
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - Çeşit çeşit canlının yeryüzünde dolaşması 

    - Rüzgarların ve bulutların hareket etmesi 

    - Güneş ve ayın hareket etmesi  

    - Yağmur ve karın oluşumu 

Yukarıdaki tabiat olaylarından çıkarılacak en 

temel sonuç aşağıdakilerden hangisidir?  

A) Yağmurun ve karın oluşması bitkiler için 

önemlidir.  

B) Evrende Allah tarafından yaratılan bir düzen 

vardır. 

C) Güneş ve ayın hareketi gece ve gündüzü 

oluşturur. 

D) Yeryüzünde çeşit çeşit dolaşan canlı vardır. 

 

 

 

2. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar 
olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu…” 

(Enbiya suresi 22. ayet)  

Yukarıdaki ayette Yüce Allah ile ilgili hangi 

konuda bilgi verilmektedir?  

A) Allah’ın eşi ve benzerinin olmadığı  

B) Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğu  

C) Allah’ın her şeyin bilgisine sahip olduğu 

D) Allah’ın her şeye gücünün yettiği 

 

 

 

3. Ali ve Enes yolda giderken gül kokusu alırlar ve 

yolun kenarında çok güzel güllerin olduğunu fark 

ederler.                                                                                                

Güllerin kokusu ve güzelliğinde etkilenen Ali’nin 

Enes’e aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemesi 

doğrudur? 

A) Güller tesadüfen oluşmuştur. 

B) Güller sadece bu bölgede yetişir. 

C) Güller insanlar sayesinde güzel kokar. 

D) Güllerin muhakkak Yüce bir yaratıcısı vardır. 

 

4.                                                                                                

Ali: Bizim konuştuklarımızı kimse duymasa bile Yüce 

Allah işitir. 

Ayşe: Biz geleceği bilmiyoruz ama Yüce Allah bilir. 

Enes: Biz dünyanın farklı yerlerinde neler oluyor 

görmüyoruz ama Yüce Allah görüyor. 

Aşağıdaki ayetlerle Ali, Ayşe ve Enes’in sözleri 

eşleştirilirse hangi ayet açıkta kalır? 

A) “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah 

yoktur...” (Bakara suresi, 163. ayet.)  

B) “…Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla 

bilendir.” (Enfâl suresi, 75. ayet.) 

C) “Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde 

ne varsa hepsini bilir…” (Hac suresi, 70. ayet.) 

D) “Gözler onu göremez, O ise bütün gözleri görür.” 
(En’âm suresi, 103. ayet.) 

 

 

5. - Mekke döneminde indirilmiştir. 

     - Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir.  

     - Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu en kısa ve özlü 

bir şekilde anlatan suredir. 

Yukarıda hakkında bilgi verilen sure 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fatiha                   

B) Felak 

C) İhlas                

D) Kureyş  

 

 

6. Rahim; dünyada yarattığı bütün varlıklara 

karşılıksız nimet veren, yarattıklarını koruyan, 

affeden ve merhamet eden, ahirette ise sadece Allah’a 

inanan kullarına şefkat eden anlamlarına gelir. 

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi Allah’ın 

Rahim ismini örneklendirmektedir? 

A) Allah güven veren ve koruyandır. 

B) Allah her şeyi kusursuz yaratandır.  

C) Allah esirgeyen ve bağışlayandır.  

D) Allah yaratılmışların rızkını verendir.          
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7. Evrene baktığımızda ne kadar büyük ve düzenli bir 

âlemde yaşadığımızı görürüz. Evrenin büyüklüğü ve 

düzeni çok şaşırtıcıdır. Dünyadan milyonlarca ışık yılı 

ötede uzay cisimlerinin varlığını yeni keşifler ve 

teknoloji ile öğrenmekteyiz. Dev teleskoplarla uzayın 

derinliklerini anlamaya çalıştığımız gibi gelişmiş 

mikroskoplarla atomun yapısı hakkında bilgiler 

ediniriz. Tüm bu gelişmelere rağmen evren ve 

evrendeki varlıklar hakkındaki bilgilerimiz çok 

sınırlıdır.   

Yukarıda paragrafta asıl vurgulan bilgi 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Dünyadan uzakta uzay cisimleri vardır. 

B) Evren insanın keşfedemeyeceği kadar büyüktür. 

C) İnsan evren hakkında araştırma yapabilir. 

D) Yüce Allah’ın bilgisi sınırsız, insanın bilgisi 

sınırlıdır. 

 

 

 

 

8. Allah’a iman eden biri O’nun kendisini her zaman 

gördüğünü bilir. 

Aşağıdakilerden hangisi Allah’a iman eden bir 

kişinin davranışlarından biri olamaz?  

A) Helal para kazanmak için çalışmak. 

B) İnsanlar arasında gizlice haksızlıklar yapmak.  

C) İnsanlara karşı iyi davranmak ve insanları 

incitmemek.  

D) Her zaman doğruyu söylemek ve doğrularla 

beraber olmak.  

 

 

 

 

9. Yusuf’un matematik sınavı vardı. Sınava 

hazırlanmıştı ama çok heyecanlıydı. Sınavda başarılı 

olamamaktan çok korkuyordu. 

Yusuf sınavdan önce aşağıdakilerden hangisini 

yapmalıdır? 

A) Arkadaşlarından sınavda yardım istemelidir. 

B) Heyecanlı olduğu için öğretmeninden not 

istemelidir. 

C) Sınava girmemek için okula gitmemelidir. 

D) Allah’a heyecanının geçmesi için dua etmelidir. 

 

10. “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse 

eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabb’imiz! 

Duamı kabul eyle.”  

(İbrahim suresi, 40 - 41. ayetler.) 

“…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de 

iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.”  

(Bakara suresi, 201. ayet.) 

“…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.) 

Yukarıda Kur’an-ı Kerim’den bazı dua örnekleri 

verilmiştir. Aşağıda verilen konulardan hangisi 

bu duaların konusu değildir? 

A) İbadet                                              B) Eğitim 

C) Tövbe                                               D) Ahiret 

 

11. Zor ve sıkıntılı dönemlerden geçebiliriz. 

Kendimizi çaresiz hisseder, ümitsizliğe kapılırız. 

Böyle durumlarda içimizdeki sıkıntıları Allah’a 

açmalı, O’na derdimizi anlatmalı ve O’ndan yardım 

istemeliyiz… 

Yukarıda verilen paragrafın son cümlesi 

aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? 

A) Çünkü Allah’a içtenlikle dua edersek sıkıntımız 

hafifler. 

B) Çünkü her zorluğu kendi gücümüzle 

halledebiliriz. 

C) Çünkü zor zamanlarda başka insanlardan yardım 

almalıyız. 

D) Çünkü çaba göstermeden Allah’tan yardım 

istemeliyiz. 

 

12. Nemrut Hz. İbrahim’in ateşe atılmasını emretti. 

Ancak Yüce Allah, “Ey Ateş! İbrahim’e karşı serin ve 

esenlik ol...” (Enbiyâ suresi, 69. ayet.) buyurarak ateşe, Hz. 

İbrahim’i yakmamasını emretti.  

Nemrut Hz. İbrahim’in ateşe atılmasını neden 

emretti? 

A) Hz. İbrahim Nemrut’a kötülük yaptığı için 

B) Hz. İbrahim benim Rabbim Allah’tır dediği için  

C) Hz. İbrahim puta tapanları desteklediği için 

D) Hz. İbrahim hükümdar olmak istediği için 


