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      5.1.1. Evrende var olan düzenden Allah’ın (c.c.) varlığına ve birliğine ulaşır.

      5.1.2. Her şeyi yaratanın Allah (c.c.) olduğunu bilir.

      5.1.3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerini öğrenir.

      5.1.4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğini, gördüğünü ve her şeye gücünün yettiğini 
bilir.

      5.1.5. Duayı tanımlar ve önemini fark eder.

      5.1.6. Hz. İbrahim’in (a.s.) kıssasından tevhid vb. dersler çıkarır.

      5.1.7. İhlas suresini okur, anlamını söyler.

      5.1.8. İmanın davranışlara etkisini fark eder.
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1. Kur’an’ın bazı ayetlerinde, ‘’Biz her şeyi 
bir ölçüye göre yarattık.’’, “Güneş ve Ay 
bir hesaba göre hareket etmektedir.’’ 
buyrulmaktadır.

Bu ayetlerde vurgulanmak istenen asıl 
konu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrendeki mükemmel düzen
B) İnsanın diğer varlıklardan üstün yaratıl-

dığı
C) Allah’ın gökleri ve yeri koruduğu
D) Evrendeki her canlının bir sonu olduğu

2. “O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hü-
kümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk 
edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da 
yoktur. O her şeyi yaratmış ve yarattığı 
O şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.” 
(Furkân suresi, 2. ayet)

“…Dininizde sınırları aşmayın ve Allah 
hakkında ancak hakkı söyleyin. Merye-
moğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın pey-
gamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle 
onda var ettiği) kelimesi ve kendisin-
den bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve pey-
gamberlerine iman edin, “(Allah) üçtür” 
demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son 
verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk 
sahibi olmaktan uzaktır...” (Nisâ suresi, 
171. ayet)

“İşte sizin Rabb’iniz Allah. Ondan başka 
hiçbir ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısı-
dır. Öyle ise Ona kulluk edin…” (En‛âm 
suresi, 102. ayet)

Verilen ayetlerin ortak konusu aşağıda-
kilerden hangisi olamaz?

A) Allah vardır.

B) Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır.
C) Allah birdir.
D) Allah’ın eşi ve çocukları yoktur.

3. 
“Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bil-
diğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli 
konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka 
odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde 
altıncısı mutlaka odur. Bunlardan az 
veya çok olsunlar ve nerede bulunur-
larsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla 
beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara 
yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu 
Allah, her şeyi bilendir.” (Mücâdele sure-
si, 7. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi 
çıkarılamaz?

A) Ahirette herkese konuşmaları haber ve-
rilir.

B) Allah fısıldaşmaları bile duyar.

C) İnsan nerede olursa olsun Allah bilir.

D) Allah tüm canlıların rızkını verir.

4. “Gece ve gündüzün değişmesinde 
(uzayıp kısalmasında) Allah’ın göklerde 
ve yerde yarattığı şeylerde, (Onu inkâr 
etmekten) sakınan bir kavim için elbet-
te nice deliller vardır!” (Yûnus suresi, 6. 
ayet)

Verilen ayetin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İnsan akıllı bir varlıktır.

B) İnsan inanan bir varlıktır.

C) Evrende bir düzen vardır.

D) Allah vardır ve birdir.
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5. “O, yedi göğü tabaka tabaka yara-
tandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir 
uyumsuzluk göremezsin. Bir kere 
daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzen-
sizlik) görüyor musun?” (Mülk sure-
si, 3. ayet)

ayetini düşünen bir öğrenci;

 I. Kutupların erimesi,

 II. Canlılar arasındaki besin zinciri,

 III. Yağmur, kar, rüzgar gibi doğa olayları,

 IV. Ozon tabakasının delinmesi

gibi olaylardan hangilerini Allah’ın ya-
ratmış olduğu düzene örnek olarak gös-
termelidir?

A) I, II, III ve IV B) II, III ve IV

C) II ve III D) I ve IV

6. I. Allah, her şeyi işitir.
 II. Allah da bizim gibi yaratılmıştır.
 III. Evrende bir düzenin olması Allah’ın bir-

liğine işaret eder.
 IV. Allah’ın içimizden geçenleri bilmesi 

mümkün değildir.
 V. Allah, insanı diğer varlıklardan üstün 

yaratmıştır.

Verilen maddelerin hangilerinde yanlış 
bilgi bulunmaktadır?

A) II ve IV B) II ve V

C) III ve IV D) I ve V

7. Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde ya-
ratan, bizim için nimetler veren Yüce Al-
lah bir ve tektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah’ın
bir ve tek olduğunu gösteren örnekler 
arasında değildir?

A) ”Ne Güneş Ay’a yetişebilir, ne de gece 
gündüzü geçebilir. Her biri bir yörünge-
de yüzmektedir.” (Yâsîn suresi, 40. ayet)

B) ”O, istediğiniz şeylerin hepsinden size 
verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini sayma-
ya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphe-
siz insan çok zalimdir, çok nankördür.” 
(İbrâhîm suresi, 34. ayet)

C) ”Hayvanları da yarattı. Onlarda sizin 
için bir ısınma ve birçok faydalar vardır. 
Hem de onlardan yersiniz.” (Nahl suresi, 
5. ayet)

D) ”Allah sizi, analarınızın karnından siz 
hiçbir şey bilmez durumda iken çıkardı. 
Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler 
ve kalpler verdi.” (Nahl suresi, 78. ayet)

8. Ahmet Allah’ın varlığına deliller aramakta-
dır. Allah’ın yeryüzünde yarattığı düzene 
uygun örnekler düşünen Ahmet, elde ettiği 
sonuçları listeler ve her bir örneğin arkası-
na doğru ve yanlış ibaresini ekler. Ahmet’in 
listesi şu şekildedir:

Allah’ın varlığının delilleri:
 I. Balıkların yüzgeçlere sahip olması D
 II. Eskimoların kutuplarda yaşaması D
 III. Canlılar arasındaki besin zinciri Y
 IV. Arıların bal yapması D
 V. İnsanın düşünen bir varlık olması Y
 VI. İnsanların yaşamak için şehirler kurması Y

Buna göre Ahmet sonuçlarından hangile-
rini doğru biçimde cevaplandırmıştır?

A) I, III ve IV B) I, IV ve VI
C) III, IV ve V D) IV, V ve VI
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9.  I. Gemilerin denizlerde yüzmesi
 II. İnsanların ve diğer canlıların ölümlü 

olmaları
 III. Yağmurla kupkuru toprağın canlan-

ması
 IV. Küresel ısınma

Verilenlerden hangileri Allah’ın evrende 
kurmuş olduğu düzene örnek sayılabilir?

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

10. Mehmet okulda Allah’ın varlığı hakkında ar-
kadaşlarıyla tartışır. Tartışmanın hararetiyle. 
Mehmet, “Allah olsaydı, biz de görürdük” 
der. Bunu işiten öğretmeni üzülür ve bu ko-
nuda ne yapabileceğini düşünür. Ders zili 
çaldığında öğrenciler sınıflara giderler. Meh-
met sırasına geçtiğinde kalemliğinin öğret-
meninin masasında olduğunu fark eder ve 
yüksek sesle “kim benim kalemliğimi öğret-
menin masasına koydu?” diye etrafındaki-
lere sorar. O esnada sınıfa giren öğretmen, 
“Kendiliğinden gitmiş olamaz mı, Mehmet?” 
cevabını verir. Mehmet şaşırmış bir biçim-
de, “O nasıl olacak öğretmenim, kalemliğin 
ayakları mı var ki, kendi başına gidebilsin?” 
Öğretmen tebessüm eder ve “Kalemliğin na-
sıl kendiliğinden masama gelemezse, işte 
kainat da kendiliğinden var olmuş olamaz.” 
sözüyle Allah’ın varlığı konusunda şüphesi 
olan Mehmet’in hatasını anlamasına vesile 
olur. 

Bu kısa hikayeden çıkarılabilecek en isa-
betli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah mükemmel işleyen bir düzen ya-
ratmıştır.

B) Allah hakkında kimseyle tartışmamak 
gerekir.

C) İnsan akıllı ve inanan bir varlıktır.
D) İnsan aklını doğru kullanarak evrenin bir 

yaratıcı tarafından varedildiğini anlayabilir.

11. 
Gökte parlayan yıldızlar
Buluttan yağan yağmurlar
Yerden çıkan yeşil otlar
Allah birdir diyor bunlar!

Yerden çıkan hububatlar
Çıkıp akan tatlı sular
Tatlı meyveli ağaçlar
Allah birdir diyor bunlar!

Şu kâinata bakarsan
Şu mahlukata bakarsan
Dersin bunları yaratan
Allah’tan başka olamaz!
  Ramazan ECE

Şairin Allah’ın varlığını anlattığı bu şii-
rinde yer alan konular aşağıdaki ayetler-
den hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılma-
sında, gece ile gündüzün art arda geli-
şinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde 
yüzen gemilerde, Allah’ın yağdırdığı ve 
kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra 
dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip-
yaymasında, rüzgarları estirmesinde, 
gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bu-
lutları evirip çevirmesinde düşünen bir 
topluluk için gerçekten ayetler vardır.” 
(Bakara suresi, 164. ayet)

B) “Ki (Rabbim), yeryüzünü sizin için bir 
beşik kıldı, onda sizin için yollar döşedi 
ve gökten su indirdi; böylelikle bununla 
her tür bitkiden çiftler çıkardık.” (Tâhâ su-
resi, 53. ayet)

C) “Gerçekten hayvanlarda da sizin için 
bir ders (ibret) vardır; karınlarının içinde 
olanlardan size içirmekteyiz ve onlarda 
sizin için daha birçok yararlar var. Sizler 
onlardan yemektesiniz.” (Mü‛minûn sure-
si, 21. ayet)

D) “Allah, sizi yerden bir bitki (gibi) bitirdi.” 
(Nûh suresi, 17. ayet)
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12. 
Allah’ın evrende kurduğu düzen kusursuzca ve tam bir uyum içerisinde işlemektedir. Fakat 
yeryüzündeki bazı olaylar bu düzenin bozulmasına veya değişmesine sebep olabilmektedir. 
Bir ayette Yüce Rabbimiz, “Yeri ve göğü Allah yükseltti. Dengeyi o koydu. Sakın o dengeyi 
bozmayın.” (Rahmân suresi, 7 ve 8. ayetler) buyurmaktadır. İşin özüne bakıldığında da mükem-
mel işleyen düzende yer alan insan eliyle bir çok felaketin yaşanıyor olduğu görülmektedir.

Bu bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinin insanın evrendeki dengeyi bozduğuna 
işaret ettiği söylenemez?

A) Küresel ısınma

B) Çeşitli hayvan ve bitkilerin soylarının tükenmesi

C) Hava kirliliği

D) Besin zinciri

13. 
Yüce Allah’ın özellikleri Kur’an-ı Kerim’de 
birçok ayette anlatılmaktadır. Bu özellik-
leri kısa ve özet bir şekilde İhlâs suresin-
de Yüce Allah bizlere haber vermektedir.

İhlas suresinde Allah’ın aşağıdaki hangi 
özelliğinden bahsedilmez?

A) Allah’ın yeryüzündeki her şeyi yarattı-
ğından

B) Allah’ın tek olduğundan

C) Allah’ın ne doğurduğundan, ne de doğu-
rulduğundan

D) Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacının olmadı-
ğından

14. Arıların yaz boyunca çiçeklerden 
topladıkları özlerden meydana 
gelen bal, Allah’ın düzenine bir 
örnektir. 

Sel

Mus

Meh

Ahe

Allah’ın bir olduğunu insan aklıyla
keşfedebilir. 

Allah yarattığı hiçbir varlığa
benzemez.

Hayvanların birbirlerini birer besin
kaynağı olarak görmeleri düzenin
bir parçası olamaz.

Öğrencilerden hangisinin Allah’ın varlığı 
hakkındaki görüşünde bir yanlışlık var-
dır?

A) Mustafa B) Mehtap

C) Selin D) Ahmet
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15. 
Okulundan arta kalan vakitlerde hobi olarak doğa yürüyüşü yapan Serhat bir deneyimini an-
latıyor: “Bir gün ormanda her zamanki gibi babamla yürüyüş yapıyordum. Dikkatimi farklı 
renklerdeki çiçekler ve bu çiçeklerin etrafında uçuşan kelebekler çekti. O an aklıma bu türlü 
canlıları yaratan Allah geldi. (I) Ne kadar güzel yaratıldıklarını düşündüm bir an. (II) Allah’ın 
tabiattaki onca canlıyı yaratıp, onların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli bilgiyle dona-
tıldıklarını düşündüm. (III) Allah’ın bize ait özelliklerden uzak olduğunu ve biz insanlar gibi 
olmadığını, bu yüzden de her şeye gücünün yettiği geçti aklımdan. (IV) Fakat o kadar güzel 
olmalarına rağmen bu canlıların birbirlerini bir besin kaynağı olarak görmelerine de bir türlü 
anlam veremedim ve Allah’ın yarattığı canlılara karşı merhamet göstermiyor olduğunu dü-
şündüm.

Numaralandırılmış bu bilgilerden hangisinde Serhat’ın doğru bir düşünceye sahip olduğu 
söylenemez?

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

16. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışın-
da, gece ile gündüzün birbiri ardınca 
gelişinde, insanlara yarar sağlayacak 
şeylerle denizde seyreden gemilerde, 
Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle 
ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yer-
yüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, 
rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre 
amade bulutları evirip çevirmesinde el-
bette düşünen bir topluluk için deliller 
vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet)

Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın yarattığı her türlü şeyde insanlar 
için yararlar vardır.

B) Aklını kullanan herkes Allah’ın yarattığı 
her türlü nimetten faydalandığı gibi, ibret 
de alır.

C) Her türlü doğa olayını Allah idare etmek-
tedir.

D) Yaratılan her şey insanın emrine veril-
miştir.

17. 

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka 
ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de dü-
zeni bozulurdu.” (Enbiyâ suresi, 22. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çı-
karılabilecek sonuçlar arasında olamaz?

A) Varlıklar arasındaki uyum yaratanın tek 
olmasından kaynaklanır.

B) Birden fazla yaratıcının varlığı, düzen-
sizliğe sebep olurdu.

C) Allah için kusur diye bir şey söz konusu 
olamaz.

D) Allah’tan başka ilah yoktur.
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1. “Siz cansız (henüz yok) iken sizi dirilten (dünyaya getiren) Allah’ı nasıl inkar ediyorsunuz? 
Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz.” (Bakara 
suresi, 28. ayet)

“O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halin-
de düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara suresi, 29. ayet)

Bu ayetlerde anlatılan ortak konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın rahmeti    B) Allah’ın her şeyi bilmesi
C) Allah’ın yaratıcı olması   D) Allah’ın tek olması

2. Yüce Rabbimizin en önemli sıfatlarından 
bir tanesi de O’nun yaratıcı olmasıdır. 
Allah’ın (c.c.) yaratıcı olması, O’nu diğer 
yaratılmış tüm canlılardan ayırmaktadır. 
Üstelik Allah, yarattıklarının ihtiyaçlarını 
her an karşılamanın yanında, her yeni 
saniyeyle birlikte de yeni varlıklar yarat-
maktadır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum 
şu şekilde ifade edilmiştir:

Bu metnin devamına düşüncenin akışına 
uygun olarak hangi ayet getirilmelidir?

A) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 
Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuz-
luk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiç-
bir çatlak (düzensizlik) görüyor musun?” 
(Mülk suresi, 3. ayet)

B) “O, gökleri ve yeri örnekleri yokken ya-
ratandır. O’nun bir eşi olmadığı halde 
nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her 
şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilen-
dir.” (En‛âm suresi, 101. ayet)

C) “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. 
Bir işe hükmetti mi ona sadece ‘ol’ der, 
o da oluverir.” (Bakara suresi, 117. ayet)

D) “Göklerde ve yerde bulunanların hepsi 
O’ndan ister. O her an yaratma halinde-
dir. Artık Rabb’inizin nimetlerinden han-
gisini inkar edebilirsiniz?” (Rahmân sure-
si, 29 ve 30. ayetler)

3. 
● Allah yaratıp düzene koyandır.
● Allah en güzel biçimde yaratandır.
● Allah benzersiz yaratandır.

Bu ifadeler aşağıdaki ayetlerle eşleştiril-
diğinde konu bakımından hangisi dışar-
da kalır?

A) “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 
Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuz-
luk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiç-
bir çatlak (ve düzensizlik) görüyor mu-
sun?” (Mülk suresi, 3. ayet)

B) “O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren 
ve düzene koyandır.” (Â‛lâ suresi, 2 ve 3. 
ayetler)

C) “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tek-
rar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” 
(Mü‛minûn suresi, 115. ayet)

D) “O, gökleri ve yeri örnekleri yokken ya-
ratandır. O’nun bir eşi olmadığı halde 
nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her 
şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilen-
dir.” (En‛âm suresi, 101. ayet)
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4. 
Biyolojinin bir alt dalı olan zooloji, hayvanları çeşitli yönleriyle inceleyen bilim dalıdır. Zoolo-
jinin inceleme alanına geçmişte yaşamış canlılar ve günümüzde yaşayan bütün hayvanlar 
girmektedir. Örneğin, ismini bir çok insanın duymadığı tüp burunlu meyve yarasası, okapi, 
kurt balığı, dikenli kertenkele, uçan yılan, yaşayan kaya gibi canlılar da zoologların araştırdığı 
canlılar arasındadır. Bu açıdan bakıldığında zoolojinin alanının çok geniş olduğu ve yeni canlı 
türlerinin keşfedilmesiyle de günden güne genişlediği söylenmelidir. 

Bu metin Allah’ın yaratma özelliği ile ilişkilendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru 
bir ifade olmaz?

A) Canlıların çok çeşitli yaratılması Allah’a zor gelmez.

B) Bütün canlılar Allah’ın yarattığı ortak bir canlıdan türeyerek bugüne gelmiştir.

C) Canlıların çok çeşitli olması insana Allah’ın yaratma gücünü gösterir.

D) Allah’ın yarattığı canlılar araştırmakla bitmez.

5. I. Müslümanlar, Allah’ın var ve bir olduğu-
na inanırlar.

 II. Basar, Allah’ın görme sıfatıdır.
 III. Allah’ın Esmaü’l-Hüsna diye ifade edi-

len Kur’an-ı Kerim’de geçen isimleri 
vardır.

 IV. Rahman, Allah’ın gücünü simgeleyen 
güzel ismidir.

Belirtilen bilgilerden aşağıdaki sıralı so-
nuçların hangisi çıkartılmalıdır?

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

C) D D D Y
D) D D Y Y

6. Hiçbir şey kendiliğinden var olmamıştır. 
Bütün varlıkların Yüce Allah tarafından 
özenle yaratıldığını çevremize ve kendi 
yaratılışımıza bakarak anlayabiliriz.

Verilen bilgide altı çizili bölüm ile aşağı-
daki ayetlerden hangisi daha fazla iliş-
kilidir?

A) “İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip 
yan çizer. Kendisine şer dokununca da 
umutsuzluğa düşer.” (İsrâ suresi, 83. 
ayet)

B) “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsi-
nin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. 
Çünkü biz ona şah damarından daha 
yakınız.” (Kâf suresi, 16. ayet)

C) “Sizi topraktan yaratması, O’nun (var-
lığının ve kudretinin) delillerindendir. 
Sonra bir de gördünüz ki siz beşer ol-
muş (çoğalıp) yayılıyorsunuz.” (Rûm su-
resi, 20. ayet)

D) “Allah sizden (yükümlülükleri) hafiflet-
mek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratıl-
mıştır.” (Nisâ suresi, 28. ayet)
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7. Allah’ın varlığı konusunda iki kişi arasında 
şu şekilde bir tartışma geçer:

Kişi 1: “Görmediğim için Allah’ın var ol-
duğunu düşünmüyorum.”

Kişi 2: “Allah’a inanmak için onu gör-
mek gerekmez. Düşünsene, örneğin 
önünde muhteşem şekilde tasarlanmış 
bir otomobil olsa ve bu otomobili bir 
oyuncak bebeğin tasarladığını söylese-
ler sana, tepkin ne olurdu?”

Kişi 1: “Buna inanmazdım.”

Kişi 2: “Neden peki?”

Kişi 1: “Çünkü cansız, gücü, kuvveti ve 
iradesi olmayan bir varlık olduğu için.”

Bu konuşmanın devamında kişi 2’nin 
aşağıdakilerden hangisini söylemiş ol-
ması beklenir?

A) Çok yanlış düşünüyorsun.

B) Allah’ı görmek gerekmez, O’na kalp 
inanmak gerekir.

C) Bu sebeple Allah’ın bize ihtiyacı yoktur.

D) İşte mükemmel şekilde işleyen kaina-
tı da yüce bir varlığın yaratmış olması 
gerekir.

8. 
Şefkat gösteren

Varlıklara
şekil 
veren

Her şeyi

Her şeyi
gören

Verilen şekillerden hangisinde Allah’ın 
yaratması ile ilgili bir ifade yer almakta-
dır?

A) Kare B) Daire

C) Üçgen D) Dikdörtgen

9. “Allah yaratandır denilince ne anlıyorsu-
nuz?” şeklindeki bir soruya,

 I. Allah benzersiz şekilde yaratandır.

 II. Allah yok iken yaratandır.

 III. Allah bazı eksikliklerle birlikte yaratan-
dır.

 IV. Allah’ın yaratması için ol demesi yeterli-
dir.

şeklindeki cevaplardan hangisi doğru 
olamaz?

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

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın 
her şeyi bir denge üzerine kurması ile 
ilgili değildir?

A) “O ki, birbiri ile ahenk içerisinde yedi 
göğü yaratmıştır. Rahman olan Allah’ın 
yaratışında hiçbir uygunsuzluk göre-
mezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bo-
zukluk görebiliyor musun?”

B) “İşte Rabb’iniz Allah O’dur. O’ndan baş-
ka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. 
Öyleyse O’na kulluk edin, O her şeye 
vekildir (güvenilip dayanılacak tek var-
lıktır).”

C) “Bakmazlar mı yağmur yüklü bulutlara 
ve görmezler mi nasıl yaratılmış onlar? 
Ve bakmazlar mı göğe, nasıl yükseltil-
miş? Ve dağlara nasıl sağlamca dikil-
miş? Ve toprağa nasıl yayılmış?”

D) “Yeryüzünde birbirine komşu toprak 
parçaları, üzüm bağları, ekin tarlala-
rı, hurma ağaçları vardır. Bütün bunlar 
bir suyla sulanır. Ama tatları birbirinden 
farklıdır. Bunlarda aklını kullanan kimse-
ler için (Allah’ın varlığını gösteren delil-
ler vardır).”
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11. 
Beyinden sonra insan vücudundaki en 
kompleks organlardan birisi de gözdür. 
Teknolojinin en gelişmiş olduğu bu dö-
nemde üretilen en gelişmiş kamera dahi 
gözün sahip olduğu ışık ve kontrast du-
yarlılığına, odaklanma ve çözünürlüğe 
sahip değildir. Örneğin gözlerimiz,

● 200 milyondan fazla çalışan parçadan 
oluşmaktadır.

● 107 milyon ışığa hassas hücreye sa-
hiptir.

● 10 milyondan fazla rengi ve grinin 500 
farklı tonunu ayırt edebilen hassasi-
yettedir.

● Göz dinlenme ihtiyacı olmadan her an 
%100 kapasitesiyle çalışabilen tek or-
gandır.

● Bir saniyede 5 kez kırpabilme potansi-
yelimiz olup yılda ortalama 5.200.000 
kez kırparız.

İnsan gözü ile bu bilgileri destekleyen 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu 
(karşılığını) görür.” (Zilzâl suresi, 7. ayet)

B) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir bi-
çimde yarattık.” (Tîn suresi, 4. ayet)

C) “Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye 
çevirir; gören ve düşünenler için bunlar-
dan alınacak ibretler vardır.” (Nûr suresi, 
44. ayet)

D) “Allah adaletle hüküm verir; onların 
Allah’tan başka taptıkları ise hiçbir 
şeye hükmedemezler. Kuşkusuz Allah 
her şeyi en iyi işiten ve en iyi görendir.” 
(Mü‛min suresi, 20. ayet)

12. 
Evrendeki olayların birçoğu 
milyonlarca yıl önce 
tesadüfen oluşmuştur.

Bitki yapraklarının fotosentez 
yaparak oksijen üretmesi 
dahi evrendeki düzene işa-
rettir.

Düzensizlik insandan kay-
naklanan bir durumdur.

Evrendeki düzen Allah’tan 
başka ilahların olmadığına 
kanıttır.

Zeynep

Yavuz

Ayşe

Selim

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin ifa-
desi doğru değildir?

A) Zeynep B) Yavuz

C) Ayşe D) Selim

13. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi konu 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) “O, geceyi, gündüzü, Güneşi, Ay’ı yara-
tandır. Her biri bir yörüngede yüzmekte-
dir.” (Enbiyâ suresi, 33. ayet)

B) “Görmüyor musunuz, Allah yedi göğü 
birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır?” 
(Nûh suresi, 15. ayet)

C) “Cin türüne gelince daha önce onu da 
kavurucu alevden yaratmıştık.” (Hicr su-
resi, 27. ayet)

D) “Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gay-
bını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla gö-
rendir.” (Hucurât suresi, 18. ayet)
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1. 
“De ki: ‘(Rabb’inizi) ister Allah diye çağı-
rın, ister --?-- diye çağırın. Hangisiyle ça-
ğırırsanız çağırın, nihayet en güzel isim-
ler O’nundur...’ (İsrâ suresi, 110. ayet)

Belirtilen ayette boş bırakılan kısma 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Rahman B) Rahim

C) Samed D) Semi

2. 
Rahman; dünyada, bütün canlılara şef-
kat gösteren, inanan inanmayan herke-
se merhamet eden ve her türlü nimeti 
sürekli veren anlamlarına gelir.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi 
Allah’ın Rahman isminin bir yansıması 
olamaz?

A) Ayşe hanım her sabah kahvaltılarını 
yaptırdıktan sonra dua ederek çocukla-
rını okula gönderir.

B) Allah ahiret gününde kendisine inanan 
kişileri bağışlayacaktır.

C) Allah inanan veya inanmayan herkesin 
suyunu, havasını mutlaka verir.

D) Allah gökten su indirip, onunla toprağı 
besleyendir.

3. “Dünyada yarattığı bütün varlıklara kar-
şılıksız nimet veren, yarattıklarını koru-
yan, esirgeyen, bağışlayan ve merhamet 
eden, ahirette ise sadece Allah’a (c.c.) 
inanan kullarına şefkat eden anlamları-
na gelir.” şeklinde tanımlanan Allah’ın 
ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadir B) Basar

C) Rahim D) Rahman

4. 
“Allah, rahmeti yüz parça yaratmış, 
doksan dokuzunu kendi katında tutmuş, 
yeryüzüne bir parçasını indirmiştir. İşte 
yaratılanlar bu bir parçadan dolayı bir-
birlerine merhamet ederler. Hatta hay-
vanlar, yavrusuna basmamak için tırna-
ğını (ayağını) kaldırır.” (Hadis-i Şerif)

Bu hadis-i şerifte anlatılan ile aşağıdaki 
ifadelerden hangisi bağdaşmaz?

A) Allah merhametinin 99 parçasını kendi-
sine inananları ahirette bağışlamak için 
saklamaktadır.

B) Allah’ın yeryüzündeki rahmeti sadece 
hayvanlarda görülmektedir.

C) Yeryüzündeki canlıların merhamet sahi-
bi olmaları Allah’ın Rahman ismi vesile-
siyledir.

D) Allah yaratılanların içine merhamet duy-
gusunu yerleştirmiştir.
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5. Allah hem Rahman hem de Rahim olan-
dır. Bu, O’nun hem esirgeyen hem de 
bağışlayan olduğunu gösterir.

Buna göre;
 I. Allah’ın ahirette inananları bağışlaması,
 II. Ailemizde şefkat ve merhamet duygula-

rının olması,
 III. Evreni canlıların yaşamına uygun ya-

ratması
ifadelerinden hangileri Allah’ın Rahim 
isminin bir sonucudur?

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

6. “O Rahmanın (olan Allah)kulları, yer-
yüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yü-
rürler ve cahiller kendileriyle muhatap 
oldukları zaman ‘Selam’ derler.” (Furkân 
suresi, 63. ayet)

Verilen ayette altı çizili kelimeyi aşağıda-
ki ayetlerden hangisi en fazla destekle-
mektedir?

A) “Andolsun biz insanoğluna şan, şeref 
ve nimetler verdik; onları karada ve de-
nizde taşıdık, kendilerine güzel güzel 
rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın 
çoğundan üstün kıldık.” (İsrâ suresi, 70. 
ayet)

B) “Kıyamet gününde ona azabı kat kat 
verilecek ve alçaltılmış olarak o azap 
içinde ebedî kalacaktır.” (Furkân suresi, 
69. ayet)

C) “De ki; O Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir.
(Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye 
muhtaç değildir.)” (İhlâs suresi, 1 ve 2. 
ayetler)

D) “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi 
koruyup yöneten de O’dur.” (Zümer su-
resi, 62. ayet)

7. “Âyetlerimize iman edenler sana gel-
dikleri zaman, de ki: ‘Selam olsun size! 
Rabb’iniz kendi üzerine rahmeti (merha-
meti) yazdı. Şöyle ki: Sizden kim cahil-
likle bir kabahat işler de sonra peşinden 
tövbe eder, kendini düzeltirse (bilmiş 
olun ki) O, çok bağışlayandır, çok mer-
hamet edendir.’” (En‛âm suresi, 54. ayet)

Bu ayete bakarak aşağıdakilerden han-
gisini söylemek mümkün olmaz?

A) Allah bütün insanları affedecektir.

B) Cahillik haricinde yapılan hatalar affedil-
meyecektir.

C) İnanan insanların tövbe etmelerine ge-
rek yoktur.

D) Allah günahından dönüp pişman olan ve 
kendisine inananları bağışlayacaktır.

8. 
“Çocuklar! Rabbimizin Kur’an’da bize 
bildirdiği bazı isimleri bulunmaktadır. 
Örneğin Yunus suresinde “İçinde din-
lenesiniz diye geceyi, (işlerinizi) gör-
menizi sağlasın diye gündüzü size 
bahşeden O’dur.” ayetiyle O’nun ya-
rattıklarına karşı gösterdiği merhamet-
ten ve lütfundan bahsedilmek-
tedir.”

Bu metinde altı çizili olarak verilen ke-
limenin Allah’ın güzel isimleri arasında 
karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rahman B) Kadir

C) Vahit D) Samed
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9. 
Nehir kıyılarında, bataklıklarda ve göller-
de yaşayan timsahlar, yumurtlayacakla-
rı zaman karaya çıkar ve kumun ya da 
çamurun içinde bir çukur açarlar. Ancak 
yumurtaların ısısının 30 dereceyi geç-
memesi gerekir. Bu yüzden anne timsah, 
doğrudan güneş ışıklarını almayan bir yer 
bulmalıdır. Uygun bir yer bulup yuva çu-
kurunu kazan anne, yumurtalarını oraya 
bırakır. Çukurun üzerini itina ile örttükten 
sonra oradan çok uzaklaşmadan, yakın-
larda bir yerlerde beklemeye başlar. Dişi 
timsahın yumurta nöbeti üç ay kadar sü-
rer. Bu süre içinde yumurtaları dış tehdit 
ve hayvanlardan korur. Çok zayıflar, kilo 
verir ve güçten düşer ama yumurtalarını 
da asla yalnız bırakmaz.

Metinde anlatılan bu durum Allah’ın rah-
meti ile ilgili hangi sonucu elde etmemi-
zi sağlar?

A) Allah yeryüzündeki bütün canlılara mer-
hametinden vermiştir.

B) Timsahlar memeli hayvanlardan değil-
dir.

C) İnsanların timsahlardan öğrenecekleri 
çok şey var.

D) Timsahlar aslında çok uysal hayvanlar-
dır.

10. 
“…Allah şöyle dedi: Azabım var ya, dile-
diğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetim 
ise her şeyi kapsamıştır. Onu, bana kar-
şı gelmekten sakınanlara,zekâtı veren-
lere ve ayetlerimize inananlara yazaca-
ğım.” (A‛râf suresi, 56. ayet)

Ayette geçen rahmet kavramı Allah’ın 
hangi isimleriyle ilişkilendirilebilir?

A) Semi - Basar B) Kahhar - Gafur

C) Rahman - Rahim D) Selam - Mümin

11. 
“Allah kullarına karşı öyle bir sevgi gös-
terir ki, onların günah ve kusurlarını 
dünyadayken örtüyor ve gizli kalması-
nı sağlayarak, başkalarının duymasına 
izin vermiyor. Çünkü dünya hayatı ge-
çici ve bu kısa hayat içerisinde Allah, 
insanın doğruyu anlayarak, yanlıştan 
vazgeçmesini bekliyor, hiç kimseyi he-
men cezalandırmıyor.”

Bu anlatıma göre aşağıdakilerden han-
gisini söylemek doğru olur?

A) Allah kullarına merhamet gösterendir.

B) Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

C) Allah yeryüzünde olacak olanları önce-
den bilendir.

D) Allah sadece inananları sever.

12. I. Allah dünyada sadece kendisine ina-
nanlara merhamet eder.

 II. Allah’ın ahiretteki merhameti “Rahman” 
sıfatıyla ifade edilir.

 III. Allah’ın sonsuz merhameti vardır.

 IV. Allah’ın verdiği tüm nimetler onun mer-
hametinden dolayıdır.

Belirtilen bilgilerden aşağıdaki sıralı so-
nuçların hangisi çıkartılmalıdır?

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

C) Y D D Y
D) D D Y D
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1. 
“Yüce Allah, zifiri karanlık bir gecede, 
siyah bir taş üzerinde yürüyen siyah ka-
rıncayı görür, onun sesini işitir.”

Bu sözü kullanan birisi Allah’ın hangi sı-
fatlarını anlatmaya çalışmıştır?

A) Semi ve Basar

B) Aziz ve Kadir

C) Rahman ve Rahim

D) Kahhar ve Gafur

2. 
Allah’ın insan ile benzer özelliklerinden 
birisi, her ikisinin de duymasıdır. Fakat 
Allah her şeyi en mükemmel şekilde ve 
kulağa sahip olmaksızın duyarken, in-
san sınırlı duyabilen ve bunun için bir 
kulağa ihtiyaç duyan bir varlıktır.

Bunun dışında ayrıca,

 I. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir.

 II. Görmek için bir göze ihtiyacı vardır.

 III. Bir beyni vardır.

 IV. Ona gizli saklı olmaz.

ifadelerinden hangileri Allah için söz ko-
nusudur?

A) Yalnız I B) I ve IV

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

3. 
“…O karada ve denizde ne varsa bilir; 
O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düş-
mez...” (En‛âm suresi, 59. ayet)

Bu ayete göre Allah’ın bilgisi hakkında 
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Allah geleceği bilmez.

B) Allah için gizli diye bir şey yoktur.

C) Onun bilgisi her şeyi kuşatmıştır.

D) Allah’ın bilmesi bizim bilmemize benze-
mez.

4. 
“Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsi-
nin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. 
Çünkü biz ona şah damarından daha 
yakınız.” (Kâf suresi, 16. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine 
vurgu vardır?

A) Allah’ın her şeyi gördüğüne

B) Allah’ın her şeyi bildiğine

C) Allah’ın her şeyi işittiğine

D) Allah’ın her şeye gücünün yettiğine
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5. İngiltere’nin Londra şehrinde yaşayan William Smith’in hayatı yeni tanıştığı Müslüman bir 
Türk olan Ahmet sayesinde tamamıyla değişti. Smith, ilk başlarda çok mesafeli yaklaşıyor, 
Ahmet’e karşı bir ön yargı besliyordu. Fakat tanıdıkça ve davranışlarını gözlemledikçe, onun 
ne kadar ahlak sahibi olduğunu daha iyi anlıyordu. Ahmet’e neden her durumda ahlaklı dav-
randığını sorduğunda, “Biz Allah’a inanıyoruz, O’nu görmesek de, biliyoruz ki, o bizi her an 
görüyor.” Smith, Ahmet’in söz ve davranışlarıyla İslam’ı daha yakından tanıyarak, Müslüman 
olmaya karar verdi.

Buna göre Smith’in Müslüman olmasında Allah’ın aşağıdaki hangi özelliği etkili olmuştur?

A) Allah’ın her şeye gücünün yetmesi

B) Her şeyi Allah’ın yaratmış olması

C) Allah’ın her şeyi görmesi

D) Allah’ın tek olması

6. I. Allah gökte ve yerdekileri en ince ayrın-
tısına kadar bilir.

 II. Allah’ın bizi duyması için duayı dışımız-
dan yapmalıyız.

 III. Allah düşüncelerimizden haberdar de-
ğildir, ama yaptıklarımızı görür.

 IV. İnsanlar Allah’ı göremezler.

Belirtilen bilgilerden aşağıdaki sıralı so-
nuçların hangisi çıkartılmalıdır?

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

C) Y D D Y
D) D Y Y D

7. 
I. İlim

III. Basar

II. Semi

IV. Kudret

Verilen kutulardan hangisi “Allah’ın her 
şeyi işitmesini” ifade eden sıfatı göste-
rir?

A) I B) II C) III D) IV
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8. “(Ey Muhammed!) De ki: Siz Allah’a di-
ninizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, 
göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Al-
lah, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Hucurât 
suresi, 16. ayet)

Verilen ayette altı çizili bölüm Allah’ın 
aşağıdaki sıfatlarından hangisi ile ilgili-
dir?

A) İlim B) Kadir
C) Rahman D) Basar

9. 
● “Göklerde ve yerde (kulluk edilen) Al-

lah O’dur. Sizin gizlinizi de açığınızı 
da bilir. Kazandıklarınızı da bilmekte-
dir.” (En‛âm suresi, 3. ayet)

● “(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız ve 
öldükten sonra tekrar diriltilmeniz, an-
cak bir tek insanı yaratmak ve dirilt-
mek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla 
işitendir, hakkıyla görendir.” (Lokmân 
suresi, 28. ayet)

● “Göklerin ve yerin hükümranlığı Al-
lah’ındır. Allah, her şeye hakkıyla 
gücü yetendir.” (Âl-i İmrân, 189. ayet)

Verilen ayetlerde Allah’ın aşağıdaki isim-
lerinden hangisine değinilmemiştir?

A) Es-Semi B) El-Alim

C) El-Kadir D) Er-Rahman

10. Allah’ın sıfatlarından işitmek, bilmek ve 
görmek gibi özelliklerin ilk bakışta in-
sanlarda olduğu düşünülse de durum 
böyle değildir. Çünkü her şeyi yok iken 
var eden Allah’ın insanlar gibi duymak 
için kulağa, bilmek için öğrenmeye ve 
görmek için gözlere ihtiyacı yoktur. O, 
her şeyi duyar, her şeyi bilir ve her şeyi 
görür. Allah’ın her şeyi işitmesi sıfa-
tına --I-- , her şeyi bilmesi sıfatına --I    I---, 
her şeyi görmesi sıfatına da --III-- denir. 
Onun bu özellikleriyle ilgili bir sınır da 
söz konusu değildir.

Numaralandırılmış boşluklara sırasıyla 
aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

I II III
A) Semi Kudret İlim
B) Kudret Basar Semi

C) Semi İlim Basar
D) Tekvin İlim Semi

11. 

Ay

Naz

Hak

Mel

Allah’ın işitme sıfatı semidir.

Allah da görmek için bir takım
organlara ihtiyaç duyar.

Allah’ın gücü sadece dünyayı ve
dünyadakileri kapsamaz.

Allah canlıları yaratmak için
meleklerden yardım almıştır. 

Bu kişilerden hangisinin görüşü doğrudur?

A) Melih B) Hakan
C) Naz D) Aysun
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1. 

Allah, her şeye gücü yetendir. Allah’ın çok güçlü olduğunu ifade eden güzel ismi ise --?--’dir.

Bu cümlede boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisinin yerleştirilmesi gerekir?

A) Azim  B) Alim   C) Kadir  D) Kerim

2. 

- - - -

Aklımıza sığmayacak derecede büyük 
gezengenler, ama diğer taraftan da gö-
zümüzle göremeyeceğimiz kadar küçük 
bakteriler, atomlar v.s. Bütün bunları 
düşündüğümüzde, Allah’ın idare ettiği 
ne kadar çok alan olduğunu görüyoruz. 
Bizler gündelik hayatta bir iki tane işi 
yerine getirmekte zorlanırken, insanlar, 
hayvanlar, bitkiler, canlılar, cansızlar ve 
daha fazlası. Bütün bunlara tek başına 
güç yetirebiliyor olması, Allah’ın ne ka-
dar yüce olduğunu göstermez mi?

Bu kısa metnin başlığı aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Tek Yaratıcı Allah’tır

B) Allah’ı Uyuklama Tutmaz

C) Kainattaki Eşsiz Düzen

D) Allah’ın Gücü Her Şeye Yeter

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

Bu ayetin konusu ile aşağıdaki ayetler-
den hangisinin konusu örtüşmemekte-
dir?

A) “Allah’ın rahmetinin izlerine bir bak: Top-
rağa ölümünün ardından nasıl can veri-
yor! İşte ölüleri diriltecek olan da O’dur. 
O’nun her şeye gücü yeter.” (Rûm suresi, 
50. ayet)

B) “Göklerde ve yerde olan her şey Al-
lah’ındır. Nefislerinizde olanı açığa vur-
sanız da gizleseniz de Allah sizi ondan 
hesaba çekecektir. (Hesap neticesinde) 
dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. 
Allah, her şeye kadirdir.” (Bakara suresi, 
284. ayet)

C) “İnsanı sudan yaratan ve ona nesep/soy 
ve sıhriyet/nikâh yolu ile (akrabalık bağ-
ları) veren O’dur. Senin Rabbin her şeye 
güç yetirendir.” (Furkân suresi, 54. ayet)

D) “Mü’minler ancak o kimselerdir ki; Allah 
anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun 
ayetleri kendilerine okunduğu zaman 
(bu) onların imanlarını artırır. Onlar sa-
dece Rablerine tevekkül ederler.” (Enfâl 
suresi, 2. ayet)
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4. Bir tabloda şu ayetler yer almaktadır:

A “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah ka-
tında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara suresi, 110. ayet)

B “Allah’ın rahmetinin izlerine bir bak: Toprağa ölümünün ardından nasıl can veriyor! İşte ölü-
leri diriltecek olan da O’dur. O’nun her şeye gücü yeter.” (Rûm suresi, 50. ayet)

C “Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir.” (Enfâl suresi, 75. ayet)

Söz konusu ayetlerin ilgili oldukları Allah’ın isimleriyle eşleştirilmeleri yapılacaktır. Bunun için 
ikinci bir tablodaki ifadeler kullanılacaktır.

1 Semi
2 Basar
3 Kadir

Verilen tablolarda yer alan bilgiler birbirleriyle eşleştirildiğinde doğru sonuç aşağıdakiler-
den hangisi olmalıdır?

A) 1A – 2C – 3B     B) 1C – 2A – 3B

C) 1B – 2A – 3C     D) 1C – 2B – 3A

5. Etrafımızda Allah’ın gücünü gösteren bir 
çok örnek vardır.

 I. Kainatın yaratılışı

 II. Bir bebeğin hayat bulmuş şekilde doğ-
ması

 III. Çin Seddi ve Mısır Piramitleri gibi dev 
yapılar

 IV. Güneş ve Ay’ın hiç sapmadan aynı yö-
rüngelerde akmaları

Verilen örneklerden hangisinin Allah’ın 
gücüyle ilgisi yoktur?

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

6. (I) Allah yerde ve gökte ne varsa her 
şeyi yaratandır. (II) Bir şeyi yaratmak is-
tediğinde ona “ol” demesi yeterlidir. (III) 
Bu da zaten onun sonsuz bir güce sahip 
olduğunu gösterir. (IV) O’ndan başka 
ilah yoktur.

Bu metinde numaralandırılmış cümleler-
den hangisi Allah’ın Kadir ismiyle doğ-
rudan ilişkilendirilemez?

A) I B) II C) III D) IV
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7. 

“Şimşek neredeyse gözlerini (hızlıca 
alıp) kapıverecek. (Şimşeğin ışığı) önle-
rini her aydınlattığında onun ışığında 
yürürler. Onları karanlıkta bırakınca 
(korku ve şaşkınlıkla) yerlerine çakılır-
lar. Allah dileseydi onların işitme ve gör-
me duyularını alıverirdi…” (Bakara sure-
si, 20. ayet)

Verilen ayet Allah’ın hangi özelliğinden 
bahsetmemektedir?

A) Allah’ın her şeye gücü yeter.

B) Allah istediğini dilediği gibi yapar.

C) Allah evrendeki her şeye hükmeder.

D) Allah karanlıkta bile her şeyi görür.

8. 
Allah’ın gücü her şeyi yapmaya ve ya-
ratmaya yeter. Kur’an-ı Kerim’de “Allah, 
her şeye hakkıyla gücü yetendir.” buy-
rulmuştur. Bizde de bir güç görünmek-
tedir. Fakat bu güç, Allah tarafından ve-
rilmiş olup, sınırlıdır. Sınırlı olduğu için, 
bir kalemi kaldırmak kolay; bir sırayı kal-
dırmak zordur. Büyük bir masayı kaldır-
mak daha zordur. Bir binayı kaldırmak 
ise bizim için imkansızdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini 
söylemek doğru olmaz?

A) Allah’ın gücü de sınırlıdır, fakat bizimki 
kadar değil.

B) İnsanlar güçlerini Allah’a borçludurlar.

C) Allah isterse, binaları dahi kaldırabilir.

D) Allah’a zor bir şey yoktur.

9.      ● Gezengenler kendileri için belirlenen yö-
rüngelerinden asla çıkmazlar.

● İnsanların tamamı, parmak izlerinden, 
göz renklerine kadar birbirlerinden fark-
lıdır.

● İnsanların keşfedemediği daha çok hay-
van ve bitki bulunmaktadır.

Bu örnekler aşağıdakilerden hangisi ile 
alakalı olamaz?

A) Allah’ın kudreti

B) Allah’ın yaratması

C) Allah’ın hüküm sahibi olması

D) Allah’ın tek olması
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1. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da ge-
çen dua örneklerinden birisi olamaz?

A) “...Ey Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik 
ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem 
azabından koru!” (Bakara suresi, 201. 
ayet)

C) “...Rabb’im! Bağışla, merhamet et. Çün-
kü sen merhamet edenlerin en hayırlısı-
sın!” (Mü‛minûn suresi, 118. ayet)

C) “...Rabb’im! Tıpkı beni küçükken koru-
yup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” 
(Isrâ suresi, 24. ayet)

D) “Allah’ım, bize dünyada ve ahirette gü-
zel şeyler ver.” (Hadis-i Şerif)

2. Dua nasıl edilir sorusuna aşağıdakiler-
den hangisi cevap olarak verilemez?

A) Dua her dilde edilir.

B) Dua her zaman edilir.

C) Dua yüksek sesle edilir.

D) Duada Allah’ın güzel isimleri kullanılır.

3. 
Dinî bir terim olarak dua, insanın bütün 
samimiyetiyle Allah’a yönelmesidir. Ke-
lime anlamı olarak ise;

 I. yalvarma,

 II. seslenme,

 III. dileme,

 IV. ağlama

gibi anlamları bulunmaktadır.

Burada verilenlerden hangisi duanın ke-
lime anlamlarından birisi değildir?

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

4. Kişi inanma duygusu ve buna bağlı 
olarak yüce bir zata güvenip, dayanma 
içgüdüsü ile dünyaya gelir. İnsanın ya-
ratılışında, kendisini aciz ve yalnız his-
settiğinde daha güçlü ve yüce bir varlı-
ğa sığınma ihtiyacı vardır.

Bu ihtiyaç doğrultusunda aşağıdakiler-
den hangisinin İslam dinine göre kişinin 
dua etmesinin sebepleri arasında göste-
rilemez?

A) Sevinç ve üzüntüleri Allah ile paylaşma 
isteği

B) Allah’a, verdiği nimetlerden dolayı şük-
retme arzusu

C) Başkalarının kötülüğünü isteme

D) Zor durumlarda Allah’tan yardım isteme


