
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Allah inancının insan hayatındaki yeri ve 

önemiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Manevî yapıyı güçlendirir. 
B) İyiye, güzele ve doğruya iletir. 
C) Hayatı anlamlandırmayı sağlar. 
D) Zararlı alışkanlıklara yakınlaştırır. 
E) Çaresizlik duygusundan uzaklaştırır. 

 
 
 

2. Kainatta her şeyin bir amacı ve nedeni vardır. 
Hiçbir varlık boşuna yaratılmamıştır. Kainattaki her 
şey, belli bir nizamla yerli yerine konulmuştur. Her 
varlığın bir nizam ve belli bir amaca yönelik olması, 
onları düzenleyen bir varlığa ihtiyacı gösterir. Bu 
düzenin sahibi Allah, kainattaki her şeye hakimdir. 
Kur'an-ı Kerîm'de de, Allah'ın azamet ve kudretini 
ispat konusunda sık sık bu delile başvurulur. 

Metinde açıklaması yapılan delil aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Fıtrat delili 
B) İmkan delili 
C) Hudûs delili 
D) Dinî tecrübe delili 
E) Gaye ve nizam delili 

 

 

 

 

3. 

Halîm Yumuşaklık sahibi 

Musavvir Her şeye şekil veren 

Tevvab Tevbeleri kabul eden 

Kayyûm Karşılıksız veren 

Vehhab Her şeyi ayakta tutan  

 

Verilen Esma-î Hüsnâ ile karşılıkları 

eşleştirmelerinden ikisi yanlış eşleştirilmiştir. 

Hangi iki ismin yer değiştirmesiyle yanlışlık 

giderilmiş olur?  

A) Halîm ile Musavvir 

B) Tevvab ile Kayyûm 

C) Kayyûm ile Vehhab 

D) Musavvir ile Kayyûm 

E) Vehhab ile Halîm 

 

4. Allah’ın (c.c.) sonradan olan şeylerin hiçbirine 

hiçbir yönden benzememesini ifade eden sıfatı 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kıdem 
B) Tekvîn 
C) Kudret 
D) Kıyâm bi-nefsihî 
E) Muhâlefetün li’l-havâdis 

 

 

5.    “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. 
Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne 
de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey 
onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte 
bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve 
arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. 
Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından 
başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün 
gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, 
bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri 
koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, 
büyüktür.” 

(Bakara suresi, 255. ayet) 

Ayette Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangisine 

değinilmemiştir?  

A) İlim 
B) Hayat 
C) Kıdem 
D) Kudret 
E) Vahdâniyyet 

 

6.  

I. Dua 
II. Yoga 

III. Namaz 
IV. İstiğfar 
V. Meditasyon 

VI. Ateş yakma 

Verilenlerden kaç tanesi İslam’a göre Allah Teâlâ 
ile insan arasında irtibat kurma yollarındandır? 

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 

 

Allah ve İnsan İlişkisi -1 



 

 

7.  “Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı 
zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine 
okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. 
Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar 
namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak 
verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan 
kimselerdir. İşte onlar gerçekten mü'minlerdir. 
Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, 
bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.”  

(Enfâl suresi, 2-4. ayetler) 

Ayetlere göre müminlerin Allah Teâlâ ile 
ilişkilerinde hangi özelliklerine değinilmemiştir? 

A) Cömertlikleri 
B) İnfak etmeleri 
C) Namaz kılmaları 
D) Güven duymaları 
E) Saygı ve bağlılıkları 

 

8. 

 Allah’ın varlığını ve birliğini tüm benliğiyle 

kabul ederek; dinin hükümlerini kalp ile 

tasdik edip dil ile söylemesi. 

 Müminin tüm samimiyetiyle yalnızca Allah’ın 

rızasını umarak O’na yönelmesi ve teslimiyet 

göstermesi. 

 Kişinin bir işte üzerine düşen tüm 

sorumlulukları yerine getirdikten sonra o işin 

sonucu için Allah’a dayanması ve güvenmesi. 

 Verilen herhangi bir nimetten dolayı, nimeti 

verene karşı söz, fiil veya kalp ile gösterilen 

saygı ve karşılık. 

Yukarıda Allah (c.c.) ile insan ilişkisine ilişkin 

bazı kavramların tanımları verilmiştir. 

Seçeneklerdeki kavramlar ile tanımlar 

eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 

A) İhlas 

B) İman 

C) İhsan 

D) Şükür 

E) Tevekkül 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın Rab 

isminin insan üzerindeki etkilerinden biri 

değildir? 

A) Yetiştiren 

B) Terbiye eden 

C) Rızık veren 

D) Yaratan 

E) Aydınlatan 

 

10. “Göklerde ve yerde hamd O'na mahsustur. 

Gündüzün sonunda ve öğle vaktine girdiğinizde 

Allah'ı tespih edin.”   

(Rum suresi, 18. ayet) 

Yukarıdaki ayeti dikkate alan bir mümin Yüce 

Allah’a hamd etmek için aşağıdaki ibadetlerden 

hangisini gerçekleştirebilir? 

A) Hac 

B) Fitre 

C) Oruç 

D) Umre 

E) Namaz 

 

 

 

 

11. “Sizi topraktan yaratması, O'nun (varlığının ve  
kudretinin) delillerindendir. Sonra bir de gördünüz ki 
siz beşer olmuş (çoğalıp) yayılıyorsunuz. Kendileri ile 
huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler 
yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var 
etmesi de onun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir... Göklerin ve yerin yaratılması, 
dillerinizin ve renklerinizin farklı olması da onun 
(varlığının ve kudretinin) delillerindendir... Geceleyin 
uyumanız ve gündüzün onun lütfundan istemeniz de 
O'nun delillerindendir... Korku ve ümit kaynağı 
olarak şimşeği size göstermesi, gökten yağmur 
indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra 
diriltmesi, onun (varlığının ve kudretinin) 
delillerindendir...” 
 

(Rum suresi, 20-24. ayetler) 

 
Ayetlere göre Yüce Allah’ın varlığına delil olarak 
aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?  

A) Eşlerin varlığı 

B) Neslin devamı 

C) Irkların farklılığı 

D) İnsanın yaratılışı 

E) Denizlerin oluşumu 

 

 

 

12. “O, başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu 
tekrarlayacak olandır. Bu O'na göre (ilk yaratmadan) 
daha kolaydır...”  

(Rum suresi, 27. ayet) 

Ayette Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangisi 

vurgulanmaktadır?  

A) Bekâ     B) İrade     C) Sem'î     D) Vücûd     E) Tekvîn 

 


