
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   - Göklerin ve yerin yaratılması  

       - Gece ve gündüzün peş peşe gelmesi 

       - Gemilerin denizlerde yüzmesi 

       - Yağmurla kupkuru toprağın canlanması 

Yukarıdaki olayların gerçekleşmesi bizi aşağıdaki 

sonuçlardan hangisine ulaştırır? 

A) Evrende gerçekleşen olaylar tesadüf eseridir. 

B) Gemilerin denizde yüzmesi ticaret için 

önemlidir. 

C) Gece ve gündüzün peş peşe gelmesi diğerlerinde 

daha önemlidir. 

D) Evrende Allah tarafından yaratılan bir düzen 

vardır.  

 

2.      - Evrendeki düzenin bozulmaması 

         - Evrendeki varlıklar arasında uyum olması 

         - Allah’ın hiçbir varlığa benzememesi 

Yukarıda verilen bilgiler özellikle hangisinin 

kanıtıdır? 

A) Allah’ın her şeyi görmesinin 

B) Allah’ın her şeyi bilmesini 

C) Allah’ın bir ve tek olmasının 

D) Allah’ın irade sahibi olmasının 

 

 

 

3. İnsanın bütün samimiyetiyle Allah’a yönelmesi, 

isteklerini Allah’a iletmesi, O’ndan yardım dilemesi 

ve O’na güvenip dayanmasıdır. 

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Tövbe                                          B) Günah 

C) Dua                                               D) Zikir 

 

4.  I. “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır…”  
                                                                            (Bakara suresi, 117. ayet.) 

     II. “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için 

yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde 

düzenleyendir…”  
                                                                (Bakara suresi, 29. ayet.) 

    III. “Hiçbir şey ona denk ve benzer de değildir.”         
                                                                      (İhlas suresi, 4. ayet.) 

Yukarıdaki ayetlerden hangileri Yüce Allah’ın her 

şeyin sahibi olduğu açıklamaktadır? 

A) I-II 

B) I-III 

C) II-III 

D) I-II-III 

 

5. Rahman; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, 

inanan inanmayan herkese merhamet eden ve her 

türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir. 

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Allah’ın 

Rahman ismini örneklendirmektedir? 

A) Allah her şeyin bilgisine sahiptir. 

B) Allah merhametlilerin en merhametlisidir. 

C) Allah her şeyi yoktan var edendir. 

D) Allah olacak her şeyden haberdardır.  

 

 

 

 

6. “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin 

hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye 

hakkıyla gücü yetendir.”  

(Mâide suresi, 120. ayet.) 

Verilen ayete göre aşağıdaki bilgilerden hangisi 

doğru değildir? 

A) İnsan istediği her şeyi yapar. 

B) İnsan Allah’a muhtaçtır. 

C) Evrenin yaratıcısı Allah’tır. 

D) Allah sonsuz güç sahibidir. 
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7. I. Dua sadece zor zamanlarda yapılır. 

    II. Dua eden biri Allah’tan yardım ister. 

    III. Dua insan için bir ibadettir. 

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri dua ile 

ilgili doğru bir ifadedir? 

A) I-II                                    B) II-III 

C) I-III                                   D) I-II-III 

 

 

 

 

8. “…O, karada ve denizde ne varsa bilir; 

     O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. 

     O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir…” 

Yukarıda verilen En’âm suresi, 59. ayette Yüce 

Allah’ın hangi yönü hakkında bilgi verilmektedir? 

A) Allah her şeyi işitendir. 

B) Allah her şeye gücü yetendir.  

C) Allah her şeyi görendir. 

D) Allah her şeyi bilendir. 

 

 

9. - “Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, borçların 

ağırlığından ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına 

uğramaktan sana sığınırım.”  

                                                                                     (Ebû Dâvûd, Vitr, 32.) 

      - “Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi 

ahlâkımı da güzelleştir.” 
                                                                        (İbn Hanbel, I, 403.) 

      - “Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan 

Allah’a hamdolsun.”  
                                                                 (Ebû Dâvûd, Et’ıme, 52.) 

Peygamberimizin dualarından aşağıdaki 

bilgilerden hangisi çıkarılmaz? 

A) Peygamberimiz için önemli olan insanın dış 

görünüşüdür. 

B) Peygamberimiz verdiği nimetlerden dolayı 

Allah’a şükretmektedir. 

C) Peygamberimiz için güzel ahlak çok önemlidir. 

D) Peygamberimiz zor zamanında Allah’tan yardım 

istemiştir. 

 

10. İmanın şartlarından biri Allah’a iman etmektir. 

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a iman eden 

birinin davranışıdır? 

A) Bir sorunla karşılaşınca yapamayacağını anlayıp 

bırakır. 

B) Karşılaştığı zorlukta elinden geleni yapıp Allah’a 

dua eder. 

C) Zor bir sınavı varsa zaten başarılı olamam deyip 

çalışmaz. 

D) Sorunlarını çözmek için her zaman çevresindeki 

insanların yardımını bekler. 

 

 

11. - Kur’an’da “Allah’ı arayan insan” olarak anlatılan 

peygamberdir. 

       - Doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği görmüş ve 

samimiyetle Allah’a inanmış kimse anlamına gelen 

“hanif” kavramı Kur’an-ı Kerim’de daha çok onun için 

kullanılmıştır. 

Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hz. Musa                                  B) Hz. Yakup 

C) Hz. İbrahim                             D) Hz. Yusuf 

 

 

12. De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir (Her 

şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) 

O’ndan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) 

Kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu da 

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

(İhlas suresi, 1-4. ayetler.)  

İhlas suresinde aşağıdaki konulardan hangisi 

hakkında bilgi verilmemektedir? 

A) Allah eşi ve benzerinin olmadığı 

B) Allah’ın hiçbir varlığa muhtaç olmadığı 

C) Allah’ın çocuğunun olmadığı 

D) Allah’ın çok merhametli olduğu 

 

 

 

 

 

 


