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5.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

1. Aşağıdaki sözlerden hangisi aklı kullan-
mayı tavsiye etmez?

A) “...De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” 

 (Zümer suresi, 9. ayet.)

B) Her zaman aklımızın izinden yürümeye 
gücümüz yetmez.

 (François)

C) Doğru işlemeyen akıl keskinmiş neye ya-
rar? Saatin iyiliği koşmasında değil, doğru 
gitmesindedir.

 (Vauve Margues)

D) Başkalarının bilgisiyle bilgin olsak bile an-
cak kendi aklımızla akıllı olabiliriz.

 (Montaigne)

2. Aşağıdakilerden hangisi evrende bir dü-
zen ve denge olduğuna örnek olarak gös-
terilemez?

A) Havayı oluşturan oksijen, azot vb. gazların 
oranının belli ölçüde olması

B) Organlarımızın uyum içerisinde çalışması

C) Dünya’nın Güneş’in etrafında büyük bir 
hızla dönmesi

D) Nüfus artışının tüketimi artırması

3. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlı 
varlıklardan ayıran özelliklerden biri değil-
dir?

A) Ölümlü bir varlık olması

B) Düşünen bir varlık olması

C) Akıllı bir varlık olması

D) Sorumlu bir varlık olması

4. • “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilah-
lar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bo-
zulurdu.”

 (Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

• “De ki o, Allah birdir.”

 (İhlâs suresi, 1. ayet.)

• “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka 
ilah yoktur.”

 (Bakara suresi, 163. ayet.)

Bu ayetler aşağıdaki konulardan hangisi 
ile ilgilidir?

A) Evren B) Tevhit

C) Tasvir D) Gaye ve düzen

5. Allah’ı (c.c.) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde 
birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğuna inan-
maya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti 
yalnızca Allah (c.c.) için yapmaya tevhit denir. 

Bu tanım aşağıdaki ayetlerden hangisi ile 
örtüşmektedir?

A) “De ki o, Allah (c.c.) birdir. Allah samed-
dir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun 
hiçbir dengi yoktur.”

 (İhlâs suresi, 1-4. ayetler.)

B) “Biz insanı en güzel şekilde yarattık.”

 (Tin suresi, 4. ayet.)

C) “…Rabb’im yerdeki ve gökteki her sözü 
bilir. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilen-
dir.”

 (Enbiyâ suresi, 4. ayet.)

D) “Bir şey yaratmak istediği zaman onun 
yaptığı ‘Ol!’ demekten ibarettir. Hemen 
oluverir.”

 (Yâsîn suresi, 82. ayet.)



Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

6. Kur’an’da bir ayette: “Eğer yerde ve gökte Al-
lah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin 
de düzeni bozulurdu.” denilmektedir.

Bu ayette vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Allah tektir, eşi ve benzeri yoktur.

B) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

C) Allah her şeyi görür ve işitir.

D) Her şeyi yaratan Allah’tır.

7. “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmek-
tedir.” 

(Rahman suresi, 5. ayet.)

Ay, Dünya’ya şimdiki konumundan daha ya-
kın olsaydı, gel-git olayları ve etkisi artar, bir-
çok yer sular altında kalabilirdi.

Verilen bilgi ve ayetten çıkarılabilecek or-
tak yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah (c.c.) her şeyi işitir ve görür.

B) Allah (c.c.) Rahman ve Rahim’dir.

C) Allah (c.c.) her şeyi bir ölçü ve dengede 
yaratmıştır.

D) Evrendeki her şeyin bir sonu vardır.

8. “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece 
ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde 
akıl sahipleri için gerçekten açık ibretler var-
dır.”

 (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet.)

Bu ayette insanlardan aşağıdakilerden han-
gisi istenmektedir?

A) Evrendeki düzenden ibret almaları

B) İbadetlerine özen göstermeleri

C) Toplumsal hayatı anlamaları

D) İşlerini danışarak yapmaları

9. Yüce Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.

Bu cümlede Allah’ın sıfatlarından hangisi 
vurgulanmıştır?

A) Tekvin B) Basar

C) Vahdaniyet D) Semî

10. İnsan düşünen, merak eden ve akıllı bir var-
lıktır. Aklımızla olayların nasıl olduğunu dü-
şünür ve bulmaya çalışırız. Evren ve içindeki 
her şeyi düşündüğümüzde de bunları yaratan 
bir yaratıcı olduğu sonucuna ulaşırız. Dünya 
üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir 
uyum içerisindedir. En küçüğünden en büyü-
ğüne kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) yarat-
masıyla hayat bulmuştur. 

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) İnsan düşünen bir varlıktır.

B) Allah (c.c.) vardır.

C) Evrendeki her şey bir düzen içinde yaratıl-
mıştır.

D) Dünyada var olan şeyler tesadüf sonucu 
ortaya çıkmıştır.

11. Evrende mükemmel bir uyum, denge ve dü-
zen vardır. Hiçbir uyum, denge ve düzen ken-
diliğinden oluşmaz. Evrendeki bu uyum, den-
ge ve düzeninin devam etmesi için bu sistemi 
oluşturanın da tek olması gerekir. Aksi takdir-
de dengede sarsılma ve karışıklık meydana 
gelir ve düzen bozulur.

Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır?

A) Allah’ın Her Şeye Gücü Yeter

B) Allah Yapılan Her Şeyi Görür

C) Allah’a Yaptıkları Zor Gelmez

D) Allah Vardır ve Birdir
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5.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Allah (c.c.) Yaradandır • Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir • 
Allah (c.c.) Görür ve İşitir

1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Allah 
inancı ile ilgili verilen bilgi doğru değildir?

A) Allah, her zaman ve her yerde bizi gör-
mektedir.

B) Allah, sonradan yaratılanlara benzemez.

C) Allah’ın çocukları vardır.

D) Her şeyi yaratan Allah’tır.

2. Evrendeki her varlık Allah’ın (c.c.) rahmetinin 
sonucu olarak varlığını devam ettirir. Allah’ın 
(c.c.) rahmeti çok geniştir. Allah (c.c.) Rah-
man olmasının bir gereği olarak yarattığı tüm 
kullarına merhamet eder.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi 
Allah’ın (c.c.) Rahman isminin yansıması-
na örnek olarak gösterilemez?

A) Bebeklikte ve çocuklukta, ailemizin sevgi 
ve şefkatle bize bakması

B) Zulmedenlerin cezalandırılması

C) İnsanların beslenmesi için hayvan ve bit-
kilerin yaratılması

D) Yağmurun yağmasıyla toprağın ihtiyacının 
karşılanması

3. I. Allah yoktan yaratmıştır.

II. Var olan her şeyi Allah yaratmıştır.

III. Allah’ın yarattığı her şey bir düzen ve den-
ge içindedir.

Allah’ın yaratma sıfatı ile ilgili yukarıdaki-
lerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

4. “O halde, yaratan (Allah), hiçbir şey yaratma-
yan herhangi bir varlıkla kıyaslanabilir mi? Ar-
tık öğüt alıp düşünmez misiniz?”

 (Nahl suresi, 17. ayet.)

Bu ayette yüce Allah’ın hangi sıfatına vur-
gu yapılmıştır?

A) Tekvin B) Basar

C) Semî D) Rahim

5. “...O (Allah), karada ve denizde ne varsa bilir. 
Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O, 
yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi 
bilir...” 
 (En’âm suresi, 59. ayet.)

Bu ayette yüce Allah’ın hangi sıfatına vur-
gu yapılmıştır?

A) Tekvin B) Rahim

C) İlim D) Vahdaniyet

6. “O (Allah) geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı 
yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmekte-
dir.” 
 (Enbiyâ suresi, 33. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Evrende mükemmel bir düzen vardır.

B) Allah her şeyi yaratmıştır.

C) Allah’ın yarattığı her şey belli bir sistemde 
devam eder.

D) Evrenin hem yaratılışı, hem de işleyişi 
kendiliğindendir.

7. I. “Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her 
şeye kadirdir.” 
 (Nur suresi, 45. ayet.)

II. “...Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı gö-
rür.”

 (Bakara suresi, 110. ayet.)

Bu ayetlerde Yüce Allah’ın hangi sıfatları 
vurgulanmıştır?

I II

A) Basar Tekvin

B) Tekvin Basar

C) Semî Kudret

D) Kudret Semî



Allah (c.c.) Yaradandır • Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir • Allah (c.c.) Görür ve İşitir

8. Allah (c.c.) her şeyi gören, işiten ve bilendir. 
Her şeyden en küçük ayrıntısına kadar ha-
berdardır. Allah (c.c.) yarattığı tüm varlıkların 
bilgisine hakimdir. Yaratıcı olduğu için yarat-
tığı her şeyi bilir ve işitir.

Bu bilgileri kendine rehber edinen Hilal’in 
aşağıdaki davranışlardan hangisini yap-
ması beklenmez?

A) Üzgün olan arkadaşını teselli etmesi

B) Komşusu Ayşe teyzeye eşyalarını taşıma-
da yardım etmesi

C) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için harç-
lıklarını biriktirmesi

D) Arkadaşının eşyalarına o görmeden zarar 
vermesi

9. Her hayırlı işe “Besmele” ile başlanır. Bes-
melenin anlamı, “Bağışlayan ve esirgeyen 
Allah’ın adıyla”dır.

Buna göre, Besmele’de Allah’ın hangi 
isimleri birlikte anılmaktadır?

A) Rahman - Rahim

B) Semî - Basar

C) Tekvin - Kudret

D) Rab - Rahman

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde yüce Al-
lah’ın sıfatlarından birine değinilmemiştir?

A) “...Rabb’im yerde ve gökte (söylenmiş) her 
sözü bilir...”

 (Enbiyâ suresi, 4. ayet.)

B) “O yaratan yoktan var eden, şekil veren 
Allah’tır...”

 (Haşr suresi, 24. ayet.)

C) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 

 (Kamer suresi, 49. ayet.)

D) “De ki Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki 
Allah da sizi sevsin”

 (Âl-i İmrân suresi, 31. ayet.)

11. Yüce Allah’ın iyilere de, kötülere de merha-
met etmesi yani yarattıklarının hepsine mer-
hamet etmesi anlamına gelen ismidir.
Bu isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rahim B) Rahman
C) Rezzak D) Hâlık

12. Allah’ın işitmesi ve görmesi, yaratılmış varlık-
lardaki kulak, göz gibi organlar yoluyla değildir. 
Çünkü Allah (c.c.) yarattıklarına benzemez. Biz 
insanlar da görür ve işitiriz. Aydınlıkta ve gö-
zümüzün önünde olan yerleri görebiliriz. Yine 
belli sınırlarda olan sesleri duyabiliriz. Bilgimiz 
ise gördüğümüz, duyduğumuz ve düşündük-
lerimizle sınırlıdır. Allah’ın (c.c.) görmesi ve 
bilmesi insanınkinden farklı ve mükemmeldir. 
Her şeyi kolaylıkla yaratan yüce Allah için gör-
mek, duymak ve bilmek de kolaydır.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?
A) Allah’ın (c.c.) benzeri yoktur.
B) Allah (c.c.) için yaratmak kolay bir iştir.
C) İnsanlar sınırsız işitme ve görme yetene-

ğine sahiptir.
D) Allah (c.c.) her şeyi işitir ve görür. 

13. Evrene dikkatli bakıldığında her alana bir mü-
kemmellik, bir düzen, bir uyum verildiği görü-
lür. Evrendeki bu güzellik tesadüflerle açıkla-
nacak derecede basit değildir. Bu düzenin bir 
yaratıcısı vardır. O yaratıcı da yüce Allah’tır.
Bu metinde yüce Allah’ın hangi sıfatı vur-
gulanmıştır?
A) Kudret B) İlim
C) Tekvin D) Rahman
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5.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter • Allah (c.c.) ile İrtibat: Dua

1. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşan-
tımızda kullandığımız dua niteliği taşıyan 
ifadelerden değildir?

A) Allah şifalar versin.

B) Hayırlı günler.

C) Allah yardımcın olsun.

D) Günaydın.

2. I. Dua etmek insanı Allah’a yakınlaştırır.

II. Dua sadece camilerde ve namazdan son-
ra edilir.

III. İnsanlar sadece yardım isteyecekleri za-
man Allah’a sığınmalıdırlar.

IV. Dua etmek ibadettir.

Dua ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangi-
leri yanlıştır?

A) I ve II B) II ve III

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

3. Aşağıdaki ayetlerden hangisi duaya örnek 
gösterilebilir?

A) “Ey iman edenler! Hep birden barışa gi-
rin...”  
 (Bakara suresi, 208. ayet.)

B) “Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik ver, 
ahirette de iyilik ver.” 
 (Bakara suresi, 201. ayet.)

C) “And olsun, Allah’ın Rasülünde sizin için 
güzel bir örnek vardır.” 
 (Ahzâb suresi, 21. ayet.)

D) “Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz 
insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor.” 
 (Ankebut suresi, 45. ayet.)

4. 
Niçin dua ederiz?

Allah katında değerimizi ar- 
tırmak için

Allah’ın verdiği nimetlere kar- 
şı şürkretmek için

Ezberlediğimiz duaları unut- 
mamak için

Sıkıntılarımızı Allah’a iletip 
ondan yardım istemek için

Emine 
Öğretmen

Gülşah

Yasemin

Nuray

İlknur

Emine Öğretmen’in sorusuna hangi öğ-
renci yanlış cevap vermiştir?

A) Gülşah B) Yasemin

C) Nuray D) İlknur

5. • “El açıp yalvarmaya layık olan ancak 
odur...”

 (Ra’d suresi, 14. ayet.)

• “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden 
yardım dileriz.”

 (Fatiha suresi, 5. ayet.)

Verilen ayetler duanın hangi özelliğine 
vurgu yapmaktadır?

A) Sadece Allah’a yapılması

B) İçtenlikle yapılması

C) Sessizce yapılması

D) Sadece kendimiz için yapılmaması



Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter • Allah (c.c.) ile İrtibat: Dua

6. İnsanların yaptığı her şey imkân, zaman ve 
yetenekle sınırlıdır. İnsanın her istediğini ya-
pabilmesi mümkün değildir. Ancak Allah (c.c.) 
için hiçbir işte zorluk yoktur. O, her istediği-
ni hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar. 
Kur’an-ı Kerim, Allah’ın (c.c.) evreni kuşatan 
sonsuz bir gücü olduğunu şöyle açıklar: “----”

Verilen metin aşağıdaki ayetlerden hangisi 
ile tamamlanmalıdır?

A) “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin 
hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her 
şeye gücü yetendir.” 
 (Mâide suresi, 16. ayet.)

B) “El açıp yalvarmaya layık olan ancak 
odur…”  
 (Ra’d suresi 14. ayet.)

C) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilah-
lar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bo-
zulurdu…” 
 (Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

D) “… O, Rahman’dır, Rahim’dir”

 (Fatiha suresi, 3. ayet.)

7. Kudret, yüce Allah’ın her şeye gücünün yet-
mesidir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuyla 
ilgilidir?

A) “Allah’ın yaratmaya nasıl başladığını, son-
ra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler 
mi?” 
  (Ankebut suresi, 19. ayet.)

B) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilah 
olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozu-
lurdu.” 
 (Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

C) “... Allah sana bir hayır verirse (bunu da 
geri alacak yoktur) O, her şeye gücü ye-
tendir.”  
 (En’âm suresi, 17. ayet.)

D) “Yeri göğü birbiriyle tam bir uyum içinde 
yaratan odur.” 
 (Mülk suresi, 3. ayet.)

8. • Allah evrendeki her şeyi görür.
• Evrendeki her şeyi Allah yaratmıştır.
• Allah’ın gücünün yetmeyeceği hiçbir şey 

yoktur.
Bu açıklamalar arasında Allah’ın hangi sı-
fatı yer almaz?
A) Kudret B) Rahim
C) Basar D) Tekvin

9. Kültürümüzde duanın önemli bir yeri vardır. 
Yapılan her iyi işte dua geleneği yerleşmiştir.
Buna göre kültürümüzde aşağıdakilerden 
hangisi hakkında dua örneği yer almaz?
A) Asker uğurlama törenlerinde
B) Yeni bir iş yeri açılışında
C) Düğünlerde ve kına gecelerinde
D) Yılbaşı gecesi kutlamaları sırasında

10. Hayatta bazen sevinçli bazen de üzüntülü du-
rumlarla karşılaşırız. Sevinç ve üzüntülerimizi 
kendimize yakın hissettiğimiz kişilerle paylaş-
mak isteriz. Böyle yapmak bize huzur verir. 
Bu sevincimizi arttırır, üzüntümüzü ise azaltır. 
Hepimiz zaman zaman birtakım sorunları aş-
sak da bazı güçlüklerin üstesinden gelmek-
te zorlanırız. Böyle durumlarda bize yardım 
edecek, sorunları çözmemizde bize destek 
olacak bir varlığa ihtiyaç duyarız. İşte bunlar 
insanı dua etmeye yöneltir.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı olabilir?
A) Nasıl dua etmeliyiz?
B) Niçin dua etmeliyiz?
C) Hangi vakitlerde dua etmeliyiz?
D) Hangi mekânlarda dua etmeliyiz?
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5.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.) • 
Bir Sure Tanıyorum: İhlas Suresi ve Anlamı

1. “De ki o Allah birdir. Allah Samed’dir. 

---- Onun hiçbir dengi yoktur.” 

İhlas suresinin mealinde boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 

A) O çok yüce, çok büyüktür. 

B) Göklerdeki ve yerdeki her şey onundur. 

C) O, doğurmamış ve doğmamıştır. 

D) Selamlar, dualar ve bütün güzel şeyler an-
cak Allah’adır.

2. Kul hüvallâhü ehâd. Allahüssâmed

----. Ve lem yekül lehû küfüven ehad. 

İhlas suresinde boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi gelmelidir? 

A) Fesalli lirabbike venhar

B) Lem yelid ve lem yûled

C) Ve tehalâ ceddük

D) İyyake na’budü ve iyyake nestein

3. Esma “İhlas Suresi” konusunun doğru-yanlış 
etkinliğini aşağıdaki gibi cevaplamıştır. 

D Y
İhlas suresi Kur’an-ı Kerim’in 112. su-
residir. 

�

Kur’an’daki en kısa surelerden olup 
dört ayettir. 

�

İhlas samimi olmak, dine içtenlikle 
bağlanmak demektir. 

�

İhlas suresi tevhit anlayışıyla ilgilidir. �
İhlas suresindeki samed ifadesi Al-
lah’ın doğmamış ve doğurmamış ol-
duğu anlamına gelir. 

�

Esma yukarıdaki bilgilerin kaç tanesine 
doğru cevap vermiştir? 

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

4. • Babası Âzer tanınmış bir put imalatçısıydı. 

• Nemrut’un emriyle ateşe atıldığında ateş 
kendisini yakmadı. 

• Oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi yeniden inşa 
etti. 

Bu bilgiler aşağıdaki peygamberlerden 
hangisiyle ilgilidir? 

A) Hz. Musa  B) Hz. İbrahim

C) Hz. Yakup D) Hz. İshak

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’in 
kıssasından alınacak dersler arasında yer 
almaz? 

A) Atalarımızın inançları daima bize doğruyu  
bulmada yol gösterir. 

B) Aklımızı kullanmak Allah’ı bulmamızda 
önemli bir rehberdir. 

C) Bir konuda inananların ya da taraftarları-
nın çok olması o konunun doğru olduğu 
anlamına gelmez. 

D) Doğru olduğuna inandığımız inanç ve de-
ğerlerimizin arkasında durmalıyız.

6. Hz. İbrahim; Irak ve çevresi, Urfa, Harran, 
Filistin, Kenan diyarı, Mısır ve Mekke’yi içine 
alacak bir coğrafyada yaşamıştır. Bu bölge-
lerde insanları bir ve tek olan Allah’a (c.c.) 
inanmaya çağırmıştır. Ancak başta babası 
Âzer olmak üzere yaşadığı toplumdaki bazı 
insanlar, Hz. İbrahim’in bu çağrısına inanma-
yıp Allah’ı (c.c.) inkâr etmişlerdir. 

Bu bilgilere bakılarak Hz. İbrahim ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Geniş bir coğrafyada yaşadığı

B) Ailesinden kendine inanmayanların oldu-
ğu

C) Yaşadığı toplumun hepsinin ona inandığı

D) Tevhid inancına sahip olduğu



Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.) • Bir Sure Tanıyorum: İhlas Suresi ve Anlamı

7. Hz. İbrahim, Ay ve Güneş’in aramakta olduğu 
yaratıcı olabileceğini düşündü. Sonra “Hayır, 
hayır! Ben kaybolup gidenleri sevmem. Batıp 
giden, beni yalnız bırakan varlıklar benim ya-
ratıcım olamaz.” dedi. 

Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’in Ay 
ve Güneş’in yaratıcı olamayacağını dü-
şünmesinin nedenlerinden değildir? 

A) Yok olan varlıkların Allah olamayacağı 

B) Gökyüzünü daha ihtişamlı bulup ona tap-
ması 

C) Yüce yaratıcıda hiçbir eksiklik ve kusur 
bulunmaması gerektiği 

D) Allah’ın varlığının sürekli olması gerektiği

8. “Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle,

De ki o Allah’tır, bir tektir. 

Allah sameddir. (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.”

 (İhlas suresi)

İhlas suresinin anlamından aşağıdakiler-
den hangisi çıkarılamaz?

A) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.

B) Tevhid inancı vurgulanmıştır.

C) Allah (c.c.) insanlara muhtaç değildir.

D) Allah (c.c.) çok merhametlidir.

9. İhlas suresinde yüce Allah’ın bir ve tek oldu-
ğu, doğmadığı ve doğurmadığı vurgulanır. 

Buna göre İhlas Suresi yüce Allah’ın aşa-
ğıdaki sıfatlarından hangisine değinmek-
tedir? 

A) Kudret  B) Tekvin 

C) Vahdaniyet  D) İlim

10. “İbrahim ne Yahudi’dir ne Hristiyan’dır. Fakat 
o, Hanif (Allah’ı bir tanıyan, Hakk’a yönelen)
bir Müslüman’dı. Allah’a ortak koşanlardan da 
değildi.” 
 (Âl-i İmrân suresi, 67. ayet.)
Bu ayete bakılarak Hz. İbrahim ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Hz. İbrahim tek Allah inancına sahiptir.
B) Yahudilerin peygamberidir.
C) Allah’ın yanında başka ilahlar edinmemiştir.
D) Hz. İbrahim’in tek bir yaratıcıya inanması 

Haniflik olarak adlandırılmıştır.

11. Hz. İbrahim, Kur’an-ı Kerim’de “Hanif” olarak 
tanımlanır ve Mekke’de İslam’dan önce Hz. 
İbrahim’in dinine bağlı olanlara “Hanif” ismi 
verilirdi. 
Bu kavram aşağıdakilerden hangisini ifa-
de etmektedir? 
A) Putlara tapmakta olanları 
B) Bir tek Allah’a kulluk edenleri 
C) Peygamber olarak gönderilenleri 
D) Toplumsal hayattan uzak kalanları 

12. I. “Halilullah” (Alla’ın dostu) olarak isimlendi-
rilmiştir. 

II. Firavun ile mücadele etmiştir. 
III. Evrendeki düzenden hareketle Allah’ın bir 

ve tek olduğuna ulaşmıştır. 
IV. İlk insan ve ilk peygamberdir. 
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Hz. İbra-
him’le ilgilidir? 
A) I ve II B) I ve III
C) II ve IV D) III ve IV
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5.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Ramazan Orucu ve Önemi • Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar - I

1. 
Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye 
başladığı ayın ismi nedir?

Erkan 
Öğretmen

Erkan Öğretmen’in sorusuna hangi öğren-
ci doğru cevap vermiştir?

 

A)

Şaban

Naz

Ramazan

Zeynep

Yelda

Şevval

B)
Recep

Mert

C) D)

2. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı 
gece aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Miraç Gecesi 

B) Mevlit Gecesi 

C) Kadir Gecesi 

D) Berat Gecesi 

3. Ramazan ayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi doğru değildir? 

A) Kur’an ayı olarak ifade edilir. 

B) Kurban ibadeti yerine getirilir. 

C) Müslümanların önem verdiği bir aydır.

D) Paylaşma ve yardımlaşma bu ayda çoğa-
lır. 

4. Ramazan ayının insanlara sağladıkları ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? 

A) İnsanların dini duygularını artırır. 

B) İnsanların oruç sebebiyle sinirlerini artırır. 

C) İnsanların daha fazla ibadet etmesini sağ-
lar. 

D) İnsanlar arasında huzur ve mutluluk oluş-
turur. 

5. Ramazan, hicri takvimin 9. ayıdır. Recep ve 
Şaban’la birlikte “üç aylar” olarak bilinen ay-
lardandır. Ramazan ayının İslam dininde çok 
özel bir yeri vardır. Çünkü bu ay oruç ayıdır 
ve Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye baş-
lanmıştır.

Verilen bilgilere göre ramazan ayı ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Günlük kullandığımız takvimde yer alan bir 
aydır.

B) Bu ayda oruç tutulması gerekir.

C) Hicri aylardan biridir.

D) Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir.

6. Ramazan ayına aşağıdaki isimlerden han-
gisi verilmez? 

A) Kur’an ayı 

B) On bir ayın sultanı 

C) Oruç ayı 

D) Mevlit ayı 

7. Fitre: Gücü yeten Müslümanların, sağlıklı 
olmalarının bir şükrü olarak ramazan ayının 
sonuna kadar fakirlere vermekle yükümlü 
oldukları sadakadır. Ekonomik gücü yerinde 
olan bir Müslüman’ın, ramazan ayında fitre 
vermesi vaciptir. Küçük çocukların fitrelerini 
anne babaları verir. Fitrenin miktarı, bir faki-
rin, sabah ve akşam bir günlük yiyeceği ya da 
onun karşılığı para kadardır. Fitrenin, bayram 
namazına kadar verilmesi gerekir.

Verilen tanımda aşağıdakilerden hangisi-
ne değinilmemiştir?

A) Fitrenin miktarına

B) Fitreyi kimlerin vermesi gerektiğine

C) Fitre verilirken nelere dikkat edilmesi ge-
rektiğine

D) Fitrenin ne zaman verileceğine
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8. Oruç ibadetinin başlama vaktine verilen 
isim aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İftar  B) İmsak 

C) Yatsı D) Sabah

9. “Oruç kalkandır.” 

(Hadis-i şerif)

Bu hadis oruç ibadetinin hangi yönüne 
vurgu yapmaktadır? 

A) İnsanların yapacakları yardımları artırma-
sına 

B) İnsanların ibadetlerine dikkat etmesine 

C) İnsanları kötülük yapmaktan uzak tutma-
sına 

D) İnsanları Kur’an-ı Kerim okumaya yönelt-
mesine 

10. Oruç, Allah (c.c.) rızası için tutulur. Oruç tu-
tan kişiler davranışlarına da dikkat etmelidir. 
Oruçlu kimse, kötü davranışlardan uzak dur-
malıdır. Oruçlu bir Müslüman, sabırlı olması 
gerektiğini bilmeli ve buna göre hareket et-
melidir.

Verilen bilgiler, Hz. Muhammed’in aşağı-
daki sözlerinden hangisi ile örtüşmekte-
dir?

A) “Oruç bir kalkandır. Oruçlu kötü konuşma-
sın. Eğer biri kendine sataşırsa, iki defa, 
‘ben oruçluyum’ desin.”

B) “Allahutaala, melekleri oruç tutanlara dua 
etmekle görevlendirmiştir.”

C) “Oruç tut, sıhhat bul.”

D) “Her şeyin bir kapısı vardır, ibadetin kapısı 
da oruçtur.”

11. Ramazan ayının kendine özgü ibadetleri ve 
günleri vardır. Bunlar başka bir zamanda bu-
lunmaz. 

Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri 
değildir? 

A) Teravih namazı 

B) Cuma namazı 

C) Fıtır sadakası 

D) Kadir Gecesi

12. Oruç tutan; her şeyden önce Allah rızası için 
ibadet etmiş olmanın, kulluğunu yerine ge-
tirmenin ve nimetlere şükretmenin huzurunu 
yaşar. Ayrıca oruçluyken açlık ve susuzluk 
çeken bir Müslüman, bu sıkıntıları yaşayan 
çaresiz insanların hâlini daha iyi anlar. Yardı-
ma ihtiyacı olan kimselere karşı daha duyarlı 
olur. 

Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanlar orucu Allah (c.c.) rızası için tutar-
lar.

B) Oruç tutmak bir şükür ifadesidir.

C) Oruç tutmak, sadece ramazan ayına ait bir 
ibadettir.

D) Oruç tutmak yardımlaşmaya vesile olur.
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Ramazan Orucu ve Önemi • Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar - II

1. Oruç tutan bir kişinin orucunu açma za-
manına verilen isim aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) İftar  B) Sahur

C) İmsak D) Teravih 

2. Tan yerinin ağarmaya başlamasından Güneş 
batıncaya kadar insanın yeme, içme ve bazı 
bedensel isteklerden uzak durmasına denir. 

Tanımı yapılan ibadet aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Namaz  B) Oruç

C) Kurban D) Zekât 

3. “Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya 
da yolculukta olursa tutamadığı günler sayı-
sınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yet-
meyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. 
Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yapar-
sa (mesela fidyeyi fazla verirse) o, kendisi için 
daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız 
sizin için daha hayırlıdır.”  
 (Bakara suresi, 184. ayet.)

Bu ayete bakılarak aşağıdaki yorumlardan 
hangisi yapılamaz?

A) Fidyeyi herkes vermek zorundadır.

B) Hastalar tutamadıkları oruçları iyileştikten 
sonra tutmalıdır.

C) Gücü yetenler için oruç tutmak daha ha-
yırlıdır.

D) Oruç tutamayacak durumda olanlar, tuta-
madıkları günler için bir yoksulu doyurma-
lıdır. 

4. “Ey insanlar! Allah’a karşı gelmekten sakın-
manız için oruç, sizden öncekilere farz kılın-
dığı gibi sizlere de farz kılındı.”  
 (Bakara suresi, 183. ayet.)

Bu ayetten oruç ile ilgili aşağıdaki yargılar 
dan hangisi çıkarılamaz? 

A) Hükmü farzdır. 

B) Allah’a (c.c.) karşı gelmekten sakındırır. 

C) Ramazan ayında tutulması gerekir. 

D) Önceki milletlere de farz kılınmıştır.

5. Alper Öğretmen’in sorusuna öğrencilerin ver-
diği cevaplar aşağıdaki gibidir:

Elif: “İrademize hâkim olmamızı sağlar.”

Beren: “Sabretmeyi öğretir.”

Burak: “Sağlık açısından faydalıdır.”

Salih: “Aç olan kimselerin hâlini anlamamızı 
sağlar.” 

Buna göre Alper Öğretmen’in sorusu aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A) Namazın bize kazandırdıkları nelerdir?

B) Oruç bize neler kazandırır?

C) Oruçlunun dikkat etmesi gerekenler neler-
dir? 

D) Allah’a ibadet etmenin faydaları nelerdir?

6. “Kim hasta olur yahut yolculukta bulunursa 
tutamadığı günler sayısınca başka günlerde 
oruç tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, güç-
lük istemez.” 
 (Bakara suresi, 185. ayet.)

Bu ayetten çıkarılabilecek en temel yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İslam kolaylık dinidir. 

B) Dinde zorlama yoktur. 

C) İnsan özgür bir varlıktır. 

D) İnsan düşüncesinde hürdür. 



Ramazan Orucu ve Önemi • Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar - II

7. Bazı mazeretler oruç tutmaya engeldir. Bu 
mazeretleri taşıyan kişiler oruç tutabilecek 
duruma geldiklerinde tutamadıkları gün sayı-
sınca oruç tutarlar.

Verilen açıklama aşağıdaki oruç türlerin-
den hangisi ile ilgilidir? 

A) Sünnet oruç 

B) Nafile oruç 

C) Kaza orucu 

D) Farz orucu

8. Rana aşağıdaki tanım ve kavramları eşleştir-
mek istiyor. 

1. İmsak a.  Oruca başlama zamanıdır.
2. Teravih b.  Oruç tutanların yeme-içmeye 

başlama zamanını ifade eder.
3. İftar c.  Ramazan ayında yatsı nama-

zından sonra kılınan sünnet olan 
namazdır.

4. Fitre ç.  Ramazan ayı içerisinde gücü 
yetenlerin vermesi gereken sa-
dakadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini ya-
parsa doğru bir eşleştirme yapmış olur?

A) 1-a B) 1-a C) 1-b D) 1-c

 2-b 2-c 2-a 2-a

 3-c 3-b 3-ç 3-b

 4-ç 4-ç 4-c 4-ç

9. Sürekli sağlık sorunu veya yaşlılık gibi 
nedenlerle oruç tutamayanların yapması 
gereken uygulama aşağıdakilerden han-
gisidir? 

A) Fidye vermeleri gerekir. 

B) Kaza orucu tutmaları gerekir. 

C) Sürekli namaz kılmaları gerekir. 

D) Zekat vermeleri gerekir. 

10. Fidye ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğru değildir? 

A) Para olarak verilebilir. 

B) Ramazan ayı dışında da verilebilir. 

C) Yoksulun karnını doyurma yolu ile verile-
bilir. 

D) Dayanışma yollarından biridir. 

11. Aşağıdakilerden hangisi fidye miktarını 
ifade etmektedir? 

A) Bir insanın bir aylık yiyecek ihtiyacını kar-
şılayacak miktardaki paradır. 

B) Bir insanın bir yıllık yiyecek ihtiyacını kar-
şılayacak miktardaki paradır. 

C) Bir insanın bir günlük yiyecek ihtiyacını 
karşılayacak miktardaki paradır. 

D) Bir insanın bir haftalık yiyecek ihtiyacını 
karşılayacak miktardaki paradır. 

12. Adak orucu, bir kişinin bir şeyin olması hâlin-
de Allah’a tutacağına dair söz verdiği oruçtur. 
O kişinin istediği iş olursa söz verdiği orucu 
tutmalıdır. 

Bu durumda adak orucunun hükmü aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Farz  B) Vacip

C) Sünnet D) Müstehap


