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Ön Söz

NESRİN CAN
Genel Koordinatör

Değerli Öğrenciler, Saygıdeğer Veliler ve Kıymetli Öğretmenler,

Öğretim ve sınava hazırlık süreçlerinin destekleyicisi olarak önemli bir işlev üstlenen 
yardımcı kaynak kitaplarının hazırlanması ve sizlerin kullanımına sunulması, yoğun 
emek harcanan bir süreçtir. Daima mükemmel olana yaklaşma çabasındaki bizler, bu 
yolda işimizi titizlikle yürüterek, tüm süreci ilmek ilmek dokuyarak bir projemizin daha 
sonuna geldik ve sizleri “Ulti” serisi ile buluşturduk.

“Ulti” serisi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programlarında yer 
alan ve öğretim süreçlerinin sonunda elde edilmeye çalışılan kazanımlara uygun olarak 
öğretim programlarına hâkim, alanında yetkin öğretmenlerimizce hazırlanmıştır. Bu 
seride yer alan kitaplardaki soruların tümünün, öğrencilerin “analitik düşünme” ve 
“eleştirel düşünme” becerisini geliştirmesine öğretim programlarında benimsenen 
“disiplinler arasılık” ve “değerler eğitimi” anlayışına uygun olmasına özen gösterilmiştir.

“Ulti” serisinde yer alan kitaplar; özgün, okul müfredatını destekleyici, çoktan seçmeli 
test tekniğini geliştirici beceri temelli sorulardan oluşmaktadır. İçerdiği temel soru 
tipleri ve yeni nesil sorularla öğrencilerin okulda edindikleri temel bilgi ve becerileri 
uygulama, kendi düzeyini ölçerek sınavlara hazır hâle gelme olanağı bulduğu önemli 
bir öğretim materyalidir. Bu materyalden en iyi verimin alınması için öncelikle konuların 
eksiksiz biçimde öğrenilmesi ve pekiştirilmesi önerilmektedir. Böylece MEB tarafından 
yapılan çeşitli sınavların düzeyine ulaşan ve yer yer daha üst bilgi ve becerileri yoklayan 
sorulardan en verimli sonuç elde edilecek ve bireyler, hedeflenen seviyeye ulaşmış 
olacaktır.

Sizlere “Ulti” serisini ulaştırmanın haklı gururunu yaşamamızda emeği geçen 
öğretmenlerimize ve yayınevi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 

“Ulti” serisinin başarılarınıza giden yola bir ışık, hayallerinize bir basamak olması 
dileğiyle…
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1. ÜNİTE

ALLAH İNANCI

Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

Allah (c.c.) Yaradandır

Allah (c.c.) Rahman ve Rahîmdir

Allah (c.c.) Görür ve İşitir

Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter

Allah (c.c.) ile İrtibat: Dua

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı
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5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Allah (c.c.) Vardır ve Birdir Test 01

1. Evren, yeryüzü ve gökyüzünde görülen ve görülme-
yen tüm varlıklardan oluşan bir bütündür. Yıldızlar 
gezegenler, hayvanlar, bitkiler, insanlar, canlı ve 
cansız bütün varlıklar evrenin bir parçasıdır. Bu ev-
rende var olan her şey bir düzen ve ölçü çerçeve-
sinde var edilmiştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metni destek-
lemektedir?

A) “Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim.”     

(Mü’min suresi, 60. ayet.)

B) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sa-
rılın. Parçalanıp bölünmeyin...” 

(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)

C) “Allah sameddir. (Her şey ona muhtaçtır. O, hiç-
bir şeye muhtaç değildir.)’’ 

(İhlas suresi, 2. ayet.)

D) “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.’’ 

(Kamer suresi, 49. ayet.)

2. “Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, 
yoksa yaratıcı kendileri midir?” 

(Tûr suresi, 35. ayet.)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) İnsan kendi kendisini var eder.

B) İnsanı ve evreni var eden doğal bir güç vardır.

C) İnsanın nasıl yaratıldığını düşünmesi gerekir.

D) İnsan ve evren tesadüfen var olmuştur.

3. Dünya’nın Güneş’in etrafında 365 gün altı saatte 
dönmesi, mevsimlerin birbirini takip etmesi ve gece 
ile gündüzün peş peşe gelmesi o kadar ince ayar-
lanmıştır ki bu ayar hiç şaşmamaktadır. Güneş’in 
her zaman doğudan doğması ve batıdan batması 
da bu düzenin bir parçasıdır.

Bu metinde bahsedilen düzen aşağıdakilerden 
hangisine işaret etmektedir?

A) Evrende birden fazla yaratıcının olduğuna

B) Evreni var eden tek yaratıcının olduğuna

C) Yaratıcının evreni kendi hâline bıraktığına

D) Kusursuz düzenin tesadüf sonucu var olduğuna

4. Küçücük bir tohumun nasıl ağaca dönüşüp meyve-
ler verdiğini, arının binlerce çeşit çiçeğin arasından 
bal özünü nasıl topladığını düşünmeye başladığı-
mızda bu olayların rastgele olamayacağını anlarız. 
Nasıl ki bir resim gördüğümüzde onu yapan bir res-
samın varlığını düşünüyorsak evreni ve içindeki her 
şeyi yaratan bir yaratıcının olduğunu da düşünürüz.

Bu metinde aşağıdaki ifadelerin hangisinden 
bahsedilmemiştir?

A) Tüm canlıların kusursuz yaratıldığından 

B) Evreni ve içerisindekileri yaratan bir yaratıcının 
olduğundan 

C) Arının bal yapmak için çiçeklerden faydalanma-
sının rastgele olmayacağından

D) Tohumların ağaca dönüşüp meyve vermesinin 
kendiliğinden olduğundan
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Allah (c.c.) Vardır ve Birdir Test 01

5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. Son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz kuraklık vb. yaşamı olumsuz etkileyen durumlar insanların ekosisteme zarar 
vermesinden kaynaklanmaktadır. 

www.interhaber.com

 Bu yıl yağışların azalmasıyla tarım alanlarındaki kuraklık endişe verici boyutlara ulaştı. Kuraklık sonucunda bazı böl-
gelerde ürünler tarlalarda kaldı. Kuraklığın vurduğu Konya Ovası ve Şanlıurfa’da çiftçiler hasat yapamadı.

Yıllık yağış ortalaması düştü, çiftçi buğdayda hasat yapamadı. Kuraklık tehlikesi endişeye yol açtı.

Konya Ovası’nda yağışlar bahar aylarında da yetersiz kaldı. Çiftçiler, kıraç arazideki ekinlerini hayvanlarına yem yaptı.

Şanlıurfa’da da kuraklık etkisini gösterdi. Sulanamayan arazilerde ürün kaybı büyük.  

(İnternet Haberi)

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insana bu konuda öğüt verilmektedir?

A) “Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcar-
lar.” 

(Bakara suresi, 3. ayet.)

B) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. 
Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti.” 

(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.)

C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” 

(Rahmân suresi, 7-8. ayetler.) 

D) “(Ey Muhammed) deki: Duanız olmasa Rabb’im size ne diye değer versin!” 

(Furkan suresi, 77. ayet.)

6. Bir ayette Allah (c.c.); “Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.” (Mülk suresi, 3. ayet.) buyurarak ev-
rendeki mükemmel düzene dikkat çekmektedir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu ayete örnek gösterilemez?
A) C)B) D)

Gece ve gündüzün 
birbirini izlemesi

Küresel ısınma Balıkların suda yaşamaya 
uygun yaratılmaları

İnsanların doğumu
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Allah (c.c.) YaradandırTest 02

1. Çevremizde Allah’ın yarattığı varlıklara baktığımız-
da, hepsinin çeşit çeşit ve mükemmel olduğunu gö-
rürüz. Hiçbir şey kendiliğinden olmamıştır. Çevremi-
ze ve kendi yaratılışımıza baktığımızda kusursuz bir 
yaratıcı olduğunu anlayabiliriz. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yüce Allah kusursuz bir yaratıcıdır.

B) Evrendeki her şey kendiliğinden oluşmuştur.

C) Evren, sonsuz gücü olan bir varlık tarafından ya-
ratılmıştır.

D) Allah her şeyi bir düzen içinde yaratmıştır.

2. Öğretmen sınıfa “Allah’ın bütün insanların yaşaması 
ve faydalanmasına yönelik yaratmasına neleri örnek 
verebiliriz?” sorusunu yöneltmiştir. Öğrenciler aşağı-
daki cevapları vermişlerdir:

Yaren: Toprağa atılan bir meyve çekerdiğinin koca-
man bir ağaça dönüşmesi

Gökçe: Gezegenler ve yıldızlar arasında mesafenin 
uygun olması

Yağız: Öğretmenin tahtaya yazı yazması

Yadigar: İnsan vücudundaki kanın yenilenmesi

Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği ce-
vap doğru değildir?

A) Yaren B) Gökçe

C) Yağız D) Yadigar

3. 
• “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup 

yöneten de odur.”

(Zümer suresi, 62. ayet.)

• “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yara-
tan sonra göğe yönelip onları yedi gök hâlinde 
düzenleyendir.”

(Bakara suresi, 29. ayet.)

• “O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene 
koyandır.”

(A’lâ suresi, 2-3 ayetler.)

Bu ayetler ile verilmek istenen ortak mesaj aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Evren kendiliğinden var olmamıştır.

B) Allah her şeyi bilendir.

C) Evrendeki her şey bir tesadüf ile oluşmuştur.

D) Allah’tan başka ilah yoktur.

4. 
“Bütün bunlar nasıl var olmuştur?”

“Evrendeki bu varlıklar kendi kendine var ola-
bilir mi?”

“Her şeyi mükemmel bir şekilde yaratanın, tüm 
varlıklardan daha mükemmel ve üstün olması 
gerekmez mi?”

Aşağıdakilerden hangisi bu soruların hepsine 
bir cevap olabilir?

A) Evrende her şey kendiliğinden var olmuştur.

B) Her şeyi belirli bir ölçü ve düzende yaratan Al-
lah’tır.

C) Allah bizi her an görmektedir.

D) Yaratmak Allah için kolay bir iştir.
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Test 02

5. “Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu 
(nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu 
Allah’a göre kolaydır.” 

(Ankebût suresi, 19. ayet.)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıka-
rılabilir?

A) Allah yarattığı canlılara rızık verendir.

B) Allah’ın yaratması süreklidir.

C) Yaratmanın bir sonu vardır.

D) Yaratılanlar arasında en üstün olan insandır.

6. Bir ahtapotun üç tane kalbi vardır.

Bir pire, kendi büyüklüğünün 100 katı kadar zıp-
layabilir.

Karıncalar iki hafta gibi uzun bir süre suyun al-
tında yaşayabilir.

Bu bilgilerden yola çıkarak ulaşabileceğimiz so-
nuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahtapot tehlikeli bir hayvandır.

B) Her hayvan çok güçlü olarak yaratılmıştır.

C) En uzun yaşayan hayvan karıncadır.

D) Allah her canlıyı kendi yaşam koşullarına uygun 
yaratmıştır.

7. “Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yer-
yüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştir-
di ve orada her türlü canlıyı yaydı.” 

(Lokman suresi, 10. ayet.)

Bu ayetin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah her şeyi gören ve bilendir.

B) En güzel isimler Allah’a aittir.

C) Yeryüzündeki her şey insanın emrine verilmiştir.

D) Allah’ın yaratması bir denge iledir.

8. Allah, varlıkları yaratmak için hiçbir malzeme veya 
alete ihtiyaç duymaz. Allah, kendisi yaratılmayan ve 
her şeyi kendisi var eden demektir. Onun bir şeyi 
yaratması için sadece “Ol!” demesi yeterlidir.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Allah insanın işini kolaylaştırmıştır.

B) Allah, yoktan var edendir.

C) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.

D) Yaratmak Allah için kolaydır.

9. Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı ya da bir şir-
kette birden çok yönetici olsaydı her biri farklı hare-
ket eder ve kargaşa çıkardı. Aynı şekilde birden çok 
yaratıcı olsaydı da evrende kargaşa olurdu.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu durumu örnek-
lendirmektedir?

A) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar ol-
saydı, yer ve gök bozulur giderdi.”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

B) “Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz çünkü Allah 
israf edenleri sevmez.”

(A’râf suresi, 31. ayet.)

C) “Ant olsun ki vaktiyle Lokman’a şu hikmeti ver-
miştik: Allah’a şükret, ona şükreden kendi iyiliği 
için şükretmiş olur; nankörlük eden de bilmelidir 
ki Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü 
övgüye layıktır.” 

(Lokman suresi, 12. ayet.)

D) “Size bir selam verildiği zaman, ondan daha gü-
zeliyle veya aynı selamla karşılık verin.”

(Nisâ suresi, 86. ayet.)

Allah (c.c.) Yaradandır
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Test 03

1. Yüce Allah, Rahman isminin bir gereği olarak yarat-
tığı bütün varlıklara merhamet etmektedir. Yarattığı 
hiçbir insan arasında ayrım yapmadan herkese ni-
met verir. Tüm varlıkları olduğu gibi insanı da yara-
tan, yaşatan sağlık ve rızık veren Allah’tır. Yarattığı 
her şeyi insanın hizmetine ve kullanımına sunmuş-
tur.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Merhamet, Allah’ın Rahman adının özelliğidir.

B) Sadece inanan insanlar rızıklandırılır.

C) Evrendeki her şey insanlar için yaratılmıştır.

D) Yüce Allah, tüm canlıların rızkını vermektedir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın Rahman ve Ra-
him isimleri ile ilgili değildir?

A) Sonsuz nimet vermesi

B) Güzel iş yapanlara ahirette mükafatını vermesi

C) Kötüleri cezalandırması

D) İnsanları şefkati ile kuşatması

3. “En güzel isimler Allah’ındır. Ona o güzel isimleri ile 
dua edin.” 

(A’râf suresi, 180. ayet.)

Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdakilerden han-
gisinin anlamıdır?

A) Esma-i hüsna

B) Semi

C) Basar

D) Kelime-i tevhit

4. 

Sevgi, şefkat, merhamet

Bize Mevla’dan gelir

Rahmet yüklü bereket

Bize Mevla’dan gelir

Yaprakların yeşili

Renk renk açan dağ gülü

Muhabbetin bülbülü

Bize Mevla’dan gelir

Bu şiire göre, aşağıdakilerden hangisi Allah’ın 
bize verdiği nimetlerden değildir?

A) Sevgi

B) Kıskançlık

C) Doğadaki güzellikler

D) Merhamet

5. Allah’a iman etmeyenler, onun dünyadaki nimetle-
rinden faydalansalar bile ahiretteki nimetlerinden 
mahrum kalırlar. Dolayısıyla Allah’ın ---- ismi bütün 
insanlara nimet vermesi, ---- ismi ise yalnız iman 
edenlere nimet vermesi demektir.

Bu metnin anlam bütünlüğünün sağlanması için 
boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki isimler-
den hangisi getirilmelidir?

A) Kadir - Samed

B) Semi - Basar

C) Alim - Rahim

D) Rahman - Rahim

Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir
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6. I. Allah dünyada herkese eşit muamelede bulunur.

II. Allah tövbe edenlerin günahlarını bağışlayabilir.

III. Allah bütün kullarının cennete girmesini ister.

Yukarıda verilen yargılardan hangileri Allah’ın 
merhameti ile ilgilidir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

7. Bir anne kaybolan çocuğunu telaşla aramaktadır. 
Ararken her bulduğu çocuğu kendi çocuğu zanne-
dip bağrına basmaktadır. Bu annenin durumunu 
arkadaşlarına anlatan Hz. Muhammed (s.a.v.) “Bu 
kadının çocuğunu ateşe atabileceğini düşünebilir 
misiniz? İşte Allah’ın kullarına merhameti annenin 
yavrusuna duyduğundan çok daha fazladır.” demiş-
tir. 

Bu metinde vurgulanan düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Allah bazı kullarını daha fazla sever.

B) Allah’ın her şeye gücü yeter.

C) Allah’ın merhameti sonsuzdur.

D) Allah hata yapanları cezalandırır.

8. D/Y
Allah (c.c.) insanların ve hayvanların rızıklarını 
temin etmektedir.
Esma-i Hüsna Allah’ın güzel isimleri için kulla-
nılmaktadır.
Yüce Allah bu dünyada sadece iman edenlere 
rızık verir.

Bu ifadeler “Doğru (D) - Yanlış (Y)” olarak değer-
lendirildiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lır?

A) Y

D

D

 B) D

D

D

 C) Y

Y

D

 D) D

D

Y

9. “O (Allah) yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman’ın 
yaratmasında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir 
kere daha bak! Hiçbir düzensizlik görüyor musun?”

(Mülk suresi,  3. ayet.)

Bu ayetteki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Allah’ın her şeyi görmesidir.

B) Allah’ın her şeyi duymasıdır.

C) Allah’ın sonsuz bir güce sahip olmasıdır.

D) Allah’ın çok merhametli ve çok nimet verici olma-
sıdır.

10. I. Her şeyi işitmesi ve bilmesi

II. Tüm canlılara rızıklarını vermesi

III. Yaptığımız her şeyi görmesi

Numaralanmış bilgilerden hangileri Allah’ın 
Rahman ve Rahim isimleriyle ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

11. Allah (c.c.) dünyada insana bazen emeğinin  karşı-
lığı olarak bazen de emeği olmadan pek çok nimet 
vermiştir. Örneğin oksijeni, suyu, ağaçları, bitkileri 
daha nice nimetleri emeğimiz olmadan bizlere veren 
Allah’tır. Bu onun Rahman olmasının bir sonucudur.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşıla-
bilir?

A) Dünyada emeğimiz olmadan bize, nimet verilme-
yecektir.

B) Her türlü nimet Allah’ın Rahman sıfatının eseridir.

C) Allah’ın bir şeyi görmesi için göze, aydınlığa veya 
yakınlığına ihtiyacı yoktur.

D) Allah’a iman etmeyenler onun ahiretteki nimetle-
rinden mahrum kalırlar.

Allah (c.c.) Rahman ve Rahimdir Test 03
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Test 04 Allah (c.c) Görür ve İşitir

1. • “Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla gö-
rendir. ” 

(Lokman suresi, 28. ayet.)

• “Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarımızı görür.”

(Bakara suresi, 110. ayet.)

Yukarıda verilen ayetlerde Allah’ın sıfatlarından 
hangisine ortak vurgu yapılmıştır?

A) Allah’ın her şeye gücü yeter.

B) Allah her şeyi işitir.

C) Allah her şeyi bilir.

D) Allah her şeyi görür. 

2. 

Teneffüs zilinin çalmasıyla birlikte 5A sınıfı 
bahçeye top oynamaya çıkar. Ahmet ise su 
içmek için sınıfına geri geldiğinde arkada-
şının sırasının üzerindeki çikolatayı görür. 
Fakat çikolatayı çok sevmesine ve kimsenin 
fark etmeyeceğini düşünmesine rağmen onu 
yemez.

Bu metne göre Ahmet’in çikolatayı yememesinin 
sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Allah’ın her şeyi görmesi

B) Allah’ın her şeyi işitmesi

C) Allah’ın her şeye gücünün yetmesi

D) Allah’ın her şeyin yaratıcısı olması

3. • “Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızı görür. “

(Bakara suresi, 110. ayet.)

• “Şüphesiz Allah her şeyi işitir.”

(Bakara suresi, 191. ayet.)

Bu ayetleri kendine rehber edinen kişilerin aşa-
ğıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Doğru sözlü olması

B) Kötülüklerden uzak durması

C) Dedikodu yapması

D) İnsanların malına zarar vermesi

4. Öğrenciler tabu oynamaktadır. Oyunun amacı, an-
latılan sözcüğün altındaki yasak kelimeleri kullan-
madan takımına soru sözcüğünü anlatmaktır.

Ayça’nın çektiği kart aşağıda verilmiştir.

kulak
Allah
ses
sıfat

?

Buna göre Ayça aşağıdaki sözcüklerden hangi-
sini anlatmaya çalışmaktadır?

A) Kudret B) Semi

C) Basar D) Rahim
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Test 04Allah (c.c) Görür ve İşitir

5. Biz insanlar gözümüzle görür, kulağımızla işitiriz. 
Karanlıkta göremeyiz, belli sınırlardaki sesleri işite-
meyiz. Ancak Allah için böyle bir sınır yoktur. O her 
şeyi görür ve işitir.

Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Allah’ın görmek için göze ihtiyacı vardır.

B) Allah, kulakları ile işitebilir.

C) Allah’ın görmesi ve işitmesi yarattıkları gibi değil-
dir.

D) Allah, bilmek için gayret etmelidir.

6. İbrahim arkadaşı hakkında olumsuz şeyler söyle-
diğinde Mehmet, İbrahim’e bu yaptığının yanlış ol-
duğunu söyler. İbrahim ise “O burada değil ki beni 
nasıl duysun?” der. Bunun üzerine Mehmet: “----” 
diye karşılık verir.

Bu metindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Allah günahları affeder.

B) Allah her şeyi görür ve işitir.

C) Allah her şeyi yaratır.

D) Allah’ın her şeye gücü yeter.

7. • Dedikodudan uzak durur. 

• İftira etmez.

• Hırsızlık yapar.

• Anne ve babasına iyi davranır.

• Öğretmenine saygısızlık eder.

Okulda Allah’ın semi ve basar sıfatlarına sahip 
olduğunu öğrenen Nur’un yukarıdaki davranış-
lardan kaç tanesini yapması beklenir?

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

8. 

Amine, anneannesine ziyarete gider. Annean-

nesiyle sohbet ederken onun “Allah, kara ge-

cede kara taşın üzerindeki kara karıncayı görür 

ve onun ayak sesini işitir.” dediğini duyar. Bunun 

üzerine aklına hemen Allah’ın ---- olduğu gelir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) her şeyi gören ve işiten

B) her şeyin yaratıcısı

C) her şeye gücü yeten

D) rahman ve rahim

9. Kur’anı Kerim’de Allah’ın (c.c.) işitme, görme ve 
bilme gibi sıfatları genellikle birlikte anılır. Allah’ın 
görmesi, işitmesi ve bilmesi bizden farklıdır. Onun 
görmek için, işitmek için ve bilmek için hiçbir aracıya 
ihtiyacı yoktur. Biz olmayan bir şeyi bilemeyiz veya 
bazı şeylere aklımız ermediği için o şey hakkında 
bilgi sahibi olmayız. Hâlbuki Allah’ın bilmesi için hiç-
bir şeye ihtiyacı yoktur. Zaten evren ve ondaki var-
lıklar onun bilgisi sayesinde meydana gelmiştir.

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi bu metin-
de anlatılanlara örnek gösterilemez?

A) “Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla gö-
rendir.”

(Lokman suresi, 28. ayet.)

B) “O her şeyi işiten ve bilendir.

(Maide suresi, 76. ayet)

C) “İşiten, gören ve çok yakında olan Allah’a dua 
ediyorsunuz.”

(Hadis-i şerif)

D) “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede ya-
rattık.”

(Kamer suresi, 49. ayet.)
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Test 05

1. • “Şüphesiz Allah, her şeye gücü yetendir.”

(Bakara suresi, 109. ayet.)

• “Göklerde ne var ve yerde ne varsa hepsi Al-
lah’ındır. İçinizden geçeni açığa vursanız da 
gizleseniz de Allah, onun hesabını sizden sorar. 
Sonra o, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. 
Allah’ın her şeye gücü yeter.”

(Bakara suresi, 284. ayet.)

Verilen ayetlerde Allah’ın (c.c.) aşağıdaki hangi 
sıfatına ortak vurgu yapılmıştır?

A) İlim B) Kudret

C) Semi D) Basar

2. Bir şeyi bildiğimiz hâlde gücümüz yetmez ise onu 
yapamayız. Gücümüz yettiği hâlde başka engeller 
ortaya çıkarsa o şeyi yine yapamayız. Hâlbuki Allah 
(c.c.) sadece “Ol!” demek suretiyle her şeyi bir defa-
da ve mükemmel bir şekilde yaratır.

Bu metinde Allah (c.c.) ile ilgili aşağıdaki sonuç-
lardan hangisine varılabilir?

A) Allah (c.c.) her şeyi yaratmıştır.

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

C) Allah’ın (c.c.) her şeye gücü yeter.

D) Allah (c.c.) kullarına merhamet eder.

3. “Evren, tesadüflerden meydana gelmiştir.” diyen bir 
kimseden aşağıdakilerden hangisini söylemesi 
beklenebilir?

A) Canlıların arasındaki uyum, bir planlayıcı olma-
dan sağlanamaz.

B) Evrendeki her varlık kendiliğinden oluşmuştur.

C) Bulutları bu kadar güzel yaratan bir varlık olmalı-
dır.

D) Bir sanat eseri olan bu evrenin bir sanatçısı mut-
laka vardır.

4. 

“Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla 
size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Al-
lah’tır. İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için ge-
mileri emrine veren, nehirleri sizin için faydalı 
olacak şekilde yaratan odur. Düzenli seyreden 
Güneş’i ve Ay’ı sizin için yararlı kılan, gece ile 
gündüzü faydalanacağınız biçimde yaratan odur. 
O, size istediğiniz  her şeyi verdi. Allah’ın nimet-
lerini saymaya kalktığınızda başa çıkamazsınız.”

(İbrahim suresi, 32-34. ayetler.)

Bu ayetlerde asıl anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Allah (c.c.) evrendeki her şeyi bir düzene göre 
yaratmıştır.

B) Evrendeki her şey tesadüf sonucu oluşmuştur.

C) İnsanlar rızıklarını sadece kendi çabalarıyla ka-
zınır.

D) Allah’ın nimetleri sınırlıdır.

5. 

Âl-i İmran suresi 26. ayette “De ki mülkün 
gerçek sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dile-
diğine verirsin ve dilediğinden geri alırsın. Di-
lediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her 
türlü iyilik senin elindedir. Sen her şeye ka-
dirsin.” buyrulmuştur.

Bu ayette Allah’ın aşağıdaki hangi özelliğine 
vurgu yapılmıştır?

A) Allah’ın rahman ve rahim oluşuna 

B) Allah’ın her şeyi işitip gördüğüne

C) Allah’ın bütün duaları kabul ettiğine

D) Allah’ın her şeye gücünün yettiğine

Allah’ın (c.c.) Her Şeye Güce Yeter
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6. 
Allah (c.c.) Sevgisi

Kim çıkarır sabahleyin erkenden

Dünyamıza ışık veren güneşi

Gece vakti denizlere serpilen

Ay doğuyor, kim yapıyor bu işi

Kışın kuru sandığımız fidana

Baharda kim yeşillikler giydirir

Bülbül öter yuva yapmış ormana

Bu sedayı ona acep kim verir

Yukarıdaki şiirde Allah’ın hangi sıfatına vurgu 
yapılmıştır?

A) Semi B) Basar

C) Kudret D) İlim

7. “Allah iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıver-
miştir. (Ancak) aralarında bir engel olduğu için bir-
birine karışmıyorlar.”

(Rahman suresi, 19. ayet.)

Bu ayet ile verilmek istenen mesaj aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Allah sınırsız bir güce sahiptir ve her şeye gücü 
yetmektedir.

B) Allah, iman edip güzel işler yapanlara ahirette 
karşılığını vermektedir.

C) Dua etmek, Allah (c.c.) ile kurduğumuz bağı güç-
lendirmektedir.

D) Dünyadaki gelişmeleri takip edebilmek için tek-
nolojiden yararlanmak gerekmektedir.

8. İnsanların yapabilecekleri her şey imkan ve yete-
nekle sınırlıdır. Her istediğimizi yapabilmemiz müm-
kün değildir. Fakat yüce Allah için hiçbir zorluk ve 
sınır yoktur. Allah’ın dilediğini dilediği vakit yapabi-
leceği sonsuz bir kudreti vardır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın metinde 
vurgulanan sıfatı ile ilişkilendirilebilir?

A) “Göklerin ve yerin hükümdarlığı Allah’a aittir. 
Allah her şeye kadirdir.”

(Âl-i İmrân suresi, 189. ayet.)

B) “Bana dua edin karşılık vereyim.”

(Mü’min suresi, 60. ayet.)

C) “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah 
israf edenleri sevmez.”

(A’râf suresi, 31. ayet.)

D) “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle bir-
likte sizde rükû edin.”

(Bakara suresi, 43. ayet.)

9. “Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla 
size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah’tır. 
İzni ile denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emri-
nize veren nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde 
yaratan odur. Düzenli seyreden Güneş’i ve Ay’ı sizin 
için yararlı kılan gece ile gündüzü faydalanacağınız 
biçimde yaratan odur. O, size istediğiniz her şeyi 
verdi. Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız başa 
çıkamazsınız. Şu bir gerçek ki insanoğlu çok zalim, 
çok nankördür!”

(İbrahim suresi, 32-34. ayetler.)

Bu ayette Allah’ın aşağıdaki sıfatlarında hangi-
sine vurgu yapılmaktadır?

A) Basar B) Semi

C) Tekvin D) Rahim

Test 05Allah’ın (c.c.) Her Şeye Güce Yeter
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Allah (c.c.) ile İrtibat: Dua - ITest 06

1. Peygamber Efendimiz dua etmeyle ilgili olarak “Siz-
ler sağır ve uzaktaki birine değil her şeyi gören ve 
duyan Allah’a dua ediyorsunuz.” demiştir.

Bu hadiste dua ederken aşağıdakilerden hangi-
sine dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir?

A) Sıkıntılı anlarda yapılmalıdır.

B) Herkesin duyacağı şekilde olmalıdır.

C) Gönlünden geçenlerin hepsini isteyerek söyle-
melidir.

D) İçten ve sessiz bir şekilde yapılmalıdır.

2. Dua ile ilgili verilen ayetlerin hangisinde insanın 
Allah katındaki değerini arttırdığına vurgu yapıl-
mıştır?

A) “Duanız olmasa Rabb’im size ne diye değer ver-
sin!”

(Mü’min suresi, 60. ayet.)

B) “Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice dua edin. O, 
haddi aşanları sevmez.”

(A’râf suresi, 55. ayet.)

C) “Allah’a korkarak ve rahmeti umarak dua edin.”

(A’râf suresi, 56. ayet.)

D) “En güzel isimler Allah’ındır. Ona o güzel isim-
lerle dua edin.”

(A’râf suresi, 180. ayet.)

3. Dua kişinin kendisini Allah’a (c.c.) yakın hissettiği 
anlardan biridir. O anda Allah ile aramızda hiçbir 
mesafe kalmadığı için duygularımızı doğrudan ona 
iletmiş oluruz.

Bu metinde duayla ilgili asıl anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duanın kulu Allah’a yaklaştırdığına

B) Önce çalışmanın sonra dua etmenin gerektiğine

C) Belli anlarda duaların kabul olduğuna

D) Dua edenin duasının geri çevirilemeyeceğine

4. Kişi sadece kendisi için değil, ailesi, çevresi ve bü-
tün müminler için de dua etmelidir.

Aşağıda verilen dualardan hangisi bu ifadeyi 
desteklemektedir?

A) “Ey Rabb’imiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi 
bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka zarara uğ-
rayanlardan oluruz.”

 (A’râf suresi, 23. ayet.)

B) “Musâ “Rabb’im dedi, kalbime genişlik ver. İşimi 
bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sö-
zümü iyi anlasınlar.” 

(Tâhâ suresi, 25-28. ayetler.)

C) “Rabb’imiz! Hesap kurulacağı gün beni anamı, 
babamı ve müminleri bağışla!” 

(İbrahim suresi, 41. ayet.)

D) “Ya Rabb’i! Sen affedicisin affetmeyi seversin, 
beni de affet!”

 (İbn Mâce, Dua, 5)
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5. 

Peygamberimiz’in 
yaptığı dualar

Güzel ahlak ----

--------

Peygamberimiz’in dua etme biçimi düşünüldü-
ğünde bu şemaya aşağıdakilerden hangisi yazı-
lamaz?

A) Faydalı bir ilim

B) Büyük zenginlik

C) Temiz rızık

D) Kabul olan dua

6. Allah’ın doksan dokuz tane güzel ismi bulunur. Bu 
isimlere I----  denir. Bu isimlere II----  Allah’ın her şeye 
gücünün III----  her şeyi işitmesi, IV----  dünyada bütün 
canlılara şefkat ve merhamet göstermesi örnek ola-
rak verilebilir.

Bu metinde boş bırakılan yerlere gelmesi gere-
ken kelimeler aşağıdakilerin hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

I II III IV
A) Esma-i 

hüsna
Rahim Rahman Semi

B) Kâdir Rahim Esma-i 
hüsna

Hâlik

C) Esma-i 
hüsna

Kâdir Semi Rahman

D) Semi Kâdir Rahim Rahman

7. • “Şüphesiz Allah her şeyi işitir.”

(Bakara suresi, 181. ayet.)

• “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.”

(A’râf suresi, 156. ayet.)

• “Bir şeyi dilediği zaman onun emri, o şeye ancak 
“Ol!” demektir. O da hemen oluverir.”

(Yasin suresi, 82. ayet.)

I. Kudret

II. Rahman

III. İlim

IV. Semi

Yukarıdaki ayetleri, numaralandırılarak verilen 
isim ve sıfatlarla eşleştirdiğimizde hangisi dışta 
kalır?

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

8. Duaya hamd ve şükür ile başlamalıyız. Allah’ın gü-
zel isimlerini anmalıyız. Dua ederken ailemiz, sev-
diklerimiz ve tüm Müslümanlar için de hayırlı güzel 
şeyler istemeliyiz.

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bıdır?

A) Nerede dua etmeliyiz?

B) Ne zaman dua etmeliyiz?

C) Nasıl dua etmeliyiz?

D) Neden dua etmeliyiz?

Allah (c.c.) ile İrtibat: Dua - I Test 06
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1. Duanın temel amacı insanın hâlini Allah’a (c.c.) arz 
etmesi ve ona yakarışta bulunmasıdır. Allah (c.c.), 
“Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim.” (Mümin 
suresi, 60. ayet.) diyerek dua etmemizi istemekte ve 
kendisinin de yapılan dualara karşılık vereceğini be-
lirtmektedir.

Bu metinde aşağıdaki ifadelerin hangisinden 
bahsedilmemiştir?

A) Duanın bir amacının olduğundan

B) Duaya karşılık verileceğinden 

C) Her duanın istenildiği şekliyle yerine geleceğin-
den

D) Duanın insanın hâlini arz etmesi olduğundan

2. Peygamber Efendimiz; “Allah’ım! senin kudretin 
varken horlanmaktan, perişan olmaktan sana sığı-
nırım. Allah’ım! Emrinden çıkmaktan, dininde fitne-
ye uymaktan, senin katından gelen hidayeti bırakıp 
nefsimize uymaktan sana sığınırım.”  şeklinde dua 
ederdi.

Buna göre Peygamber Efendimiz ile ilgili,

I. Her şeyi Allah’a bırakmıştır.

II. Allah’ın yüce kudretine sığınarak acizliğini ifade 
etmiştir.

III. Kötü olan şeylerden Allah’a sığınmıştır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

3. Dua etmek için belirlenmiş bir vakit olmadığından 
her zaman dua edebiliriz. Ancak bazı vakitlerde edi-
len dualar Allah (c.c.) katında daha makbuldür. Ör-
neğin arefe günü, iftar vakti, bayram geceleri, kandil 
geceleri, cuma gecesi, farz namazlardan sonra ve 
cemaat hâlinde edilen dualar daha makbuldür.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Bazı günlerde dua edilmesi daha uygundur.

B) Duanın belirli bir zamanı yoktur.

C) Dua etmek için özel günleri beklemeliyiz.

D) İstediğimiz her zaman dua edebiliriz.

4. Ceylan okuldan dönerken yaralı bir yavru kedi bu-
lur ve annesiyle birlikte onu bir veterinere götürürler. 
Kediciğin tedavisinin tamamlanması için veteriner 
kliniğinde kalması gerekir Ceylan onu bırakarak eve 
dönmek zorunda kalır ama bütün gece kedicik ak-
lından çıkmaz. Ceylan, kediciğin iyileşmesi için Al-
lah’a (c.c.)  çok dua eder ve duanın verdiği rahatla-
ma ile uykuya dalar. 

Bu anlatılan olayda aşağıdaki duanın hangi yö-
nüne dikkat çekilmektedir?

A) Allah (c.c.) tarafından kabul edilmesi

B) Duanın insanı rahatlaması ve huzur vermesi

C) Duanın her yerde edilebilmesi

D) Dua etmemizin Allah (c.c.) katında çok değerli ol-
ması 

Test 07 Allah (c.c.) ile İbadet: Dua - II
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5. Şermin, ablasıyla marketten dönerken birden yola 
fırlamış, hızla gelen bir arabanın kendisine çarpma-
sından son anda kurtulmuştur. Kardeşine bir zarar 
gelmesinden çok korkmuş olan ablası Şermin’e sa-
rılmış ve “Merhameti sonsuz olan Rabb’im, Sana 
şükürler olsun, kardeşimi hep koru.” diyerek dua 
etmiştir.

Şermin’in ablası Allah’ın (c.c.) isimlerinden han-
gisi ile dua etmiştir?

A) Rahman  B) Melik

C) Kuddüs D) Aziz

6. • “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi 
bağışlamaz, bize acımazsan mutlaka zarara uğ-
rayanlardan oluruz.”

(A’râf suresi, 23. ayet.)

•  “Rabbi’miz! Hesap kurulacağı gün beni, anamı, 
babamı ve müminleri bağışla!

(İbrahim suresi, 41. ayet.)

Bu ayetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Allah’ın sıfatlarından bahsedilmektedir.

B) Allah’a dua ve yakarışta bulunulmaktadır.

C) İbadet etmenin gerekliliği vurgulanmaktadır.

D) Allah’ın her şeye gücünün yettiği belirtilmektedir.

7. Aşağıda her dairenin içerisinde “dua” kelimesinin 
anlamlarından biri verilmiş fakat bir tanesinde yan-
lışlık yapılmıştır. 

Seslenmek Yakarmak Dağıtmak İstemek

Bu dairelerde verilen kelimelerden hangisi dua-
nın anlarımdan biri değildir?

A) Seslenmek B) Yakarmak

C) Dağıtmak D) İstemek

8. I. Dua anı, kişinin Allah’a yakın olduğu anlardan bi-
ridir.

II. Dualarımızı sesli olarak yapmalıyız.

III. Dua kul ile Allah arasındaki bağı güçlendirmek-
tedir.

IV. Duada isteğimiz her şey bize verilecektir.

Dua ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri 
yanlıştır?

A) I ve II B) II ve III

C) II ve IV D) III ve IV

9. 

Samimi ve içten gelerek dua edilmelidir.

Yalnızca Allah’a (c.c.) el açılıp dua edilmelidir.

Allah’a (c.c.) hamd ve Peygamber’e (s.a.v.) 
selam ile başlamalıdır.

Sadece kendimiz için değil ailemiz ve 
sevdiklerimiz için de dua etmeliyiz.

----

Şemada boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi getirilmelidir?

A) Duanın Anlamları

B) Allah (c.c.) ile İrtibat Yolları

C) Dua Ederken Dikkat Edilmesi Gerekenler

D) Dua Edilecek Kişiler

Test 07Allah (c.c.) ile İrtibat: Dua - II
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Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.) - Bir sure Tanıyorum: İhlâs  Suresi ve AnlamıTest 08

1. Hz. İbrahim (a.s.) Kur’anı Kerim’de adı sıkça geçen bir peygamberdir. Kendisine “Halil” ve “Halilullah” lakapları ve-
rilmiştir. Halil “dost”, Halilullah “Allah’ın dostu” demektir. Hz. İbrahim’in (a.s.) Suriye’nin kuzey ve Anadolu’nun güney 
kısımlarında bulunduğu belirtilen “Ur” şehrinde doğduğu tahmin edilmektedir. Putperestler arasında yaşamış olma-
sına rağmen hiçbir zaman puta tapmayan Hz. İbrahim (a.s.) çocukluk döneminde bile tek bir yaratıcının varlığına 
inanmıştır. Bu inancı aklını ve mantığını kullanarak elde etmiştir.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Hz. İbrahim (a.s.) nerede doğmuştur?

B) Hz. İbrahim (a.s.) putlara inanmış mıdır?

C) Halilullah ne demektir?

D) Kâbe nerede inşa edilmiştir?

2. Hz. İbrahim (a.s.), insanları putlara tapınmayı bırakıp Allah’a (c.c.) inanmaları için davet etmeye başladığında, 
kendisini tanrı olarak gören zamanın hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmıştır. Ancak Allah’ın (c.c.), “Ey ateş, 
İbrahim’e serin ve selamet ol!” (Enbiyâ suresi, 69. ayet.) emriyle ateş onu yakmamıştır. Bugün Şanlıurfa’da bulunan 
Balıklı Göl’ün, Hz. İbrahim’in (a.s.) ateşe atıldığı yer olduğuna ve ateşin Allah (c.c.) tarafından suya dönüştürüldü-
ğüne inanılmaktadır.

 

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. İbrahim kavmini Allah’a inanmaya davet etmiştir.

B) Nemrut Hz. İbrahim’i ateşe attırmıştır.

C) Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yer Türkiye’de değildir.

D) Ateş Hz. İbrahim’i yakmamıştır.


