eden, 
ahirette ise sadece Allah’a (c.c.) inanan kul-
larına şefkat eden anlamlarına gelir.

Yukarıdaki metinde Yüce Allah’ın isimle-
rinden hangisi açıklanmıştır?

A) Semi  B) İlim

C) Rahim  D) Basar

4. 

Görseldekiler gibi her türlü meyve ve sebzeler 
Allah’ın (c.c.) Rahman sıfatının eseridir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini 
söylemek yanlış olur?

A) Yüce Allah insanlar için çok çeşitli nimetler 
yaratmıştır.

B) Bir insanın bu nimetlere ulaşmak ve fayda-
lanmak için çalışmasına gerek yoktur.

C) Allah (c.c.), Rahman özelliği ile insanlar ara-
sında Müslüman olan veya olmayan şeklin-
de bir ayrım yapmadan herkese nimet verir. 

D) Bütün varlıkları olduğu gibi insanları da ya-
ratan, yaşatan, sağlık, akıl, irade ve çeşitli ni-
metleri veren Allah’tır.

ALLAH İNANCI
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5. 
Besmele ile Allah’tan (c.c.) esirgenme ve bağışlanma istenir. Her işin başlangıcında besmele çekil-
mesinin bir anlamı da Allah’ı (c.c.) Rahman ve Rahîm isimleri ile anmak ve yüceltmektir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi besmeledir?

A) Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn.

B) Bismillâhirrahmanirrahim.

C) Esselamü aleyküm ve rahmetullah.

D) Sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi vessellem

6.         Mevla'dan Gelir

Sevgi,  şefkat, merhamet,    Yaprakların yeşili,

Bize Mevla'dan gelir.     Renk renk açan dağ gülü,

Rahmet yüklü bereket,    Muhabbetin bülbülü,

Bize Mevla'dan gelir.     Bize Mevla'dan gelir.

               (Celalettin Kurt, Mavi Kuşun Rüyası, s. 86.)

Yukarıdaki şiirde Allah’ın (c.c.) bizlere nimetler verdiğinden bahsedilmiştir.

Buna göre,şiirin ana konusunun Yüce Allah’ın isimlerinden hangisi ile ilgili olduğu söylene-
bilir?

A) Rahman B) Kudret C) Semi D) Basar 

7. Allah’ın (c.c.) Rahîm ismi, bu dünyada iman edip salih amel işleyenlere ahirette nimet vermesi ve on-
ları cennetine koyması demektir. Yani Allah (c.c.), iman edip güzel ey-
lemlerde bulunanlara sevap verir, onları ahiret nimetlerinden yarar-
landırır, onlardan razı olur ve onları cennetine koyar.

Metne göre yapılan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Allah’a (c.c.) iman etmeyenler, O’nun dünyadaki nimetlerinden 
faydalansalar bile ahiretteki nimetlerinden mahrum kalırlar. 

B) Allah’ın (c.c.) Rahman ismi bütün insanlara nimet vermesi, Rahîm 
ismi ise yalnız iman edenlere nimet vermesi demektir.

C) Allah (c.c.), Rahman ve Rahîm isimleri ile Müslümanlara hem bu 
dünyada hem de ahirette bol rızıklar vermekte ve merhamet et-
mektedir. 

D) Bizlerin de Allah’ın (c.c.) yarattığı insan ve diğer canlılara merha-
met etmemize ve onların ihtiyaçlarını gidermemize gerek yoktur.
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1. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Allah’ın 

(c.c.) rahim sıfatı vurgulanmıştır?
A) ‘’Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir.’’ 

(Tegabun Suresi 4. Ayet)

B) ‘’Allah’tan bağışlama dile, şüphesiz Allah 
çok bağışlayandır çok merhametlidir.’’ 

 (Mümtehine Suresi 12. Ayet)

C) ‘’Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka 
ilah yoktur.’’ (Bakara Suresi 163. Ayet)

D) Allah, onların yapmakta olduklarını eksiksiz 
görür.’’ (Bakara Suresi 96. Ayet)

2. Dünyada bütün canlılara şefkat gösteren, ina-
nan inanmayan herkese merhamet eden ve 
her türlü nimeti sürekli veren anlamındadır.

Yukarıda, Allah’ın (c.c.) hangi isminin an-
lamı verilmiştir? 
A) Rahman  B) Kayyum

C) Rahim  D) Hayyum

3. 
Zeren Erva, ilkokulda resim dersinde çok gü-
zel resimler yapar. Sınıfta yapılan tüm resim-
leri sınıf öğretmeni yıl sonunda sergilemek 
ister. Yıl sonundaki Sergiye Zeren Erva’nın 
kardeşi Cemal de gelmiştir. Resimlerde çizi-
len dağlar, bağlar, bahçeler ve ovalar o ka-
dar güzeldir ki Cemal, annesine: ’’Anne, bu 
harika resimleri kim çizdi?’’ diye sorar. Annesi 
de bu resimleri, Zeren ve arkadaşlarının çiz-
diğini söyler ve Cemal’e dönerek: ’’Oğlum, bu 
resimlerin asılları doğada var. Gerçek dağları, 
bağları, ovaları yapanın kim olduğunu merak 
etmiyor musun?’’ der.

Buna göre  annesi, Cemal ile olan bu ileti-
şiminde hangi mesajı  vermek istemiştir?

A) Tüm bu güzelliklerin yaratıcısı, Allah’tır.

B) Çevremizdeki düzen tesadüflerin eseridir.

C) Tüm yaratılanlar insana hizmet eder.

D) Etrafımızdaki güzellikler rastgele oluşmuştur.

4. 
Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, 
gece ile gündüzün art arda gelişinde temiz 
akıl sahipleri için gerçekten deliller vardır. 

(Al-i İmran Suresi 190. Ayet)

Bu ayetten yola çıkarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Her şeyin yaratıcısı olan Allah (c.c.) bir ve 
tektir.

B) Evreni yaratan da düzene koyan da Allah’tır.

C) Allah’ın (c.c.) yarattıklarını düşünmek için 
akla gerek yoktur.

D) Allah (c.c.) her şeyi bir düzen içinde yarat-
mıştır.

5. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü?

Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bi-
tiren?

Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şa-
şırır kalırdınız.

İçtiğiniz suyu düşündünüz mü?

Onu bulutken siz mi indirdiniz yoksa biz mi-
yiz indiren?

Dileseydik onu tuzlu yapardık, şükretmeniz 
gerekmez mi?

(Vakıa Suresi 63, 72. Ayet)

Yukarıdaki ayetlerde Allah’ın (c.c.) bize 
yönelttiği sorulardan yola çıkarak, Al-
lah’ın (c.c.) yaratması ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’ın yaratması süreklidir.

B) Allah evreni yaratıp düzeni koymuştur

C) Allah her şeyi yaratmıştır.

D) Allah’ın yaratması günümüzde sonlanmış-
tır.

ALLAH İNANCI
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6. - Esma-i Hüsna, Allah’ın (c.c.)  güzel isimlerine denir.

- Bu isimleri, Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerinden öğreniriz.

- En güzel isimler O’nundur.
Açıklamalarda geçen Esma-i Hüsna kavramına aşağıdakilerden hangisi dahil edilemez?
A) Rahman B) Semi C) Rahim D) Hanif

7. 

   

Allah (c.c.) bir şeyin olmasını dilediği zaman ona ‘’ol’’der, o da oluverir. (Yasin Suresi 82. Ayet)

Allah’ın (c.c.) dilediği herhangi bir şeyi yoktan var etmesi ve var iken de yok etmesi hangi 
sıfatıyla ilgilidir?

A) Kelam B) Tekvin C) Semi D) Basar

8. I. Cinsiyetimiz

II. Göz rengimiz

III. Anne-babamız

IV. Okulumuz

O, karada ve denizde ne varsa bilir. O’nun bilgisi dışında bir yaprak 
bile düşmez… (En’am Suresi 59. Ayet)
Yüce Allah’ın (c.c.) bilgisi sınırsızdır,bizim bilgimiz ise sınırlıdır.

Yukarıda numaralandırılmış bölümlerin hangisini insan sı-
nırlı bilgisiyle değiştirebilir?

A) I                      B) II                       C) III                       D) IV 
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1. Bizim bir şeyi görmemiz için önce sağlam 

bir gözümüzün olması gerekir. Bunun ya-
nında, görebileceğimiz bir varlığın olması 
ve aynı zamanda aydınlık bir ortamın bu-
lunması şarttır. Eğer gözümüzde bir sıkıntı 
olursa veya aydınlık bir ortam olmazsa biz 
nesneleri göremeyiz. Ayrıca bir varlığı gö-
rebilmemiz için bu varlığın hem maddesi-
nin bulunması hem de o varlığın görülebi-
lir mesafede olması lazımdır. Örneğin çok 
uzakta olan, karanlıkta bulunan veya virüs 
gibi çok küçük olan varlıkları göremeyiz. 
Yine maddi olmayan bir şeyi de göremeyiz. 
Çünkü bu varlıklar madde olmadıkları için 
gözle görülemezler. Hâlbuki Allah (c.c.), bi-
zim gördüğümüz veya göremediğimiz her 
şeyi en mükemmel biçimde görür.

Bu açıklamadan yola çıkarak;

I. Allah (c.c.) her şeyi görür.

II. O’nun görmesi bizim görmemiz gibi de-
ğildir.

III. Allah’ın (c.c.) Rahman ve Rahîm gibi isim 
ve sıfatları dışında başka özellikleri de 
vardır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II

C) I ve III  D) I, II ve III

2. Allah’ın (c.c.) bir şeyi görmesi için göze, aydın-
lığa veya uzaklık ve yakınlığa ihtiyacı yoktur. 
Bunun için hiçbir şey O’nun görme alanı dışın-
da kalamaz. İster evren ve içindekiler gibi 
maddeden oluşan varlıklar olsun, isterse me-
lekler gibi madde olmayan varlıklar olsun, Al-
lah (c.c.) her şeyi gerçek anlamda görür.

Yukarıda verilen metinde Yüce Allah’ın 
isimlerinden hangisi açıklanmıştır?

A) Semi  B) Basar

C) Rahim  D) Rahman 

3. 
Hiç ayırım yapmadan

Merhametle davranan

Zikredelim her zaman

İşitmekte her şeyi

Gizli açık her sesi

Kabul eder dileği

Yukarıda verilen dizelerde Yüce Allah’ın;

I. Semi,

II. Rahman,

III. Basar,
isimlerinden hangileri geçmektedir?

A) Yalnız II  B) Yalnız III

C) I ve II  D) II ve III

4. I. Allah'ın (c.c.) her şeyi bilmesidir.

II. Yüce Allah'ın her şeyi işitmesidir.

III. Allah'ın (c.c.) her şeyi görmesidir.
Yukarıda verilen açıklamalarda sırasıyla 
Yüce Allah’ın hangi isimleri anlatılmakta-
dır?

                 I                         II                         III     

A)        Semi                   Basar                   İlim

B)        Basar                    İlim                   Semi

C)          İlim                   Semi                  Basar

D)        Basar                  Semi                    İlim

ALLAH İNANCI
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5. 
Yüce Allah sonsuz bilgi sahibidir. O’nun bilgisi kusursuzdur. Allah (c.c.) geçmişteki, şu anda-
ki ve gelecekteki durumlarımızı çok iyi bilir. Bütün bunları bilmek O’nun için hiç zor değildir. 
……………….. ayeti Yüce Allah’ın ilminin ne kadar derin olduğunu ve her şeyi kuşattığını bize 
gösterir.

Verilen açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi yazılmalıdır?

A) “…O karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez....” En’âm suresi, 
59. ayet.

B) “Andolsun, sizin için Allah’ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın elçi-
sinde güzel bir örnek vardır.” Ahzab Suresi, 21. ayet

C) “Ey inananlar! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size 
de farz kılındı.” Bakara Suresi, 183. ayet

D) “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Ge-
cesi bin aydan daha hayırlıdır.” Kadir Suresi, 1-3. ayetler.

6. Allah (c.c.) her an bizimledir. O’na her dua ettiğimizde bizi duyar. Nerede olursak olalım yaptı-
ğımız her şeyi görür. İçimizden geçirdiklerimizi bilir. Düşündüklerimizden haberdardır. Bu du-
rum…………….

Yukarıda verilen açıklamanın aşağıdaki cümlelerden hangisi ile tamamlanması doğru de-
ğildir?

A) bizi kötülüklerden uzaklaştırır.

B) iyi ve güzel ahlaklı olmamızı sağlar.

C) bizi davranışlarımıza ve sözlerimize özen göstermeye yöneltir.

D) iyi ya da kötü davranışları tercih etmemizdeki sorumluluğumuzu ortadan kaldırır.

7. – Sen fotoğraf makinesi ile her şeyin fotoğrafını çekebilir misin?

– Evet, çekebilirim.

– Ciğerlerinin, midenin fotoğraflarını da çekebilir misin?

– Hayır, onları röntgen makinesi çekebilir.

– Demek ki her ikisi de film çekebildiği hâlde, röntgen makine-
sinin görüp aldığını fotoğraf makinesi çekemiyor. Çünkü yapı-
lışları farklıdır. Allah (c.c.) bizim gözümüzü de kendini görecek 
şekilde yaratmamıştır.

                      (M. Yaşar Kandemir, Allah’a İnanıyorum, s. 40.)

Yukarıda verilen diyalogda, Yüce Allah’ın isimlerinden hangi-
si daha üzerinde daha çok durulmuştur?

A) Semi               B) İlim            C) Basar                D) Rahim 
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1. İşitmesi, bilmesi ve görmesi sonsuz olan, ev-

renin tek sahibi Yüce Allah bizlere şah dama-
rımızdan daha yakındır.

Sevgili Peygamberimizin aşağıda verilen 
hadislerinden hangisi bu konu ile ilgili-
dir?

A) “İşiten, gören ve çok yakında olan Allah’a 
dua ediyorsunuz.”

B) “Ben Allah’ın görevlendirdiği bir peygam-
berim. Sizi Allah’a ortak koşmamaya davet 
ediyorum.”

C) “Mümin cana yakındır. (İnsanlarla) yakınlık 
kurmayan ve kendisiyle dostluk kurulama-
yan kimsede hayır yoktur.” 

D) “ Onların sana iyi davranmaları nasıl senin 
onlar üzerindeki hakkın ise aralarında ada-
letli davranman da onların senin üzerindeki 
haklarıdır.”

2. En Güzel Kamera Kişinin Kendi Vicdanıdır

Çok susayan çocuklar, mahalle bakkalına 
uğrayıp iki küçük su alırlar. Ancak  market 
sahibi namazda olduğundan su için ödeme 
yapamazlar. Bu esnada marketin duvarın-
da asılı olan yukarıdaki yazıyı fark ederler. 
Çocuklar bu yazıyı okuduktan sonra çok 
etkilenirler. İçtikleri suyun parasını bir not 
yazarak bırakırlar.

Bu olaydan yola çıkarak, Allah’ın (c.c.) ya-
pılan her şeyi gördüğünü bilen bir kişi-
den hangi davranış beklenemez?

A) Asla yalan söylemez.

B) Davranışlarında dürüstlükten yanadır.

C) İnsanların hakkına girmemeye dikkat et-
mez.

D) Zor durumda olan kişilere yardım eder.

3. 
Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hü-
kümranlığı yalnızca Allah’ındır. O, her şeye 
hakkıyla gücü yetendir… (Maide Suresi 120.
Ayet) Allah’a (c.c.) zor gelen, O’nun gücünün 
yetmediği hiçbir şey yoktur. Allah dilediğini 
kolaylıkla yapan ve yaratandır.

Bu metinde vurgulanan Allah’ın (c.c.) gü-
zel ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Semi  B)  Basar

C) İlim  D)  Kadir

4. Allah’ın (c.c.) bilmesi asla bizim bilmemize 
benzemez. Bizler bilmek için çeşitli araçlara ih-
tiyaç duyarken, O hiçbir araca ihtiyaç duyma-
dan bilir. O’nun bilgisinde ne artma ne de ek-
silme olur. Çünkü O’nun bilgisi tamdır.

Bu metne göre Yüce Allah’ın (c.c.) hangi 
ismi belirtilmektedir?

A) İlim  B) Semi 

C) Basar  D) Kudret

5. Gözle O’nu idrak edemez, halbuki O, gözleri 
idrak eder… (En’am Suresi 103.Ayet)

Biz insanlar görür ve işitiriz. Bilgimiz ise gör-
düğümüz, duyduğumuz ve düşündükleri-
mizle sınırlıdır. Allah (c.c.) için ise böyle bir 
sınırlama yoktur. Allah (c.c.) sınırsız bilgi sa-
hibidir ve özellikleriyle hiçbir yaratılana ben-
zemez.

Yukarıda verilen metne göre aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Allah (c.c.) insanın bilip bilmediği her şeyi 
bilir.

B) Allah’ın (c.c.) her şeye gücü yeter.

C) Allah (c.c.) evreni danışarak yönetir.

D) Allah (c.c.) yarattıklarından farklıdır.

ALLAH İNANCI
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6. Evrenin tek sahibi Yüce Allah (c.c.) bizlere şah damarlarımızdan daha yakındır. (Kaf Suresi 16. Ayet)

Allah (c.c.) her an bizimledir, içimizden geçirdiğimizi bilir, nerede olursak olalım yaptığımız her şey-
den haberdardır.

Öğretmen: Allah’ın (c.c.) her şeyi biliyor ve görüyor olması insan davranışını nasıl etkiler?

Öğretmenin sorusuna hangi öğrencinin  verdiği cevap yanlıştır?

A) Yıldırım: Sorumluluklarımızın bilincinde olmayız.

B) Berika:  Davranışlarımıza ve sözlerimize özen gösteririz.

C) Muhammed: İyi ve güzel ahlaklı oluruz.

D) Ayşe: Kötülüklerden uzak durmaya çalışırız.

7. ………………….: Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz olduğuna inan-
ma, O’na hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadeti yalnızca yüce Allah (c.c.) için yapmak demektir.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

A) Tekvin B)  Tevhid  C) Tevekkül D)  Tefekkür

8. 

   

O, karada ve denizde ne varsa bilir, O’nun bilgisi dışında bir yaprak 
bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bilir… (En’am 
Suresi 59. Ayet)

Yukarıdaki ayette Allah’ın (c.c.) kendini sürekli gördüğünü 
söyleyen kişinin nasıl davranması beklenmez?

A) Derslerinde başarılı olmak için çalışır.

B) Sınav esnasında arkadaşlarının cevaplarına bakar.

C) Sıkıntılı olanlara yardımcı olur.

D) Etrafına karşı güvenli bir birey olur.
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1. 

Kim çıkarır sabahleyin erkenden,

Dünyamıza ışık veren güneşi?

Gece vakti denizlere serilen,

Ay doğuyor, kim yapıyor bu işi?

Kışın kuru sandığımız fidana,

Baharda kim yeşillikler giydirir?

Bülbül öter, yuva yapmış ormana,

Bu sedayı ona acep kim verir?

Annenize sizi sevme hissini,

Onun ruha şifa veren sesini,

Kalbimize doğru olma hissini,

Kim biliyor bu şeylerin hepsini?

(İbrahim Alaaddin Gövsa, Çocuk Şiirleri, s. 11-12.)

Yukarıda verilen şiirde, Yüce Allah’ın;

I. Rahman,

II. Kudret,

III. İlim
isimlerinden hangileri geçmektedir?

A) Yalnız II   B) Yalnız III

C) I ve III  D) I, II ve III

2. Dua etmek için belirlenmiş bir vakit olma-
dığından her zaman dua edebiliriz. Ancak 
bazı vakitlerde edilen dualar Allah (c.c.) ka-
tında daha makbuldür.

Bu tür vakitlere örnek olarak aşağıdaki-
lerden hangisi gösterilemez?

A) Arefe günleri

B) İftar vakitleri

C) Kandil geceleri

D) Pazar günleri

3. Allah’ın (c.c.) bilmesi, görmesi ve işitmesi 
yanında evreni kuşatan sonsuz bir gücü 
olduğu Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki ayet-
lerden hangisi ile açıklanır?

A) “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hü-
kümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye 
hakkıyla gücü yetendir.” Mâide suresi, 120. 
ayet.

B) “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak 
ile gönderdik. Her ümmet için mutlaka bir 
uyarıcı bulunmuştur.” Fâtır suresi, 24. ayet.

C) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, ya-
kınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, 
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor.” Nahl suresi, 
90. ayet.

D) “O peygamberler ki Allah’ın gönderdiği 
emirleri duyururlar, Allah’tan korkarlar ve 
ondan başka kimseden korkmazlar...” Ahzâb 
suresi, 39. ayet.

4. Sözlükte yalvarma, yakarma, seslenme, di-
leme, istekte bulunma gibi anlamlara gelir. 
Dinî bir terim olarak, insanın bütün sami-
miyetiyle Allah’a (c.c.) yönelmesi, isteklerini 
Allah’a (c.c.) iletmesi, O’ndan yardım dile-
mesi ve O’na güvenip dayanmasıdır. Sevinç 
ve üzüntüleri Allah (c.c.) ile paylaşmaktır. 
Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlere şükretmek-
tir. Yaptığı hatalardan dolayı pişman olmak 
ve O’ndan af dilemektir. Zor ve sıkıntılı du-
rumlarda Allah’tan (c.c.) yardım istemektir. 
Sıkıntılı durumlardan kurtulup rahata kavuş-
tuğunda da memnuniyetini dile getirmektir.

Yukarıdaki metinde açıklanan ibadet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hacca gitmek

B) Oruç tutmak

C) Zekat vermek

D) Dua etmek

ALLAH İNANCI
ALLAH’IN (C.C.) HER ŞEYE GÜCÜ YETER 09
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5. “Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır. 
İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şe-
kilde yaratan O’dur. Düzenli seyreden Güneş’i ve Ay’ı sizin için yararlı kılan, gece ile gündüzü fay-
dalanacağınız biçimde yaratan O’dur. O, size istediğiniz her şeyi verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya 
kalksanız başa çıkamazsınız…”

(İbrahim Suresi, 32-34. ayetler.)

Yukarıda verilen ayetin anlamından yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz?

A) Allah (c.c.) sadece gözümüzle görebildiğimiz varlıkları yaratmıştır.

B) Allah (c.c.), sadece kendisinde var olan sonsuz gücü ile dilediği her şeyi hiçbir zorlukla karşılaşma-
dan yapmaktadır.

C) Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yettiğini anlayabilmek için sadece etrafımıza bakıp biraz düşünme-
miz yeterlidir. 

D) Bütün yıldızları, Ay’ı, Güneş’i, Dünya’yı ve dünya üzerindeki canlı ve cansız varlıkları yaratması, 
O’nun sonsuz bir güce sahip olduğunu gösterir.

6. 
I. İlim - Yüce Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi

II. Tevhid - Allah’ın (c.c.) bir ve tek olması

III. Tekvin - Allah’ın (c.c.) istediğini istediği an yapması

IV. Semi

Yukarıdaki kavramlarla tanımlar eşleştirildiğinde kaç numaralı kavram dışta kalır?

A) I B) II  C) III D) IV

7. Dua, insanın Yüce Allah’a (c.c.) yönelerek O’na dilek ve isteklerini 
iletmesi, yakarışta bulunmasıdır. Dua, sevinç ve üzüntülerini Allah 
(c.c.) ile paylaşmaktır. Allah’a (c.c.) şükretmek, pişman olmak ve O’n-
dan  af dilemektir.

Dua hakkında yukarıdaki bilgiye göre hangisini çıkaramayız?

A) Dua, yalnızca Allah (c.c.) için yapılır.

B) Dua, yalnızca zor durumda kaldığımızda yapılır?

C) Dua, Allah (c.c.) ile kul arasında gerçekleşir.

D) Allah’a (c.c.) içtenlikle dua edersek bağışlanırız.
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1. İslam dinine göre sadece Allah’a (c.c.) dua edi-

lir. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de ………….
ayeti Allah’tan (c.c.) başkasına dua edilmeye-
ceğine işaret etmektedir.

Açıklamada boş bırakılan kısma aşağıda-
ki ayetlerden hangisi yazılmalıdır?

A) “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O’dur…” 
Ra’d suresi, 14. ayet.

B) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde 
yarattık.” Tîn suresi, 4. ayet

C) “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve öl-
çülü bir biçim verdi.” İnfitâr suresi, 7. ayet.

D) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir 
ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisi-
nedir…”Fussilet suresi, 46. ayet.

2. I. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

II. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Ra-
him hesap ve ceza gününün (ahiret gü-
nünün) maliki Allah’a mahsustur.

III. (Allahım) Yalnız sana ibadet eder yalnız 
senden yardım dileriz

IV. Bizi doğru yola, kendilerine nimet ver-
diklerinin yoluna ilet: gazaba uğrayan-
larınkine ve sapıklarınkine değil.

Yukarıda Fatiha suresini oluşturan ayetler dört 
farklı bölüme ayrılmıştır.

Bu bölümlerden hangilerindeki ayetler-
de ibadetin ve duanın sadece Allah’a 
(c.c.) yapıldığı vurgulanır?

A) Yalnız I  B) Yalnız IV

C) I ve IV  D) II ve III

3. Duaya hamd ve şükür ile başlamalıyız (I). 
Dua içerisinde Allah’ın (c.c.) güzel isimlerini 
anmalı ve Hz. Peygambere salavat getirme-
liyiz (II). Bir iyilik isterken ailemiz, arkadaş-
larımız, sevdiklerimiz ve tüm Müslümanlar 
için değil sadece kendimiz için istemeliyiz 
(III). Dualarımızda vatanımızı, milletimizi, 
şehitlerimizi ve mazlumları unutmamalıyız 
(IV).

Dua ibadeti ile ilgili yukarıdaki açıklama-
da numaralandırılan cümlelerden hangi-
sinde bir hata yapılmıştır?

A) I                 B) II                  C) III                 D) IV 

4. Bir iyilik isterken sadece kendimiz için değil 
ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve tüm 
Müslümanlar için de istemeliyiz. Dualarımızda 
vatanımızı, milletimizi, şehitlerimizi ve maz-
lumları unutmamalıyız.

Kur’an-ı Kerim’de aşağıdaki ayetlerden 
hangisi ile tüm inananlar için de dua edil-
mesi istenmiştir?

A) “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, 
annemi, babamı ve tüm inananları bağışla” 
İbrâhîm suresi, 41. ayet.

B) “… Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlik-
le ayakta tutan kimseler olun…” Nisâ suresi, 
135. ayet

C) Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı 
Allah’a aittir...” Hûd suresi, 6. ayet

D) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından 
başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride 
görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam 
verilecektir.” Necm suresi, 39-41. ayetleri

ALLAH İNANCI
ALLAH (C.C.) İLE İRTİBAT: DUA 10
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5. 
Önce çalışmak sonra dua dinin esası,

Kabul olur çalışanın duası.
   Keçecizade İzzet Molla (Cevdet Kılıç, Bilgelik Hikâyeleri, s. 267.)

Yukarıda verilen açıklamada dua ibadeti ile ilgili olarak aşağıdaki konulardan hangisinin 
vurgulandığı söylenebilir?

A) Dua sadece sıkıntılı zamanlarda başvuracağımız bir ibadet değildir.

B) Yüce Allah’tan bir şey istediğimizde önce elimizden geleni yapmalı, gerekli tedbirleri alırken sonu-
cu da O’ndan beklemeliyiz.

C) Yanlış bir davranışta bulunduğumuzda Allah’a (c.c.) dua etmeli ve bu yanlıştan vazgeçmek için O’n-
dan yardım ve bağışlanma dilemeliyiz.

D) Yaratıcısının her zaman yanında olduğunu, yardımını esirgemeyeceğini bilen insan kendisini gü-
vende hisseder ve mutlu olur.

6. Yüce Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’de nasıl dua edileceği konusunda ayetlerle örnekler vermiştir. 

Bu örnekler arasında aşağıdaki ayetlerden hangileri yer almaz?

A) “… Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır.” Tâhâ suresi, 25-26. ayetler.

B) “… Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” Bakara 
suresi, 201. ayet.

C) “… Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna 
uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.” Mü’min suresi, 7. ayet.

D) O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir 
kere daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” Mülk suresi, 3. ayet

7. Her konuda olduğu gibi işlerimizin yolunda gitmesi için de dua et-
meliyiz. Ancak işlerimizin yolunda gitmesi için önce elimizden ge-
len tüm gayreti göstermeli ve sonrasında dua etmeliyiz.

Buna göre aşağıda verilen dua örneklerinden hangisi doğru-
dur?

A) Yeteri kadar ders çalışmayan bir öğrencinin sınavdan yüksek puan 
almak için dua etmesi

B) İlaçlarını düzenli kullanmayan bir hastanın iyileşebilmek için dua 
etmesi

C) Düzenli ve yeterli olarak antreman yapmayan bir sporcunun ba-
şarılı olmak için dua etmesi

D) Arabasının bakımlarını eksiksiz olarak yaptıran ve trafik kuralları-
na dikkat eden bir sürücünün kaza yapmamak için dua etmesi
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1. - Rabbim! Gönlüme ferahlık ver,işimi bana 

kolaylaştır.( Taha Suresi 25,26. Ayet)

- Rabbim! Bize dünyada da iyilik ver, ahi-
rette de iyilik ver ve bizi ateş azabından 
koru (Bakara Suresi 201. Ayet)

- Rabbim! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi 
kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin 
yoluna uyanları bağışla ve onları cehen-
nem azabından koru (Mü’min Suresi 7.  
Ayet)

Aşağıdaki başlıklardan hangisinin veri-
len ayetlere getirilmesi uygun olur?

A) Kur’an’daki dua örnekleri

B) Geceleri yapılan dualar

C) Duaların gizli faydaları

D) Dua en güzel yardım çeşidi

2. Mahallede, okula yakın kırtasiye dükkanı 
açan Mehmet amca, açılış için özel hazırlıklar 
yapmıştır. Çevredeki mahalle halkı ve çocuk-
lar o gün ziyarette bulunmuş ve açılış prog-
ramına katılmıştır. Misafir olarak gelenlerin 
hepsi, hayır dualarını ederek kırtasiyeden ay-
rılmışlardır.

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet amca-
ya yapılmış hayır dualardan biri değildir?

A) Allah (c.c.) hayırlı işler versin.

B) Allah (c.c.) bereket versin.

C) Allah (c.c.) seni bildiği gibi yapsın.

D) Allah (c.c.) hayırlı kazançlar nasip etsin.

3. 
Allah ile yakınlaşmanın iletişim ve irtibat 
kurmanın en güzel yolu duadır. Dua insanı 
Allah’a (c.c.) yakınlaştırır. Allah (c.c.) katında 
duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur. Dua 
sayesinde insan kendini güvende hisseder 
ve mutlu olur.

Yaptığımız duaların geçerli olması için 
aşağıdakilerden hangisinin olması şart 
değildir?

A) Dua yaparken önce Allah’a (c.c.) saygı duy-
malıyız.

B) Dua ibadet olduğu için temizliğe önem ver-
meliyiz.

C) Duamızı samimi bir şekilde yapmalıyız.

D) Dua yaparken Arapça kelimeler kullanmalı-
yız.

4. 

Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) İsteklerimizi Allah’a (c.c.) mutlaka gizlice 
söylemeliyiz.

B) Elimizden geleni yaptıktan sonra dua etme-
liyiz.

C) Duada samimi olarak Allah’a (c.c.) yönelme 
vardır.

D) Dua için özel bir yer ve mekana ihtiyaç yok-
tur.

ALLAH İNANCI
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5. Dua, istek ve arzularımızı gizli veya açık bir şekilde bizi yaratan Allah’a (c.c.) iletmemizdir.

Bu açıklamadan yola çıkarak dua ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Yardım dilemek B) Direnç göstermek        C) İstemek D) Seslenmek

6. Mehmet Öğretmen: Covid-19 hastalığından kurtulmak için neler yapmalıyız?

Zeynep Öğrenci: Allah’a (c.c.) dua edip beklemeliyiz.

Sınıfta Mehmet Öğretmen’in sorduğu soruya Zeynep bu şekilde cevap vermiştir.

Zeynep’in cevabında eksik bıraktığı şey nedir?

A) Akıl ve iradesini kullanmaması

B) İbadetlerine önem vermemesi

C) Elinden gelen çabayı yapmaması

D) Öğretmeninin uyarılarını dikkate almaması

7. 
Ey Muhammed! De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin.

(Furkan Suresi 77. Ayet)

Yukarıdaki ayette duanın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

A) Dua insanın Allah ile iletişim kurduğu bir ibadettir.

B) Dua ile ilgili Kur’an-i Kerim’de ayetler vardır.

C) Dua ederek insan Allah katında değer kazanır.

D) Dua için uygun zaman beklenmelidir.

8. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde 
tövbe eden  ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem 
azabından koru. (Mü’min Suresi 7. Ayet)

Yukarıda verilen ayetteki gibi bir dua eden kişi hakkında aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah’tan (c.c.) merhamet istemektedir.

B) Ahiret hayatı için dua etmektedir.

C) Allah’tan (c.c.) hataları için af dilemektedir.

D) Özellikle kendisi için dua etmektedir
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1. Sabâh seherinde durup duâya

El kaldırıp çevir yüzün semâya

Gözyaşını döküp yalvar Hudâ’ya

Hayırlar fetholsun, şerler def’ olsun

Derviş Ruhullah

(M. Fatih Köksal, Derviş Ruhullah’ın Bektaşî 
Nefesleri Adlı Eseri, s. 78.)

Yukarıda verilen dizelerde dua ibadeti ile 
ilgili olarak aşağıdaki konulardan hangi-
sinin vurgulandığı söylenebilir?

A) Dua ederken samimi ve içten olunmalıdır.

B) Özellikle zor durumlarda iken dua edilmeli-
dir.

C) Dua etmek için özel bir zaman yoktur.

D) Sevinçli zamanlarda da dua edilmelidir.

2. - “Allah’ım! Kötü ahlak sahibi olmaktan, 
fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara 
sapmaktan sana sığınırım.” 

- “Ya Rabb’i! Sen affedicisin, affetmeyi se-
versin, beni de affet!”

Hz. Muhammed (s.a.v.)
Sevgili Peygamberimiz yapmış olduğu 
yukarıdaki dualarda Allah’tan (c.c.) aşa-
ğıdakilerden hangisini istemiş olamaz?

A) Affedilmeyi dilemiştir.

B) Yanlış davranışlardan korunmak istemiştir.

C) Çok güçlü ve zengin olmak istemiştir.

D) Güzel ahlak sahibi olmayı istemiştir.

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) dua etmenin önemini 
sözleri ve davranışlarıyla belirtmiş, bu konuda 
Müslümanlara örnek olmuştur. Onları dua et-
meye teşvik etmiş ve kendisi de her fırsatta Al-
lah’a (c.c.) dua etmiştir.

Aşağıdaki hadislerden hangisi bu konu-
ya örnek olarak gösterilemez?

A) “Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman 
yapan Allah’a hamdolsun.”

B) “Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın 
gibi ahlâkımı da güzelleştir.”

C) “Allah’ım! Bana öğrettiklerinle beni fayda-
landır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret 
ve ilmimi artır.”

D) “Müslümanların evlerinin en hayırlısı, içinde 
yetime bakılıp iyilik edilen evdir…”

4. Kültürümüzde bebek doğunca ve erkek 
çocukların sünnet törenlerinde mevlit oku-
tulur. Askerler dualarla uğurlanır. Evlenen 
çiftlere, yeni işe girenlere, sınavlara hazır-
lananlara, yolculuğa çıkanlara dualar edilir. 
Cenaze törenlerinde vefat edenin bağışlan-
ması için dua edilir. Vatan ve milletin huzuru 
için, mazlumların sıkıntıları için yine Allah’a 
(c.c.) dua edilir.

Verilen açıkamaya göre, aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Tüm bunlar kültürümüzde Yüce Allah’a olan 
sevginin ve saygının göstergesidir.

B) Müslümanlar Yüce Allah’a olan sevgilerini 
göstermek için hayatın her alanında O’nu 
anar ve O’na dua eder.

C) İnsanların birbirleri için yaptığı dualar, kar-
deşlik bağlarının güçlenmesine ve  toplum 
barışına katkı sağlamaz.

D) İslam dininde duaya verilen büyük önem 
neticesinde kültürümüzde de birçok dua 
örneği ortaya çıkmıştır.

ALLAH İNANCI
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5. 2020 yılında Çin’den başlayarak dünyanın birçok ülkesine Covid-19 hastalığı bulaşmıştır. Sağlık 
Bakanlığımız, pandemi döneminde büyük çaplı önlemler almış ve insanları sosyal izolasyon ko-
nusunda bilgilendirme çalışmaları yapmıştır. Bakanlık, insanları maske+mesafe+temizlik kuralla-
rına uyma konusunda uyarmıştır.

Yukarıda anlatılanlardan yola çıkarak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Allah’ın (c.c.) sınırsız ilmine inanan kişi tam önlemleri almalıdır.

B) İnsan, bilgisiyle sorunların üstesinden gelemez.

C) Kaderimizde varsa olur, bu açıdan önlem almak gereksizdir.

D) İnsan her şeyi Allah’tan beklemelidir.

6. 
- Kurban

- Allah’a (c.c.) itaat

- Hz. Hacer’in, oğlu ile kuş uçmaz kervan geçmez  bir yerde yalnız bırakılması

Yukarıdaki açıklamalar hangi peygamberi aklımıza getirir?
A) Hz. Nuh B) Hz. İshak  C) Hz. İbrahim D) Hz. Muhammed

7. - Beytullah olarak da anılır.

- Hac ve umre ibadetleri, bu mabedin etrafında yapılır.

- Günümüzdeki şekli Hz. İbrahim(as) döneminden kalmadır.
Yukarıda anlatılan mabet, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mecsidi Nebi

B) Mescidi Kuba

C) Kabe-i Muazzama

D) Mescidi Aksa

8. Mehmet, Nasır, Melih, Ferah adlı dört arkadaş Hz. İbrahim’in(as) ha-
yatı ile ilgili düzenlenen bir resim yarışmasına katılmışlardır.

- Mehmet; hac ibadetini ve Kabe’yi,

- Nasır; büyük bir gül bahçesini,

- Melih; kurban ibadetini,

- Ferah; ikiye bölünmüş deniz çizmiştir.
Buna göre, yarışmanın sonunda hangi yarışmacı konunun dı-
şında kaldığı için elenmiştir?
A) Mehmet                B) Nasır                 C) Melih                 D) Ferah
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1. 

Hz. İbrahim (a.s.), insanları putlara tapınmayı 
bırakıp Allah’a (c.c.) inanmaları için davet et-
meye başladığında, kendisini Tanrı olarak gö-
ren zamanın hükümdarı Nemrut tarafından 
ateşe atılmıştır. Ancak Allah’ın (c.c.), “Ey ateş, 
İbrahim’e serin ve selamet ol!” (Enbiya Suresi, 
69. ayet.) emriyle ateş onu yakmamıştır. Gör-
seldeki Balıklı Göl’ün, Hz. İbrahim’in (a.s.) ateşe 
atıldığı yer olduğuna ve ateşin Allah (c.c.) tara-
fından suya dönüştürüldüğüne inanılmakta-
dır.

Bu göl aşağıda verilen şehirlerimizden 
hangisinde yer almaktadır?

A) Çorum  B) Sinop

C) Gaziantep  D) Şanlıurfa 

2. Hz. İbrahim’in (a.s.) sofrasında misafir eksik 
olmaz ve her zaman yemek bulunurdu. Bu 
yüzden misafir eksik olmayan sofralar için 
“Halil İbrahim Sofrası” tabiri kullanılır.

Yukarıda verilen açıklamada Hz. İbra-
him’in (a.s.) hangi özelliği ön plana çıkar-
tılmıştır?

A) Dürüstlüğü B) Cömertliği

C) Affediciliği D) Kararlılığı 

3. 

İslam dinin en önemli sembollerinden 
biri olan görseldeki Kâbe;

I. Hz. Nuh (a.s.) 

II. Hz. İbrahim (a.s.) 

III. Hz. İsmail (a.s.) 
Peygamberlerden hangileri tarafından 
yapılmıştır?

A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) I ve II  D) II ve III

ALLAH İNANCI
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4. Yüce Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlerin hayatlarını ve inanmayanlarla mücadele-
lerini anlatır. Allah (c.c.) onların hayatlarından dersler çıkarmak ve onları örnek almak için bizlere 
peygamberleri tanıtır. Kur’an-ı Kerim, hayatının özeti  tevhit mücadelesi olan Hz. İbrahim’i (a.s.) de 
tanıtmıştır.

Yukarıda verilen metinde,  Kur’an-ı Kerim’in aşağıdaki konularından hangisi vurgulanmış-
tır?

A) İnanç B) Kıssa C) İbadet D) Ahlak

5. 
Yüce Allah’ın, peygamberlerini doğrulamak ve desteklemek için yarattığı, insanların aynısını ge-
tirmekte aciz kaldığı olağanüstü olaylara ’’mucize‘’ denir.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhit mücadelesindeki mucizelerinden biri-
dir?

A) Kızıldeniz’in ikiye bölünmesi

B) Nemrut tarafından atıldığı ateşin gül bahçesine dönmesi

C) Babasız olarak dünyaya gelmesi

D) Rüya yorumlama özelliğinin olması

6. Ahmet Öğretmen tarafından sorulan, ’’Hz. İbrahim hakkında neler biliyorsunuz?‘’ sorusu-
na öğrencilerden gelen aşağıdaki cevaplardan hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerdendir.

B) Oğlu İsmail ile birlikte Kabe’yi inşa etmiştir.

C) Hz. İshak’ın babasıdır.

D) Peygamberlik gelene kadar putlara tapmıştır.

7. Hz. İbrahim (a.s.) putlara tapan insanların arasında yaşıyordu. Fakat 
Hz. İbrahim (a.s.) putların ilah olamayacağına inanıyordu. Hey şeyi 
yoktan var eden bir yaratıcının olması gerektiğini düşünüyordu.

Hz. İbrahim’in (a.s.) sahip olduğu bu inanç aşağıdaki kavram-
lardan hangisi ile ifade edilir?

A) Tevhid                B) Vahiy                 C) Mahşer                 D) Mizan
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1. 

Hz. Peygamber “Varlığım elinde olan Allah’a 
yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın üçte biri-
ne denktir” buyurarak bu surenin önemine 
işaret etmiştir. Bu yüzden  namazlarda, ka-
bir ziyaretlerinde, hatim dualarında, cenaze 
törenlerinde, zor ve sıkıntılı durumlarda ve 
Yüce Allah’ı anmak için her zaman okunur.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki su-
relerden hangisi ile ilgilidir?

A) İhlâs suresi

B) Maide suresi

C) Bakara suresi

D) İbrâhîm suresi 

2. Günlük konuşmaların hemen her kısmında 
dua ifadelerine yer verilmiştir. İslam dininin et-
kisiyle dilimizde birçok dua örneği vardır. Meh-
met Öğretmen, dua konusunu işledikten son-
ra öğrencilerden dua örnekleri vererek, bu 
dua örneklerinin hangi durumlarda kullanıl-
ması gerektiğini söylemelerini istemiştir.

Nisa = Bir bebek doğduğunda: Allah şifa 
versin.

Zeren = Bir işe başlarken: Allah bereket ver-
sin.

Sıla = Biri vefat ettiğinde: Allah rahmet ey-
lesin.

Zahit = Biri evlendiğinde: Allah mesut etsin.

Öğrencilerin verdikleri örneklerin hangi-
sinde yanlışlık vardır?
A) Nisa  B) Sıla

C) Zahit  D) Zeren

3. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Lem yelid ve lem yûled.

2. Ve lem yekun lehû küfüven ehad.

3. Kul huvallâhu ehad.

4. Allâhu’s Samed.

Yukarıda İhlâs suresini oluşturan ayetler karı-
şık halde verilmiştir. 

Bu ayetlerin en baştan sona doğru oku-
nuş sırası nasıldır?

A) 1-2-3-4  B) 4-2-3-1

C) 3-4-1-2  D) 4-1-2-3

4. Hz. Peygamber (s.a.v), ‘’Varlığın elinde olan Al-
lah’a (c.c.) yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın 
üçte birine denktir. (Buhari Tevhid-I)
Peygamber efendimizin önemine işaret 
ettiği İhlas Suresi ne zaman okunmaz?
A) Hatim dualarında

B) Namazda kıyamda

C) Namazda son oturuşta

D) Kabir ziyaretinde

5. - De ki: O, Allah’tır, bir ve tektir.

- Allah Samed’dir.

- O’ndan çocuk olmamıştır, kendisi de 
doğmamıştır.

- Hiçbir şey O’na denk ve benzer de değil-
dir.

İhlas Suresi’ni oluşturan yukarıdaki ayet-
lerin anlamlarında Allah’ın (c.c.) hangi sı-
fatı daha çok vurgulanır?

A) Kudret  B) Semi

C) Basar  D) Vahdaniyet

ALLAH İNANCI
BİR SURE TANIYORUM: İHLAS SURESİ VE ANLAMI 14



S.B. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

31

6. İhlas; samimi olmak,içten bağlanmak, Allah (c.c.) rızası için yapmaktır.

Bu bilgiyi hayatında benimseyen kişiden aşağıdaki hangi davranışı yapması beklenmez?

A) Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını içtenlikle yapmak

B) İbadetlerinde insanların takdirini almaya çalışmak

C) İbadetlerinde gösterişten kaçınmak

D) Yaptığı işlerde Allah’ın (c.c.) hoşnutluluğunu kazanmak

7. Kul huvallahu ehad (İhlas Suresi 1. Ayet)

İhlas Suresi  birinci ayette geçen ve Allah’ın (c.c.) isimlerinden olan ‘’ehad’’ kelimesinin an-
lamı hangisidir?

A) Allah (c.c.) bir ve tektir.

B) Allah (c.c.) hiçbir şeye muhtaç değildir

C) Allah (c.c.) hiçbir şeye benzemez.

D) Her şey Allah’a (c.c.) muhtaçtır.

8. İhlas Suresi Anlamı:

1. De ki: O, Allah’tır, bir tektir

2. Allah Samed’dir

3. O’ndan çocuk olmamıştır, kendisi de doğmamıştır.

4. Hiçbir şey O’na denk ve benzer de değildir.

İhlas Suresi’ne göre Allah’ın (c.c.) sıfatlarına inanmak neyin gereğidir?
A) Tevhid inancı

B) Allah’ın (c.c.) tekvin olması

C) Allah’ı (c.c.) tefekkür etme

D) Allah’ı (c.c.) tesbih etme

9. Allah’ın (c.c.) birliğini anlattığı için Tevhid Suresi olarak bili-
nen İhlas Suresindeki ihlas sözcüğünün anlamı aşağıdakiler-
den hangisi değildir?
A) Her türlü şirkten uzak durmak

B) Dinin emir ve yasaklarını yerine getirmede samimi olmak

C) İnanç ve ibadetlerinde sadece Allah rızası gözetmek

D) Peygamberlere ve meleklere iman etmek

4779



TEST

32

5
1. 

Ramazan miladi takvime göre belirlen-
diğinden her yıl aynı tarihte yaşanır (I).  
Toplumumuzda Recep ve Şaban’la birlik-
te “üç aylar” olarak bilinen aylardandır (II). 
Ramazan ayının İslam dininde çok özel bir 
yeri vardır (III). Çünkü bu ay oruç ayıdır ve 
Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlan-
mıştır (IV).

Ramazan ayı ile ilgili metindeki numara-
landırılmış cümlelerden hangisinde bir 
hata yapılmıştır?

A) I                B) II                 C) III                 D) IV

2. Müslümanlar için çok önemli olan Kur’an-ı 
Kerim, Kadir gecesinde indirilmeye başlan-
mıştır.  Kadir suresinde “Şüphesiz, biz onu 
(Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik… Kadir 
gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” Kadir su-
resi, 1-3. ayetler. buyrularak bu ay içindeki 
Kadir gecesinin önemi vurgulanır.

Bu nedenle Müslümanlar için ayrı bir 
önemi bulunan Kadir gecesinin aşağıda-
ki dönemlerden hangisi içinde yaşandığı 
söylenebilir?

A) Hicri yılbaşında

B) Recep ayının ilk yarısında

C) Şaban ayının son haftasında

D) Ramazan ayının son on gününde

3. “Ey inananlar! Allah’a karşı gelmekten sakın-
manız için oruç, sizden öncekilere farz kılındı-
ğı gibi size de farz kılındı.” Bakara Suresi, 183. 
ayet. 

Yukarıda verilen ayetin anlamı ile ilgili,

I. Kur’an-ı Kerim’de oruç ibadetinin farz ol-
duğu ifade edilmiştir.

II. İslam’a göre Müslümanların yapmakla 
yükümlü olduğu ibadetlerden biri de 
oruç tutmaktır.

III. Oruç ibadeti sadece İslam dininde değil 
daha önceki ilahî dinlerde de var olan bir 
ibadettir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) I ve III  D) I, II ve III

4. Akıllı, sağlıklı ve ergenlik çağına gelmiş her 
Müslümanın Allah (c.c.) rızası için, havanın 
aydınlanmasından hemen önce yani tan 
yerinin ağarmasından başlayarak Güneş 
batıncaya kadar yiyip içme ve bazı beden-
sel isteklerden uzak durması suretiyle yeri-
ne getirilen bir ibadettir. 

Yukarıda açıklanan ibadet türü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Namaz kılmak 

B) Oruç tutmak

C) Hacca gitmek

D) Zekat vermek

RAMAZAN VE ORUÇ
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5. Oruç, bedenle yapılan bir ibadet olduğu için, oruç tutacak bir Müslümanın sağlığının yerinde olması 
ve yolcu olmaması gerekir.

Yüce Allah (c.c.) bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki ayetlerden hangisini buyurmuştur?

A) “Öyleyse içinizden kim bu aya (Ramazan’a) ulaşırsa onu oruçla geçirsin...” Bakara suresi, 185. ayet.

B) “Oruç, sayılı günlerdedir. İçinizden hasta veya yolcu olanlar, (tutamadığı günler sayısınca) başka 
günlerde oruç tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (bir günlük) yiyeceği kadar fidye 
yeterlidir…’’ Bakara Suresi, 184. ayet.

C) “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir misin? Kadir Ge-
cesi bin aydan daha hayırlıdır.” (Kadir Suresi, 1-3. ayetler.)

D) “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici ve doğruyu yanlıştan ayırmanın açık delilleri olarak Kur’an’ın 
indirildiği aydır...” Bakara suresi, 185. ayet.

6. Ramazan ayında, geçerli bir mazereti olmadan başlamış olduğu orucu sebepsiz yere bozan bir kim-
se, iki ay bir gün ara vermeden oruç tutmalıdır.

Bu oruca ne ad verilir?

A) Kaza orucu  B) Adak orucu

C) Nâfile oruç  D) Kefaret orucu

7. Yüce Allah (c.c.), bazı sebeplerden dolayı oruç tutmakta zorlananlar 
için birtakım kolaylıklar sağlamıştır. Örneğin, ramazanda geçici bir 
hastalığı bulunan veya yolculuk edenler oruçlarını tutmayabilirler. 
Ancak bu kişiler ilk fırsatta tutamadıkları gün sayısı kadar oruç tut-
malıdırlar. Buna orucu ‘’ kaza etmek’’ denir.

Yukarıdaki açıklamada geçen ‘’ kaza ‘’ kavramı ne anlama ge-
lir?

A) Bir insanın güzel ve faydalı işler yapması demektir.

B) Öldükten sonra da kişiye sevap kazandıran sadaka türlerindendir.

C) Ramazan ayının dışında tutulan oruçların genel adıdır.

D) Zamanında yapılamayan bir ibadeti başka bir zamanda yerine ge-
tirmek demektir.
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1. 

Oğlunu askere gönderen görseldeki anne ’’ 
eğer oğlum vatan görevini tamamlayıp sağ sa-
lim eve dönerse bir gün oruç tutacağım’’ diye 
söz vermiştir. Oğlu askerden dönünce de bu 
sözünü yerine getirmiştir.

Yukarıdaki açıklamada geçen oruç türü-
ne ne ad verilir?

A) Kaza orucu B) Adak orucu

C) Nâfile oruç D) Kefaret orucu

2. 
“Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk 
etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına 
Allah’ın ihtiyacı yoktur!” Hz. Muhammed 
(s.a.v.)

Sevgili Peygamberimizin bu hadisinden 
yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Oruçlu kişiler sorumsuz davranışlar gösterir.

B) Yalan söyleyerek insanların kalbini kırmak 
oruçlu bir Müslümana yakışmaz.

C) Oruçlu kimse bir yandan oruç yasaklarına 
uyarken diğer yandan da orucuna değer 
katmak için iyi davranışlar sergilemeye çalı-
şır. 

D) Oruç tutan bir insan yalandan, iftiradan, de-
dikodudan, kötü söz ve davranışlardan uzak 
durur.

3. 
Müslümanlar manevi duyguları daha yoğun 
olarak yaşarlar. Bu ayda cami ve mescitler ka-
labalıklaşır ve Allah’a (c.c.) daha çok ibadet 
edilir. Kur’an-ı Kerim baştan sona okunarak 
hatim yapılır.

Açıklamada geçen hicri ay aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Recep  B) Şaban

C) Muharrem  D) Ramazan

4. 

Ramazan ayında yapılan iyiliklere Allah (c.c.) 
tarafından daha fazla sevap verilir. Bu yüzden 
Müslümanlar bu ayda daha çok sadaka verme-
ye gayret ederler.

Bu açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki 
yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ramazan ayı, Müslümanlar arasında birlik 
ve beraberlik duygularının gelişmesini sağ-
lar.

B) Oruç, Müslümanların şefkat ve merhamet 
duygularını geliştirir.

C) Ramazan ayı insanlara sabırsız olma özelliği 
kazandırır.

D) Oruç tutmak suretiyle, açlığın ne demek ol-
duğunu yaşayarak anlayan insanlar, fakirle-
re daha fazla yardım yapmak ister.

RAMAZAN VE ORUÇ
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5. Müslümanlara pek çok yönden faydası olan orucu tutarken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar 
vardır. Bir Müslümanın orucunu bozacak bu tür davranışlardan sakınması gerekir.

Açıklamada geçen davranışlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Bilerek bir şey yiyip içmek.

B) Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyip içmek.

C) Ağza giren yağmur, kar veya doluyu bilerek yutmak.

D) Dişler arasında sahurdan kalan nohut tanesi büyüklüğündeki bir yiyecek artığını yutmak.

6. Yapılması farz olmayan ancak Peygamberimiz tarafından yapılan ve yapılması tavsiye edilen söz, fiil 
ve davranışlara “sünnet’’ denir. 
Buna göre aşağıda verilen oruç türlerinden hangisi sünnettir?
A) Ramazan orucu tutmak

B) Kandil günlerinde oruç tutmak

C) Kaza orucu tutmak

D) Kefaret orucu tutmak

7. 
Bazı davranışlar orucu bozarken bazıları da oruçluya yakışmayacağı için Allah (c.c.) katında bu 
ibadetin değerini düşürür. Bu nedenle oruçlu bir Müslüman her şeyden önce sabırlı olması ge-
rektiğini bilmeli ve buna göre hareket etmelidir. Bu konuda Hz. Peygamber ………… buyurarak 
oruç tutanların kötü davranışlardan uzak durmaları gerektiğini vurgulamıştır.

Açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangi-
si getirilmelidir?

A) “Sahur yemeği yiyin. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.’’

B) “Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse, kendisine onun seva-
bı kadar sevap verilir; oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksiltil-
mez. “

C) “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşma-
sın. Eğer biri kendisine sataşırsa, iki defa, ‘Ben oruçluyum.’ desin...”

D) “ ... Müminin iki sevinci vardır: Birisi iftar vaktinde orucunu açtığı 
andaki sevinci, diğeri Rabbine kavuştuğu zaman orucunun 
(mükâfatından kaynaklanan) sevincidir. “
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1. Ramazan’a özgü ibadetlerden biri de fıtır sa-

dakasıdır. Ülkemizde buna daha çok fitre den-
mektedir. Hz. Peygamber dinen zengin sayı-
lan Müslümanlardan kendileri ve bakmakla 
yükümlü oldukları kimseler için fitre vermele-
rini istemiştir.

Bu ibadet türü ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Verilecek fitre miktarı, veren kişinin bir gün-
lük yemek masrafı kadardır.

B) Fitre verirken akrabalardan, yakın komşu-
lardan ve ihtiyaç sahiplerinden başlamak 
gerekir. 

C) Fitre miktarının alt sınırı her yıl Kızılay Genel 
Müdürlüğü  tarafından açıklanır.

D) Fitre Allah’ın (c.c.) verdiği nimetlerin şükrü 
ve Ramazan ayında oruçluyken istemeden 
yaptığımız kusurlu davranışlarımızın özrü-
dür.

2. 
“Bismillâhirrahmânirrahîm

Allâhümme leke sumtü ve bike âmentü ve 
aleyke tevekkeltü ve alâ rızgıke eftartü.”

Anlamı

“Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla Al-
lah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana 
inandım, sana güvendim. Senin rızkın ile 
orucumu açtım.”

Yukarıda Arapça okunuşu ve anlamı veri-
len dua aşağıdakilerden hangisidir?

A) İftar duası

B) Telbiye duası

C) Hatim duası

D) Kurban tığlama duası

3. Sahura kalkmak bizim gün boyunca oruç 
tutmamızı kolaylaştırır (I). Sahurumuzu yap-
tıktan sonra dişlerimizi fırçalar ve oruç tut-
maya niyet ederiz (II). Niyet ederken “Niyet 
ettim Allah (c.c.) rızası için bugünkü ramazan 
orucumu tutmaya.” deriz (III). İçimizden niyet 
edemeyeceğimiz için bu ifadeyi mutlaka dili-
mizle ve yüksek sesle söylemeliyiz (IV).

Yukarıdaki açıklamada numaralandırılan 
cümlelerden hangisinde bir hata yapıl-
mıştır?

A) I                 B) II                  C) III                  D) IV

4. 

Ramazan ayında gündüzleri oruç ve diğer iba-
detlerle geçiren Müslümanlar, yatsı vakti cami-
lere koşarak yatsı namazından sonra yirmi 
rekâtlık bir namaz kılarlar. Bu namaz ikişer 
rekâtta ya da dört rekâtta selam verilerek kılı-
nır. Aralarda cemaatle salavatlar getirilir. Güzel 
sesli müezzinler ilahiler okurlar. Böylece  bir 
araya gelen Müslümanlar Ramazan’ın coşku-
sunu yaşarlar. Çocuklar da büyükleriyle bera-
ber camilere giderek bu güzel ortamı neşeyle 
paylaşırlar.

Açıklamada geçen namaz ibadetine ne 
ad verilir?

A) Vitir namazı B) Cuma namazı

C) Bayram namazı D) Teravih namazı

RAMAZAN VE ORUÇ
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5. 

Akrabalarla, komşularla, muhtaçlarla birlikte oturulan görseldeki gibi iftar sofraları Yüce Allah’a kulluk 
eden Müslümanları birbirine kenetler.

Bu tür iftar davetleri düzenleyen Müslümanların Sevgili Peygamberimizin aşağıdaki ha-
dislerinden hangisine önem verdikleri söylenebilir?

A) “Sahur yemeği yiyin. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.’’

B) “Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap verilir; oruçlunun 
ecrinden de hiçbir şey eksiltilmez. “

C) “Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı 
yoktur!”

D) “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisine sataşırsa, iki 
defa, ‘Ben oruçluyum.’ desin. . .”  

6. 

Oruç tutmak isteyenler gecenin bir bölümünde kalkar ve yemek yer-
ler.

Yenilen bu yemeğe ne ad verilir?

A) İftar                 B) Sahur                  C) İmsak                  D) Ziyafet
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1. 

….…I…….vakti günün aydınlanmaya başla-
masıyla (tan yerinin ağarmasıyla) son bulur. 
Orucun başladığı bu vakte adı .….II..…verilir. 
Allah’a (c.c.) verdiği sözü tutan oruçlu kimse 
akşam vakti girince ilk mükâfatını alır. Çünkü 
artık ….III…. vaktidir. O günkü orucu son bul-
muştur.

Açıklamada boş bırakılan yerlere sırasıy-
la aşağıdaki kavramlardan hangileri ya-
zılmalıdır?

         I             II             III     

A)  İftar      İmsak     Sahur

B)  İftar      Sahur     İmsak   

C) Sahur    İmsak       İftar

D) İmsak     İftar       Sahur

2. 

Oruç Tutarken
Dikkat Edilmesi

Gereken Durumlar

................

..............................

................

................

..............................

................

................

..............................

................

................

..............................

................

Yukarıdaki şemada boş bırakılan yerler-
den herhangi birine aşağıdakilerden 
hangisi yazılamaz?

A) Dürüst olmak

B) Saygısız davranmak

C) Yalan ve  kötü söz söylememek

D) Güzel ahlak sahibi olmak

3. Dilek, Yelda, Esra, Songül ve Fatma isimli beş 
arkadaş, ‘’Hadi anlat, Bileyim’’ oyununu oynar-
lar. Dilek ebedir ve aşağıdaki özelikleri sayarak, 
arkadaşlarının cevabı bulmalarını ister.

- Aşure bu aydadır.

- Bu ayın 9, 10, 11. günleri oruç tutulur.

- Bu ayda tutulan oruçlar sünnettir.

- Ramazandan sonra oruç tutulan en fazi-
letli aydır.

- Bu ay ‘’Allah’ın (c.c.) ayı’’ olarak nitelendiri-
lir.

Bu özelliklere göre doğru cevabı kim ver-
miştir?

A) Yelda: Recep

B) Esra: Şaban

C) Songül: Ramazan

D) Fatma: Muharrem

4. 
Hz. Peygamber,’’ Oruç kalkandır. Oruçlu, say-
gısızlık yapmasın,kötü konuşmasın. Eğer biri 
kendine sataşırsa, iki defa, ‘’ Ben oruçluyum.’’ 
desin. (Buhari Sam-2)

Peygamberimiz bu sözüyle aşağıdakiler-
den hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Oruç farz bir ibadettir.

B) Oruç insana sabırlı olmayı öğretir.

D) Oruç günahların bağışlanmasını sağlar.

D) Oruç insanlara nimetlere şükretmenin hu-
zurunu yaşatır.

RAMAZAN VE ORUÇ
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5. Oruçlu Müslüman’ın yapması gerekenler Oruçlu Müslüman’ın yapmaması gerekenler
1. -  Sabırlı olmalı -  Kötü söz söylememeli
2. -  Nimetlere şükür etmeli -  Kimsenin kalbini kırmamalı
3. -  Empati yapmalı -  Saygısız olmamalı
4. -  Merhametli olmalı -  Güler yüzlü olmamalı
5. -  Argo konuşabilir -  İftira atmamalı

Oruçlu bir kişinin yapması ve yapmaması gerekenler yukarıdaki tabloda maddeler halinde sıralanmış-
tır.

Bu maddelerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?

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

6. 

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı

24 Mayıs Çarşamba 04:26 05:51 12:52 16:33 19:35 20:54

25 Mayıs Perşembe 04:24 05:50 12:52 16:33 19:36 20:55

26 Mayıs Cuma 04:23 05:49 12:51 16:33 19:37 20:56

27 Mayıs Cumartesi 04:22 05:48 12:51 16:34 19:38 20:57

28 Mayıs Pazar 04:21 05:47 12:51 16:34 19:38 20:58

29 Mayıs Pazartesi 04:20 05:46 12:51 16:34 19:39 20:59

Ramazan ayında imsak, iftar ve namaz vakitlerini belirten görseldeki çizelgeye ne ad veri-
lir?

A) Fitre    B) Teravih

C) Mahya   D) İmsakiye 

7. Ramazan ayı her yıl on bir gün önce gelir. Bu sebeple her yılın aynı 
vaktinde oruç tutma imkanımız yoktur. Bu şekilde yaklaşık 30-35 yıl 
da bir ramazan ayı aynı zamana denk gelir.

Ramazan orucunu hangi takvime göre yerine getiririz?

A) Miladi takvim  B) Hicri takvim

C) Diyanet takvimi  D) Güneş takvimi
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1. ‘’İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Al-

lah’tan başka ilah olmadığına ve Muham-
med’in Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik 
etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat ver-
mek, Kabe’yi haccetmek ve Ramazan orucu-
nu tutmaktır.’’  Hz. Muhammed (s.a.v.)

Bu Hadis-i Şerif’e göre, İslam’ın beş esa-
sından biri olan orucun şartları arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Akıl sağlığı yerinde olmak

B) Ergenlik çağına girmiş olmak

C) Belirli mal varlığına sahip olmak

D) Müslüman olmak

2. Ramazan ayı Müslümanlar için çok önem-
lidir. Hz. Muhammed(s.a.v) bir hadisinde, ‘’ 
Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah 
bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda 
sema cennet kapıları açılır, cehennem kapı-
ları ise kapanır…) Bir diğer hadisinde, ‘’ Kim 
inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek 
Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları 
bağışlanır.’’ buyurarak Ramazan ayının öne-
mine dikkat çekmiştir.(Buhari, İman-28)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Ramazan 
ayının önemi ile ilgili değildir?

A) Hac ibadeti bu ayda yapılır.

B) Ramazan ayı Kur’an ayıdır.

C) Kadir Gecesi’nin bu aydadır.

D) Bu ayda oruç tutmak farzdır.

3. 
İBADET

Tan yerinin ağarmasından başlayarak 
Güneş batıncaya kadar gün boyu hiçbir 
şey yememek şartıyla yapılan ibadettir.

AMAÇ

Allah rızası ve Allah’ın hoşnutluluğunu 
kazanmak                   

Yukarıdaki ibadeti yerine getirecek olan kişide 
aranan şartlar;

I. akli dengesinin yerinde olması,

II. ergenlik çağına ulaşmış olması,

III. oruç tutmaya gücü yetmeyecek bir enge-
linin olmaması,

IV. zengin bir mal varlığına sahip olmasıdır.
Yukarıdaki açıklamada numaralandırılan 
maddelerden hangisinde yanlışlık var-
dır?

A) I                 B) II                 C) III                 D) IV

4. Din Kültürü öğretmeni, ’’Üç aylar hangileridir?’’ 
sorusunu sormuş ve öğrencilerinden cevaplar 
almıştır.

Öğrenci                             Verdiği  Cevap

    Ali                                          Recep

Fatma                                       Şaban

 Hilal                                       Ramazan

Hiranur                                  Muharrem

Hangi öğrencinin cevabı yanlıştır?

A) Ali  B) Fatma

C) Hilal  D) Hiranur

RAMAZAN VE ORUÇ
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5. 

    

Artık Ramazan ayı bitmek üzereydi. Görseldeki afiş ile karşılaşan Mehmet Bey Ramazan ayı bitmeden 
vermesi gereken bir sadaka olduğunu hatırladı. Mehmet Bey, Ramazan Bayramı’na ulaşmanın şükrü 
olan bu sadakayı az kalsın unutmak üzereydi.

Mehmet Bey’in Ramazan Bayramı’na az kala hatırladığı sadaka aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Fitre  B) Fidye C) İnfak D) Fıtır sadakası

6. Bazı ibadetler vardır, her zaman yapılır. Bazı ibadetler de vardır ki belli zamanlarda yapılır.

Aşağıdaki ibadetlerden hangisi sadece Ramazan ayında yapılır?

A) Sadaka vermek

B) Namaz kılmak

C) Teravih namazı kılmak

D) Dua etmek

7. Ramazan’a özgü yapılan ve duvarlara asılan bir çizelge olan 
imsakiyede;

I. oruca başlama zamanı,

II. orucu açma zamanı,

III. namaz vakitleri 

bilgilerinden hangileri yazılıdır?

A) Yalnız I               B) Yalnız II               C) I ve III               D) I, II ve III
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1. 

Dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan 
koronavirüs ile mücadele, her alanda ve tüm 
kurumlarla sürüyor. Birçok kurum, vatandaşla-
rın evlerinde kalarak salgının önüne geçilmesi 
için çalışıyor. Müftülük de salgına karşı sokağa 
çıkmama bilincini artırmak ve vatandaşların 
dikkatini çekmek için, UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesi’ndeki Selimiye Camisi’ne “Evde 
Kal Türkiye” yazısı astı. Geceleri, tüm Edirne’den 
görülen bu yazı, takdirle karşılandı.

(https://www.sabah.com.tr/2020/04/03/selimiyeden)

Görseldeki Genel Ağ haberinde geçen,  
iki minare arasındaki bu ışıklı yazılara ne 
ad verilir?

A) Hatim

B) Mahya

C) Mukabele

D) Fıtır sadakası

2. Oruç, tan yerinin ağarmasından Güneş ba-
tıncaya kadar gün boyu yemekten, içmekten 
uzak durarak yapılan ibadettir.

Müslüman’a farz olan bu ibadeti hangi 
davranış bozar?

A) Serum taktırmak

B) Farketmeden yağmur damlası yutmak

C) Oruçlu olduğunu unutarak yemek

D) Güzel kokular sürmek

3. 

Ramazan’ın başlamasıyla birlikte Müslümanlar 
bir araya gelip hep birlikte Kur’an okurlar. 

Görseldeki gibi Kur’an’ı iyi okuyan kimse-
lerin cemaate dönük olarak Kur’an oku-
ması, cemaatin de okunan ayetleri Mus-
haf’tan takip etmesi uygulamasına ne ad 
verilir?

A) İmsak  B) Mukabele

C) Salavat   D) Vitir vacip

4. Ülkemizde Ramazan bir yıl boyunca bekle-
nen bir dost gibi karşılanır. Onun gelişinden 
duyulan mutluluk her yerde hissedilir. Ra-
mazan kendini daha yaklaşırken hissettirir. 
Bu ay yaklaşınca evlerde Ramazan hazırlık-
ları başlar. Bu mübarek ayda mukabele oku-
yacak kimseler planlamalarını yaparlar. İftar 
ve sahur sofraları için alış verişler yapılır. Ev 
hanımları bu aya özgü yiyecekleri elbirliği 
ile hazırlar.

Yukarıda verilen metinde geçen düşünce 
ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Müslümanlar Ramazan ayını en güzel şekil-
de değerlendirmeye çalışırlar.

B) Toplumumuzda bu mübarek aya büyük 
önem verilir. 

C) Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili pek 
çok güzel gelenek vardır.

D) Ramazan ayında günlük hayatın akışında 
bir değişiklik olmaz.

RAMAZAN VE ORUÇ
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5. Hz. Peygamber her yıl Ramazan ayında, kendisine vahiy getiren melek ile mukabele yapardı. Müslü-
manlar, Hz. Peygamberle başlayan bu güzel uygulamayı o günden bugüne kadar devam ettirmek-
tedirler.

Açıklamada geçen melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebrail B) Azrail C) Münker nekir D) Kiramen katibin 

6. Osmanlı döneminde iftar sofralarına çok önem verilirdi. Gelen misafirler Allah’ın (c.c.) lütfu olarak gö-
rülür ve onları ağırlamak için canla başla hizmet edilirdi. Ayrıca  iftar sofrası misafirlerine verilen değe-
ri göstermek üzere bir de hediye verilirdi. 

Kültürümüzde misafire ve Ramazana verilen değerin bir örneği olan bu geleneğe ne ad ve-
rilir?

A) Zekat  B) Fitre  C) Tekne orucu D) Diş kirası

7. 

Ramazan aylarında Müslümanlar İstanbul Fatih’te bulunan Hırka-i 
Şerif Camiine giderler. Bu camide Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görsel-
deki hırkası bulunmaktadır.

Bu uygulama ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Bu gelenek Osmanlı döneminden bugüne kadar devam etmektedir.

B) Hırka-i şerif, Peygamberimizin Veysel Karanî’ye hediye ettiği ve

günümüze kadar muhafaza edilmiş olan bir hırkadır.

C) Hırka-i şerif, her ramazan ayının ilk haftasından başlayarak arefe 
gününe kadar halkın ziyaretine açık tutulur.

D) Mekke ve Medine’ye gidemeyen Müslümanlar Hırka-i Şerifi ziya-
ret ederek hacı olurlar.
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1. 

Ramazan ve Oruç

09.00: Ramazan Ayı ve Önemi

10.00: Ramazan Ayı ve Kadir Gecesi

11.00: Ramazan Ayının Kültürümüzdeki Yeri

12.00: Ramazan Ayının Bireye Kazandırdıkları

Yukarıda Mehmet Bey’in katıldığı seminer 
programının saatleri verilmiştir.

Hz. Muhammed(sav), ‘’ Yalanı ve yalana göre 
hareket etmeyi terk etmeyenin yemeyi iç-
meyi bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.’’ 
(Buhari Savm 8)

Bu hadisi Mehmet Bey hangi saatte dinle-
miştir?
A) 09.00       B) 10.00       C) 11.00       D) 12.00

2. İbn Abbas’dan (r.a.) rivayet edilir ki, Resulul-
lah (s.a.v.) oruçlunun boş, çirkin ve ölçüsüz 
sözlerden temizlenmesi, fakirlere azık ol-
ması için fıtır sadakasını emretti. Kim bunu 
bayram namazından önce öderse, o makul 
bir sadaka olur. Kim de bayram namazından 
sonra öderse, o başka vakitlerde verilen sa-
dakalardan birisi olur.

Dinimize göre verilen bu sadakanın hük-
mü nedir?

A) Farz  B) Sünnet

C) Vacip  D) Müstehap

3. 
Din Kültürü öğretmeni Hülya Hanım, sınıfa 
girince ‘’Müslümanların Ramazan’da Oruç 
İbadeti ve Önemi’’ konusunu tahtaya yazmış-
tır.  Dersin sonunda ise bu konu ile ilgili her 
öğrencinin bir ayet ezberlemesini istemiştir. 

Öğrencilerin Ezberlediği Ayetler:

Zeynep: İçinizden kim bu aya ulaşırsa onu 
oruçlu geçirsin. (Bakara Suresi 185. ayet)

İrem: Ey İman Edenler! Allah’a karşı gelmek-
ten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere 
farz kılındığı gibi size de farz kılındı. (Bakara  
Suresi 183. ayet)

Melike: Andolsun ki biz her ümmete, ‘’Allah’a 
kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun.’’ di-
yen bir elçi gönderdik. (Nahl Suresi 36. ayet)

Pınar: İnsanlara yol gösterici ve doğruyu yan-
lıştan ayırmanın açık delili olarak Kur’an’ın in-
dirildiği aydır. (Bakara Suresi 185. ayet)

Buna göre hangi öğrenci, Hülya Hanım’ın 
istediği konunun dışında bir ayet ezber-
lemiştir?

A) Zeynep      B) İrem      C) Melike      D) Pınar

4. Ezgi Hanım, ağır bir hastalığa yakalanmıştır. 
Daha önce her yıl oruç tutan Ezgi Hanım, has-
talığından dolayı bu yıl oruç tutamamaktadır. 
Bu durumu mahallenin imamına sorar. O da 
’’Sürekli sağlık sorunu olanlar ve yaşlılık gibi 
nedenlerle oruç tutamayanlar ve daha sonra 
kaza etmesi mümkün olmayan kimseler ihti-
yaç sahibi birine, tutamadığı her oruç için yi-
yecek ya da para verebilir.’’ der.
Bu şekilde açıklama yapan imam, Ezgi 
Hanım’a hangi kavramdan söz etmiştir?
A) Fitre  B) Kaza

C) Keffaret  D) Fidye
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5. - Teravih          -  Sadaka

- Kadir Gecesi -  Sahur
Yukarıdaki kavramlardan hangisi sadece Ramazan’a özgü olmayan ibadettir?
A) Sahur  B) Teravih C) Kadir Gecesi D) Sadaka

6. Keffaret orucu, Ramazan orucunu mazeretsiz tutmayanların hem yedikleri gün için hem de maze-
retsiz yemenin cezası olarak tuttukları oruçtur.

Keffaret orucunun tanımını tahtaya yazan öğretmen, öğrencilerden kefaret orucu ile ilgili örnek ver-
melerini ister. 

Hangi öğrencinin verdiği örnekte kefaret orucu tutulması gerekmektedir?
A) Ayça Hanım’ın hasta olması ve doktora gidip ilaç almak zorunda kalması

B) Döndü Hanım’ın oruçluyken dayanamadığını söyleyip su içmesi

C) Meryem Hanım’ın oruçluyken unutup bir şeyler yemesi

D) Ali Bey’in yaşlılık sebebiyle oruç tutamaması

7. 

   
Görseldeki Japon bilim insanı olan Yoshinoni Ohsumi, Nobel Tıp 
Ödülünü 2016 yılında ‘’Hücrenin Kendisini Sindirmesi’’ teziyle kazan-
mıştır. Yoshinoni Ohsumi uzun süre aç kalmanın vücuda olan etkisi-
ni araştırmıştır. Açlığın tetiklemesiyle hücrenin kendisini sindirerek 
yenilenmesini sağladığı teziyle orucun insan sağlığına etkisini bilim-
sel olarak ispat etmiştir. 

https://www.haberturk.com
Aşağıdaki hadislerden hangisi bu Genel Ağ haberinde geçen 
konu ile ilgilidir?
A) ‘’Oruç kalkandır.’’

B) ‘’Ramazan ayı bütün ayların efendisidir.’’

C) ‘’Oruç tutunuz ki sıhhat bulunuz.’’

D) ‘’Allahu Teala meleklerini oruç tutanlara dua etmek için görevlen-
dirmiştir.’’

4786



TEST

46

5
1. Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fıtır 

sadakasının, Müslüman toplumların nere-
deyse tamamına yakın bir kesimi tarafından 
veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut 
sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin 
günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bu-
lundurularak 2020 yılı Ramazan ayının baş-
langıcından 2021 yılı Ramazan ayının baş-
langıcına kadar olan sürede 27.00 TL. olarak 
belirlenmesine karar verildi. 

(https://fetva.diyanet.gov.tr)

Fatma; kardeşi, anne ve babasıyla yaşamakta-
dır. 

Yukarıda verilen Genel Ağ haberine göre, 
Fatma’nın babası bu yıl ihtiyaç sahipleri-
ne fitre için en az ne kadar vermelidir?

A) 23 TL       B) 46 TL       C) 69 TL       D) 108 TL

2. İstanbul Fatih’te Hırka-i Şerif Camisi’nde bulu-
nan Hırka-i Şerif her yıl Ramazan ayında ziya-
rete açılır. Peygamberimizin vasiyetiyle daha 
sonra Veysel Karani’ye hediye edilen Hırka-i 
Şerif, burada ziyaretçiler tarafından ziyaret 
edilir. Peygamberimize gösterilen hürmetten 
kaynaklanan bu ziyaret, Osmanlıdan günümü-
ze devam eder.

Bu paragraftaki uygulama hangi kavram-
la açıklanabilir?

A) Farz  B) Vacip

C) Gelenek  D) Sünnet

3. Ramazan coşkusu ve farklı manevi havası 
çocukları da kendisine çeker. Onlar da oruç 
tutmak ister fakat onlara oruç farz değildir. 
Çocuklar da Ramazan coşkusunu kaçırma-
sınlar diye alıştırma orucu tutarlar. Sahura 
kalkan çocuklar öğlen vakti yemeklerini 
yedikten sonra iftara kadar oruca kaldıkları 
yerden devam ederler.

Yukarıdaki paragrafta hangi kavramdan 
söz edilmiştir?

A) Diş kirası  B) Adak orucu

C) Tekne orucu D) Keffaret orucu

4. İstanbul Emniyeti, Ramazan’ın gelmesiy-
le suç oranında azalma olduğunu bildirdi. 
Asayiş olaylarında ciddi derecede azalma 
olduğuna dikkat çekildi. Alkol gibi zararlı 
alışkanlıklarda ve komşu kavgalarında bü-
yük ölçüde azalma, suç oranında genel ola-
rak %40’a varan düşmeler kaydedildi.

Bu gazete haberiyle, Peygamberimizin 
hangi mesajı örtüşmektedir?

A) ‘’Oruç tutunuz ki sıhhat bulunuz.’’

B) ‘’Cennet her yıl Ramazan ayında ziynetleşir.’’

C) ‘’Oruç tutanın, duası geri dönmez.’’

D) ‘’Oruç günahlara karşı bir kalkandır.’’
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5.    

‘’İsimsiz Kahraman, Bu kez Kozan’da Bakkallara Borç Ödedi.’’

Adana’nın Kozan ilçesinde kenar mahallelerde dar gelirli ailelerin genellikle borç yazdırdığı bakkal-
ların borç defterlerini ismini vermek istemeyen bir hayırsever, ödeyerek sildirdi. www.kozan.haber.
net

Yukarıda verilen Genel Ağ haberindeki, borcu ödenen kişiler, borcu ödeyenin kim olduğunu bil-
mez, borcu sildiren kişi de kimleri borçtan kurtardığını bilmez.

Osmanlıdan kalma bu ‘’Borç Sildirme’’ geleneğini sürdüren bir kişiden hangi davranış bek-
lenmez?

A) Daha çok yakınlarına öncelik verir.

B) Gösterişten kaçınır.

C) Karşı tarafın onurunu korur.

D) Örnek davranışlar sergiler.

6. Hamiyet Öğretmen, beyin fırtınası tekniğini kullanarak öğrencilere ‘’Kadir Gecesi ile ilgili olarak ne bi-
liyorsunuz?’’ sorusunu yöneltip akıllarına ilk gelenleri söylemelerini ister.

Buna göre, aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği yanlıştır?

A) Batuhan: Kur’an-ı Kerim bu gece inmeye başlamıştır.

B) Yahya: Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır.

C) Efe: Namaz bu gece inmiştir.

D) Cemre: Kadir Gecesi melekler bizim için görevlidir.

7. - Ramazan bayramı yaklaşınca evlerimizde ayrıntılı temizlik yapılır.

- Misafirler için ikramlar hazırlanır.

- Arife günü mezarlık ziyareti yapılır.

- Büyüklerimiz ziyaret edilir.

- Temiz ve yeni kıyafetler giyilir.

Ramazan Bayramı’nın hangi yönü üzerinde durulmuştur?

A) Ekonomik           B) Bireysel           C) Ahlaki           D) Toplumsal
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1. Hz. Davud (a.s.) Allah’ın (c.c.) dinini yayma 

mücadelesiyle bilinen peygamberlerden-
dir. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçmektedir. Ki-
tap verilen dört peygamberden biridir. Hz. 
Süleyman’ın (a.s.) babasıdır.

Hz. Davud’a (a.s.) indirilen kitap aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Tevrat  B) Zebur

C) İncil  D) Kur’an-ı Kerim

2. Savaşın sonunda Allah’ın izniyle onları yen-
diler. Davud  …………….’u öldürdü. Allah, 
ona hükümranlık ve hikmet verdi, dilediği 
ilimlerden ona öğretti. (Bakara Suresi 251. 
ayet)

Boş bırakılan yere hangi kral gelmelidir?

A) Calut  B) Nemrut

C) Firavun  D) Süleyman

3. - Hz. Davud’a (a.s.) derin anlayış, ilim ve 
hikmet verilmiştir.

- Topkapı Sarayı’nda Hz. Davud’a (a.s.) ait 
kılıç sergilenmektedir.

- Kendi kendine düşünerek Allah’ı bulmuş-
tur.

Hz. Davut (a.s.) ile ilgili bilgilerden doğru 
(D), yanlış (Y) sıralaması nasıldır?

A) D D D  B) D Y Y

C) D D Y  D) Y D Y

4. 

Peygamberlerin de bilinen meslekleri vardır. 
Hz. Davud (a.s.) kendi emeğiyle geçinir ve üre-
terek içinde yaşadığı topluma katkı sağlardı.

’’O, sağlam ve dayanıklı zırhlar sayesinde İsrai-
loğullarına savaşta avantaj sağlamış oluyordu.’’ 
(Enbiya Suresi 80. Ayet)

Bu ayete göre Hz. Davut (a.s.) için öne çı-
kan mesleği hangisidir?

A) Demircilik  B) Bakırcılık

C) Tamirci  D) Çiftçilik

5. Hz. Davud’un (a.s.) hükümranlığı döneminde, 
Calut’un elinden kurtarılarak fethedilmiştir. 

Müslümanların ilk kıblesinin olduğu bu 
şehir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekke  B) Medine

C) Urfa  D) Kudüs
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6. Davud (a.s.) Peygamberin Özellikleri Nelerdir?

Öğretmenin tahtaya yazdığı soruya öğrencilerden farklı cevaplar gelmiştir.

Ali: ‘’Hz. Davud ibadete düşkündür.’’

Fatma: ‘’Hz. Davud hem peygamber hem de hükümdardır.’’

Mehmet: ‘’Hz. Davud hak ve adaletli davranmıştır.’’

Serdar:’’ Hz. Davud Hz. Musa’dan (a.s.) önce gönderilmiştir.’’

Hangi öğrencinin açıklaması yanlıştır?

A) Ali  B) Fatma C) Mehmet D) Serdar

7. Sevgili Peygamberimiz, ‘’Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç …………………. orucudur. O, yılın ya-
rısını oruçlu geçirirdi. ’’(Müslim, Siyam 190)

Sevgili Peygamberimizin bahsettiği peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musa’nın B) İbrahim’in C) Davud’un D) Süleyman’ın

8. 
- Güzel sesi ile Allah’ı zikreder, bugün bizde bu özelliğiyle anılır.

- Kendisine verilen kitabı okumaya başlayınca dağların, kuşların 
onu dinlemek üzere toplandıkları bildirilir.

‘’Ey Dağlar! Kuşların eşliğinde onunla birlikte tesbih edin.’’ (Sebe Su-
resi 10.Ayet)

Bu metinde bahsedilen peygamber hangisidir?

A) Hz. Musa   B) Hz. Muhammed

C) Hz. Davud   D) Hz. İbrahim
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1. Rabbena dualarına Kur’an-ı Kerim’deki;

- Yasin suresi,

- Bakara suresi,

- İbrahim suresi,

- Kadir suresi
surelerden hangilerinde yer verilmiştir? 

A) Yasin-Bakara sureleri

B) Bakara-İbrahim sureleri

C) İbrahim-Kadir sureleri

D) Yasin-Kadir sureleri

2. 
Mehmet Öğretmen, Rabbena dualarının içe-
riği hakkında öğrencilerine ayrıntılı bilgi ver-
miştir. Ders sonunda sınıfa dönerek,’’ Rabbe-
na duaları için bildiklerini söylemek isteyen 
var mı?’ demiştir.

Öğrencilerin verdiği aşağıdaki bilgiler-
den hangisi yanlıştır?

A) Dünya ve ahiret mutluluğu istenir.

B) Bencil olmamak gerektiği vurgulanır.

C) Mümin kardeşlerinin bağışlanması istenir.

D) Yalnızca kendi yakınları için dua edilir.

3. - Rabbena atina ……………………….ha-
seneten ve fil ahreti haseneten  ve kına 
azaben nar.

- Rabbenağfirli ve li …………………. Ve lil 
müminine yevme yekumül hisab.

Rabbena dualarında boş bırakılan yerle-
re hangi kelimelerin gelmesi gerekmek-
tedir?

A) Fiddünya-valideyye

B) Valideyye-fiddünya

C) Fesalli-haseneten

D) Yevme-valideyye

4. 
- Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette 

de iyilik ver. Bizi, cehennem azabından 
koru.

- Ey Rabbimiz! Ahirette hesabın görüle-
ceği gün beni, annemi, babamı ve tüm 
müminleri, bağışla.

- Rahmet et, Ey Merhametlilerin En Mer-
hametlisi!

Rabbena dualarının anlamlarında aşağı-
dakilerden hangisinden bahsedilmez?

A) Dünya ve ahiret mutluluğu istenir.

B) Bütün Müslümanlara dua edilir.

C) Yalnızca iman etmeyenler cehennemde ce-
zalandırılır.

D) Allah’tan hataların affı için merhamet istenir.

5. 
‘’Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver derler. Böy-
le kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.’’

(Bakara Suresi 200. Ayet)

Bu ayete göre dua edilirken yapılan yan-
lışlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün insanlara dua edilmemesi

B) Günah işleyen bir dille dua edilmesi

C) Dua esnasında samimi olunmaması

D) Sadece dünya hayati için dua edilmesi

6. Rabbena duaları için aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Rabbena duaları namazda iken okunmaz.

B) Her zaman dua niyetiyle okunabilir.

C) Rabbena duaları dua adabını öğretir.

D) Hem dünya hem de ahiret için dua edilme-
si gerektiğini anlatır.
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7. 
‘’Dua ibadetin özüdür.’’ (Tirmizi, Deavat-1)

Peygamberimiz bu sözü ile duanın Müslümanlar için çok önemli olduğunu haber vermiştir. Yüce 
Allah, Kur’an-ı Kerim’de dua adabından bahsetmiş, hangi zamanda ve nasıl dua edileceğine dikkat 
çekmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların yaptığı dualara örnek gösterilemez?

A) Düğünlerde yapılan dualar

B) Günah çıkarma duası

C) Ölen kişilerin arkasından yapılan dualar

D) İş yeri açıldığında yapılan dualar

8. Rab; yaratan, besleyip büyüyen, kuralları koyan, onları terbiye eden anlamlarına gelir. Rab isminin 
gereği olarak Allah, kullarına merhamet eder ve kullarını bazı ibadetlerle eğitir. Dua ederken ‘’Ya 
Rabbi ‘’ ya da ‘’Ey Rabb’imiz’’ diyerek dua ederiz.

Bu parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) Allah kullarını ibadetle eğitir.

B) Rab kelimesinin birçok anlamı vardır.

C) Dualarımıza sadece Ey Rabb’imiz  diyerek başlanabilir.

D) Allah yarattıklarına merhamet eder.

9. I. Fitre vermek

II. Hacca gitmek 

III. Teravih namazı kılmak
Yukarıda verilenlerden hangileri Ramazan ayına özgü iba-
detlerden biri değildir?

A) Yalnız I                 B) Yalnız II                  C) I ve II                  D) I ve III
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1. 

“Müminin mümin üzerinde altı hakkı var-
dır. Hastalandığında onu ziyaret eder, öl-
düğünde cenazesinde bulunur, kendisini 
davet ettiğinde icabet eder, onunla kar-
şılaştığında selam verir, aksırdığında ona 
hayır duada bulunur, yanında ve gıyabın-
da onun için samimi davranır.”  

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Sevgili Peygamberimizin bu hadisi aşağı-
daki konulardan hangisi ile ilgilidir?

A) Ahiret hayatı

B) Nezaket kuralları

C) İbadetlerin yapılışı

D) İman esasları 

2. İslam dini, her insanın mahremiyetini koruma 
altına almıştır. Birçok ayette, başkalarının özel 
hayatını araştırmanın ve başkaların özel alan-
larına izinsiz girmenin doğru olmadığı açıkça 
belirtilmiştir.
Bu duruma, Kur’an-ı Kerim’deki;

I. “Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetle-
rini araştırmayın.” Hucurat Suresi, 12. ayet.

II. “Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin 
almadan ve içinde oturanlara selam ver-
meden başkalarının evlerine girmeyin.” 
Nur Suresi, 27. ayet.

III. “Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hik-
met verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır 
verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahip-
leri anlar.” Bakara suresi, 269. ayet.

ayetlerden hangileri örnek olarak göste-
rilebilir?
A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) I ve II  D) II ve III

3. 

“Sizden biriniz üç kere izin istediği zaman 
kendisine izin verilmezse hemen geri dön-
sün.” Hz. Muhammed (s.a.v.)

Sevgili Peygamberimizin bu hadisi aşağı-
daki nezaket kurallarından hangisi ile il-
gilidir?

A) Selamlaşma

B) Teşekkür etme

C) Ölçülü bir ses tonuyla konuşma 

D) Kişisel mahremiyete saygı duyma

4. İyi ahlak, güzel terbiye, eğitim demektir.  
İnsanın çevresindekilere karşı gösterdiği ki-
bar, görgülü davranışlardır. İnsan ilişkilerini 
düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan 
toplumsal kurallardır.

Yukarıda verilen açıklamalarda aşağıdaki 
kavramlardan hangisinden bahsedilme-
miştir?

A) Edep  B) Kader 

C) Nezaket  D) Adap kuralları

ADAP VE NEZAKET
NEZAKET KURALLARI 25
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5. Nezaket kurallarına uymak başkalarının hakkına saygı göstermemektir (I). Ailede, okulda, sokakta, yol-
culukta ve birçok sosyal ortamda uyulması gereken nezaket kuralları vardır (II). Biriyle karşılaşınca se-
lamlaşmak, hasta ziyaretini kısa tutmak, güler yüzlü olmak, yapılan bir iyiliğe karşı teşekkür etmek ne-
zaket kurallarından bazılarıdır (III). İnsanlar bu kurallara uyarak çevresiyle uyum içinde yaşama imkânı 
bulurlar (IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden hangisinde bir hata yapılmıştır?

A) I  B) II C) III D) IV

6. Bir arkadaşımızın eşyasını izin alarak kullanmak, bize söylenen bir sırrı korumak, sosyal medyada 
bir fotoğraf paylaşmadan önce o fotoğrafta yer alan kişilerden izin istemek kişisel mahremiyetin 
bir gereğidir. Müslümanlar insanların kişisel mahremiyetlerine saygı duyarlar. Başkalarının özel 
hayatlarını araştırmazlar. İnsanların mahremiyet alanıyla ilgili dedikodulardan uzak dururlar.

Metne göre ‘’ mahremiyet ‘’ kavramı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Mahremiyet, kişinin özel yaşamının gizliliğidir. 

B) Mahremiyet kurallarına uymak başkalarının hakkına saygı göstermemektir.

C) Bir insanın özel hayatını araştırmak, kişisel bir bilgisini başkalarıyla paylaşmak doğru bir davranış 
değildir.

D) Nezaket kurallarından biri de kişisel mahremiyete özen göstermektir.

7. Nezaket kuralları insana nerede, nasıl davranılması gerektiğini 
öğretir. Bireylere toplumsal kurallar konusunda rehberlik eder. 
Güzel ahlaklı olmak isteyen bir kimse adap ve nezaket kurallarına 
uymalıdır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) aşağıdaki hadislerinden hangisini 
buyurarak bu konunun önemini vurgulamıştır?

A) “Ey inananlar, Allah size haccı farz kılmıştır. O halde haccediniz.”

B) “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından 
en güzel olanıdır.”

C) “Cemaatle kılınan namazın sevabı, tek başına kılınan namazdan 
yirmi yedi derece daha fazladır.”

D) “Kim uyuyakalır ya da unuttuğu için namazı vaktinde kılmamış 
olursa hatırladığı anda namazını kılsın.”
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