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5. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

1. 
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar ol-
saydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

Bu ayettten aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Allah vardır ve birdir.

B) Allah’ın bir dengi ve ortağı yoktur.

C) Allah hesap gününün tek sahibidir.

D) Evrendeki düzen Allah’tan başka ilah ol-
madığının ispatıdır.

2. Her yıl meydana gelen savaşlar nedeniyle 
binlerce insan yaşamını yitirmektedir. Bilinç-
siz davranışlar nedeniyle çevre kirliliği art-
makta ve bazı hayvanların nesli ne yazık ki 
tükenmektedir.

Bu durumların temel nedeni aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İnsanın evrendeki düzene zarar veren tu-
tum ve davranışları

B) Canlılar arasında ekosistemin bozulması

C) Küresel ısınmanın olumsuz etkileri

D) Evrende tesadüfler neticesinde oluşmuş 
bir düzenin olması

3. Tevhit: Allah’ın varlığı ve birliği, onun eşi ve 
benzeri olmadığı anlamlarına gelir. Yüce Al-
lah; düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir 
varlığa benzemez. Allah’a eş ve ortak olan 
hiçbir varlık yoktur. O, her şeyi var edendir ve 
her şeyin sahibidir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde 
Allah’ın metinde belirtilen özelliği vurgu-
lanmaktadır?

A) “O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir 
işe hükmetti mi ona sadece ‘Ol.’ der, o da 
hemen oluverir.”

(Bakara suresi, 117. ayet.)

B) “İlahınız bir tek Allah’tır. Ondan başka ilah 
yoktur.”

(Bakara suresi, 163. ayet.)

C) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını 
mı sanır?”

(Kıyâmet suresi, 36. ayet.)

D) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ır-
maklar yaratan ve orada bütün meyveler-
den çift çift yaratan odur.”

(Ra’d suresi, 3. ayet.)

4. Sınıfa girdiğimizde tahtada anlamlı bir cümle 
veya bir şekil gördüğümüzde bunların kendi-
liğinden olmadığını kabul ederiz. Bunun gibi 
binlerce bitki ve hayvan türünün ve milyon-
larca gezegen ve uçsuz bucaksız evrenin de 
---- kabul etmeliyiz.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) tesadüflerin bir araya gelmesiyle oluştu-
ğunu

B) amaçsız bir şekilde var olduğunu

C) bir yaratıcı tarafından var edildiğini

D) geçici bir düzene sahip olduğunu
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5. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. Penguenler yaşadıkları iklime uygun özelliklerle donatıldığı gibi balıklar da su altında yaşamalarını 
sağlayacak özel bir sistemle yaratılmıştır. Evrende gördüğümüz buna benzer örnekler ---- 

Bu metnin devamına aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) akıl sahipleri için Allah’ın varlığını gösteren delillerdir.

B) Allah’ın evrende koymuş olduğu düzene işaret eder.

C) kendiliğinden oluşmuş yasaların bir sonucudur.

D) canlıların içinde bulundukları ortamla uyumlu bir şekilde yaratıldığını gösterir.

6. Her ili bir vali, her ilçeyi bir kaymakam, her mahalleyi bir muhtar yönetir. Eğer bunlar birden fazla olsay-
dı yetki karmaşası nedeniyle büyük bir düzensizlik yaşanırdı. Birden çok tanrı olsaydı evrende büyük 
bir kargaşa meydana gelirdi.

Bu metni destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir? 

A) “Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir.”

(Tegâbün suresi, 4. ayet.)

B) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu…”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet.)

C) “Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah’ın her şeye gücü yeter.”

(Nûr suresi, 45. ayet.)

D) “O (Allah), işitendir, görendir.”

(Şûrâ suresi, 11. ayet.)

7. Bir hikayeye göre Güneş, Dünya ve Ay arasında aşağıdaki konuşma geçmektedir.

Ay: Hey! Duydunuz mu? Her gün aynı şeyi yapmak sıkıcı geldiği için Güneş bugün doğmak istemi-
yormuş.

Dünya: Bu doğruysa Güneş olmadan ben ne yaparım, insanları nasıl ısıtırım, çiçekler nasıl büyür?

Güneş: Of! Çok sıkıldım sizden. Ben artık bu işte yokum, başınızın çaresine bakın.

Hikâyedeki bu konuşma gerçek olsaydı bu durum yeryüzündeki canlılar için büyük bir felaket olurdu. 
Hâlbuki Güneş her zaman olduğu gibi sabah doğup akşam batmakta, mevsimler aksamadan birbirini 
izlemektedir. Bu sayede canlılar belli bir düzen içerisinde yaşamını sürdürmektedir.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Evrende harikulade bir sistem olmasaydı canlılar asla var olamazdı.

B) Güneş ve bunun gibi diğer varlıklar bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır.

C) Evrendeki hayatın aksamadan devam edişi Allah’ın varlığının delillerindendir.

D) Evrende bilimsel gelişmeler sayesinde oluşmuş bir düzen vardır.
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Allah (c.c.) Yaradandır
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1. Her resmin bir ressamı, her heykelin bir hey-
keltraşı olduğu gibi içinde bulunduğumuz ev-
renin de bir yaratanı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümledeki dü-
şünceyle açıklanamaz?

A) Yağmurun yağması

B) Mevsimlerin oluşması

C) Gezegenlerin yörüngelerinden çıkmaması

D) Denizlerin kirlenmesi

2. “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın 
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor 
musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet.)

Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah, varlıkları en güzel şekilde yaratmış-
tır.

B) İçinde bulunduğumuz evren Allah’ın ya-
ratması neticesinde oluşmuştur.

C) İnsan, Allah’ın yarattıkları üzerinde dü-
şünmelidir.

D) İnsan, Allah’ın yaratmış olduğu düzene 
zarar vermektedir.

3. “(Allah) Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. 
Sizi şekillendirdi ve şeklinizi de güzel yaptı…”

(Tegâbün suresi, 3. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Yüce Allah’ın Tekvin sıfatına

B) Evrendeki mükemmel düzene

C) İnsanların evrendeki düzene zarar verdik-
lerine

D) Evrendeki düzeni Allah’ın oluşturduğuna

4. Tüm varlıkları bir amaç doğrultusunda yarat-
mak Allah için çok kolaydır. Allah, bir şeyin 
olmasını istediğinde hiçbir zorlukla karşılaş-
maz. “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. 
Bir işe hükmetti mi ona sadece ‘Ol.’ der o da 
hemen oluverir.” (Bakara suresi, 117. ayet.) 
ayetinde de belirtildiği gibi Allah’ın yaratması 
için “Ol.” demesi yeterlidir.

Bu ayetten çıkarılabilecek en genel yargı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Allah varlıkları zorlanmadan yaratmakta-
dır.

B) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.

C) İnsan Allah’ın yarattığı düzene sahip çık-
malıdır.

D) Allah her şeyi belli bir düzen ve uyum içe-
risinde yaratmıştır.

5. I. “O gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir 
işe hükmetti mi ona sadece ‘Ol.’ der, o da 
hemen oluverir.”

(Bakara suresi, 117. ayet.)

II. “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi 
koruyup yöneten de odur.”

(Zümer suresi, 62. ayet.)

III. “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için 
yaratan sonra göğe yönelip onları yedi gök 
hâlinde düzenleyendir…”

(Bakara suresi, 29. ayet.)

IV. “Ant olsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir 
parça mallardan, canlardan ve ürünlerden 
eksiltmekle imtihan edeceğiz…”

(Bakara suresi, 155. ayet.)

Yukarıdaki ayetlerden hangisinin konusu 
diğerlerinden farklıdır?

A) I B) II C) III D) IV
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6. Evrendeki düzen, Allah’ın sürekli olarak yaratması ve yarattıklarını gözetmesinin bir sonucudur. Eğer 
Allah, yarattıklarını gözetmemiş olsaydı yeryüzünde hiçbir şekilde yaşam mümkün olmazdı. Bununla 
ilgili bir ayette şöyle buyrulmaktadır: ----

Bu metnin devamına aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?

A) “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.”

(Zümer suresi, 9. ayet.)

B) “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih etmektedir.”

(Hadîd suresi, 1. ayet.)

C) “…O (Allah), her an yaratma hâlindedir.”

(Rahmân suresi, 29. ayet.)

D) “Hamd, alemlerin Rabb’i olan Allah’a mahsustur.”

(Fâtiha suresi, 1. ayet.)

7. Hayvanlar âlemine baktığımızda bu canlıların yüce Allah’ın kendilerine belirlediği sınırların dışına çık-
madığı ve doğadaki mükemmel düzeni devam ettirdiğini görürüz. Yüce yaratıcı, hayvanlara kendilerine 
özgü birtakım özellikler vermiştir. Soğuk iklim canlısı olan kutup ayılarının derisi ile sıcak iklim canlısı 
olan develerin deri yapıları birbirinden farklıdır. Arılar bal yapmaya programlanmışken örümcekler ağ 
ören canlılar olarak bilinir.

Bu metinde asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Canlıların yaşadıkları ortama sonradan uyum sağladıkları

B) Evrendeki düzeni korumak için doğadaki canlılara sahip çıkılması gerektiği

C) Hayvanlar âleminde de Allah’ın yarattığı bir düzen olduğu

D) Allah’ın insanı diğer canlılardan üstün özelliklerde yaratması

8.   

Cümle canlı hep topraktan  

Var olmuşuz emir Hakk’dan

Rahmet dile sen Allah’tan

Tükenmez rahmet deryası
  Âşık Veysel

Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanın topraktan yaratıldığına B) Allah’ın merhametine sığınılması gerektiğine

C) İnsanın ölümlü bir varlık olduğuna D) Canlıların yaşamını Allah’a borçlu olduğuna
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Allah (c.c.) Rahman ve Rahîmdir
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1. Sevgili Peygamberimiz bir hadisinde “Bir 
Müslüman’ın ayıbını örtenin Allah da kıyamet 
gününde ayıplarını örter.” buyurarak affedici 
ve merhametli olunması gerektiği konusunda 
bizleri uyarmaktadır.

Bu durum;

I. Rahman,

II. Rahîm,

III. tevhit

kavramlarından hangileriyle ilişkilendirile-
bilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Peygamberlerin insanlara yol gösterici olarak 
gönderilmesi, Allah’ın Rahman ve Rahîm sı-
fatlarının, diğer bir tabirle Allah’ın merhameti-
nin göstergesidir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi metindeki 
düşünceyi en iyi şekilde destekler?

A) “(Ey Muhammed!) De ki: Ben yalnızca si-
zin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın 
tek bir ilah olduğu vahyolunuyor…”

(Kehf suresi, 110. ayet.)

B) “O; yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve 
düzene koyandır.”

(A’lâ suresi, 2. ayet.)

C) “(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere 
rahmet olarak gönderdik.”

(Enbiyâ suresi, 107. ayet.)

D) “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka 
ilah yoktur. O Rahman’dır, Rahîm’dir.”

(Bakara suresi, 163. ayet.)

3. Besmele çektiğimizde Allah’ın Rahman ve 
Rahîm sıfatlarını zikretmiş oluruz.”

Buna göre “Besmele” çeken bir kişi Allah’ın 
hangi özelliğini vurgulamış olur?

A) Evreni yaratması

B) Her şeyin sahibi olması

C) Sonsuz bir güce sahip olması

D) Affedici ve merhamet sahibi olması

4. Yüce Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Dün-
yada bütün canlılara şefkat gösteren, inanan 
inanmayan herkese merhamet eden ve her 
türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir.

Yüce Allah’ın metinde bahsedilen ismi 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Rahman B) Tekvin

C) Tevhit D) Rahîm

5. Kur’an-ı Kerim’in çeşitli ayetlerinde Allah’ın 
belirli sıfatlarından söz edilmektedir. Bunun 
gibi Allah’ın Rahman ve Rahîm sıfatlarının da 
birçok ayette konu edildiği görülmektedir.

Buna göre Allah’ın Rahman ve Rahîm sı-
fatlarından bahseden ayetlerin konusu 
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Allah’ın kendisine inanmayanları dünyada 
cezalandırması

B) Allah’ın her canlıya acıması ve yaşaması 
için fırsat vermesi

C) Allah’ın müminlere ahirette merhamet edip 
cennetine koyması

D) Allah’ın insanlara yaşamlarını kolaylaştı-
racağı nimetler vermesi
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6. “Allah merhametini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yer-
yüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder. Hatta yavrulu 
hayvan, bir tarafını incitir endişesiyle ayağını yavrusundan sakınır.”

(Hadis-i şerif)
Bu hadisle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Merhamet etmek, canlılar arasında yalnızca insanda görülen bir özelliktir.

B) Allah, yalnızca ibadet edenlere merhamet etmektedir.

C) İnsanların merhametinin kaynağı Allah’ın rahmetidir.

D) İnsan, Allah’ın merhametini hak etmek için ona bolca kulluk etmelidir.

7. Bir anne kaybolan çocuğunu telaşla aramaktadır. Ararken her bulduğu çocuğu kendisinin zannederek 
sarılmaktadır. Sonunda çocuğunu bulur ve onu özlemle kucaklar. Bu annenin durumunu ashabına 
anlatan Hz. Muhammed (s.a.v.) “Bu kadının çocuğunu ateşe atabileceğini düşünebilir misiniz? İşte 
Allah’ın kullarına merhameti bu annenin yavrusuna duyduğundan çok daha fazladır.” buyurur.

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Çocuk sevgisi B) Zorda kalana yardım etmenin önemi

C) Allah’ın Rahman ismi D) Allah’ın bir ve tek olması

8.  

Baharları, yazları
Güneşi, yıldızları
Hakka tapan bizleri
Sen yarattın Allah’ım

Bahçemdeki gülleri
Öten bülbülleri
Dua eden dilleri
Sen yarattın Allah’ım

Yaşar Kandemir

Bu şiirden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’ın varlıkları yarattığına

B) Allah’ın vermiş olduğu nimetlerle insanın yaşamını kolaylaştırdığına

C) İnsanların verdikleri nimetler için Allah’a dua ettiğine

D) Allah’ın her şeyi gördüğüne

9. Mahmut Bey hastanedeki randevusuna yetişmek için aceleyle aracının başına geçti. Yoğun trafiğin de 
etkisiyle randevuya oldukça az bir zaman kalmıştı. Bir an önce hastaneye varmak isteyen Mahmut Bey 
daha hızlı gitme kaygısıyla gaza basınca bir an direksiyon hâkimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araç 
kullanılamaz hâle gelirken Mahmut Bey böylesine büyük bir kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Mahmut Bey’in kazadan kurtulmasında Allah’ın hangi özelliği etkili olmuştur?

A) Merhametli olması B) Yoktan var etmesi

C) Hiçbir varlığa benzememesi D) Duaları karşılıksız bırakmaması
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1. “Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) 
temellerini yükseltiyor, ‘Ey Rabb’imiz! Bizden 
kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, 
hakkıyla bilensin.’ diyorlardı.”

(Bakara suresi, 127. ayet.)

Bu ayetteki altı çizili kelime yüce Allah’ın 
hangi sıfatı ya da ismiyle ile ilgilidir?

A) Rahman B) Basar

C) Semi D) Rahîm

2. “…O, (Allah) karada ve denizde ne varsa bilir; 
onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez…”

(En’âm suresi, 59. ayet.)

Bu ayette verilen mesaj yüce Allah’ın han-
gi sıfatı ya da ismiyle daha fazla ilişkilen-
dirilebilir?

A) İlim B) Semi

C) Basar D) Rahîm

3. I. Allah evrende olup biten her şeyden en 
küçük ayrıntısına kadar haberdardır.

II. Allah’ın işitmesi ve görmesi yaratılmış var-
lıklardaki kulak, göz gibi organlar yoluyla 
değildir.

III. Allah yaptığımız her duayı duyar ve nere-
de olursak olalım yaptığımız her şeyi gö-
rür.

IV. Allah, insanın Rabb’ini tanıması ve ona 
hakkıyla kulluk edebilmesi için vahiy gön-
dermiştir.

Yukarıdaki numaralanmış ifadelerden 
hangisinin Allah’ın semi, basar ve ilim sı-
fatlarıyla doğrudan ilişkili olduğu söylene-
mez?

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

4. Yüce Allah; her şeyi gören, işiten ve bilendir. 
O, insana çok yakın olup her şeyden en kü-
çük ayrıntısına kadar haberdardır. Bu neden-
le insanın yaptığı söylediği, hatta düşündüğü 
her şeyi bilir.

Bu metinde anlatılmak istenen temel dü-
şünce ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin 
mesajı örtüşmektedir?

A) “…Allah sana bir hayır verirse (bunu da 
geri alacak yoktur.) O, her şeye gücü ye-
tendir.”

(En’âm suresi, 17. ayet.)

B) “İnsanı biz yarattık ve elbette içinden ge-
çenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki 
alıcı (yaptığını) alıp kaydederken biz ona 
şah damarından daha yakınız.”

(Kâf suresi, 16 ve 17. ayetler)

C) “Ant olsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. 
Onları karada ve denizde taşıdık. Kendi-
lerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklan-
dırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğun-
dan üstün kıldık.”

(İsrâ suresi, 70. ayet.)

D) “…O, her şeyi yaratmış ve bir ölçüye göre 
takdir etmiştir.”

(Furkân suresi, 2. ayet.)

5. Allah’ın varlığına iman eden bir kimse bilir ki 
Allah her şeyi bilir, görür ve duyar. Bu neden-
le davranışlarına dikkat eder. Yanlış işlerden 
kaçınarak davranışlarını iyi yönde değiştir-
meye çalışır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 
kimseden beklenen bir davranış değildir?

A) Zararlı alışkanlıkları terk etmek

B) Başkalarının yanlışlarını herkese anlat-
mak

C) Yapılan iyiliği başa kakmamak

D) Sokak hayvanlarını beslemek
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6. Halkın durumunu öğrenmek isteyen Hz. Ömer, bazı geceler kılık değiştirerek sokaklarda dolaşırdı. 
Yine böyle bir günde dışarıya çıkan Hz. Ömer yorulup bir evin duvarına yaslandığı sırada içeride bir 
anneyle kızın konuşmasına şahit olmuştu. Anne, kızına “Kızım süte su kattın mı?” diye sordu. Kızı, 
annesine “Anne elbette katmadım. Duymadın mı, Halife Ömer süte su katmayı yasakladı.” şeklinde 
cevap verdi. Annesi ise kızına çıkıştı: “Ömer nereden görecek bizim süte su kattığımızı?” Kız ise ken-
dinden oldukça emin bir şekilde cevap verdi: “Ömer bizi görmese bile Allah görür.”

Bu olayda kızın, en son cevabında Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapılmıştır?

A) Basar B) İlim C) Semi D) Rahîm

7. Bu görseldeki isimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?          

Es-Semî'

 

A) Esmâ-i Hüsnâ olarak bilinen isimlerden biridir. 

B) Allah’ın her şeyi işitmesi anlamına gelir.

C) Yüce Allah’ın yarattığı hiçbir varlığa benzemediğini belirten sıfatıdır.

D) Bu ismin anlamını bilen bir kişiden söz ve konuşmalarına dikkat etmesi 
beklenir.

8. I. “O, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için üzerinize melekleriyle birlikte rahmetini gönderir. Allah 
müminlere çok merhamet edendir.”

(Ahzâb suresi, 43. ayet.)

II. “O, karada ve denizde ne varsa bilir; onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez…”

(En’âm suresi, 59. ayet.)
III. “…Şüphesiz Allah bütün yaptıklarını görür.”

(Bakara suresi, 110. ayet.)

Numaralanmış olarak verilen ayetlerin ilişkili olduğu yüce Allah’ın sıfatları aşağıdakilerin han- 
gisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Rahman İlim Semi
B) Rahman Semi Basar
C) Rahîm Semi İlim
D) Rahîm İlim Basar

9. Yüce Allah’ın sahip olduğu sıfatlar onda sınırsız bir şekilde vardır. Bu sıfatların bir kısmı insanlarda 
da vardır. Ancak insanın sahip olduğu sıfatlar imkân, zaman ve yetenekle sınırlıdır. Örneğin Allah her 
şeyi işitebilirken insan ancak belirli yükseklikteki sesleri işitebilir. Yani insanın işitmesinde çeşitli sınırlar 
vardır.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah’a ait sıfatlardan bazıları kısmen insanda da bulunmaktadır.

B) İnsan sınırlı bir işitme kabiliyetine sahiptir.

C) İnsanın sahip olduğu sıfatların bir sınırı varken Allah sonsuz bir güce sahiptir.

D) İnsan istediği her şeyi yapabilecek özelliklerde yaratılmıştır.
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1. Allah’ın güzel isimlerinden biridir. Allah’ın her 
şeye gücünün yetmesi anlamına gelir.

Allah’ın bu cümlede bahsedilen güzel ismi 
ya da sıfatı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İlim B) Basar

C) Kudret D) Rahman

2. Erşan, kavgalı olduğu arkadaşı hakkında 
ağza alınmayacak birtakım sözler söyleme-
ye başladı. Selçuk, insanların arkasından 
hoş olmayacak şekilde konuşmanın doğru bir 
davranış olmadığını söyleyerek arkadaşını 
uyardı. Erşan ise “Hakkında konuştuğum kişi 
burada değil nereden duyacak?” dedi. Bunun 
üzerine Selçuk: “Doğru fakat ----” diyerek 
karşılık verdi.

Bu metnin bütünlüğüne göre boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi getirilmeli-
dir?

A) Allah günahından pişmanlık duyan kulları-
nı affeder.

B) Allah Rahman ve Rahîmdir.

C) Allah yapılan her işi görür ve duyar.

D) Allah tüm varlıkları yoktan var etmiştir.

3. I. Allah aynı anda sayısız ve sınırsız işi ya-
pabilir.

II. Allah’ın müminlere karşı merhameti ol-
dukça geniştir.

III. Allah’ın bir şeyin olmasını istediğinde “Ol.” 
demesi yeterlidir.

Numaralanmış ifadelerin hangileri Allah’ın 
“Kadir” ismiyle ilgilidir?

A) Yalnız I B) I ve III

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

4. Bankadan almış olduğu maaşını yolda dü-
şüren Polat Bey, oldukça üzgün bir şekil-
de Allah’a dua etmeye başlamıştır. Duasını 
ederken “Allah’ım sen her şeye kadirsin, kay-
bettiğim paramı bulmamda bana yardım et.” 
diyerek duasını bitirmiştir.

Bu metinde altı çizili bölümde bahsedilen 
konu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Allah’ın her şeyi yapmaya gücünün yettiği

B) Allah’ın kendisine yapılan duaları geri çe-
virmediği

C) Allah’ın kullarına karşı merhametli ve affe-
dici olduğu

D) Allah’ın tek bir ilah olduğu

5. Yüce Allah’ın kudreti sınırsızdır. O, her istedi-
ğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar. 
İnsanların ise gücü sınırlıdır. Tüm insanlar bir 
araya gelseler bile Allah’ın yarattığı bir karın-
cayı dahi yaratmaya güç yetiremezler.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır?

A) Allah’ın gücünün sonsuz olduğu

B) Allah’ın merhametinin her şeyi kuşattığı

C) Allah’ın insanı imtihan ettiği

D) Allah’ın insanı en üstün şekilde yarattığı

6. Allah, kullarının yaptığı açık veya gizli her tür-
lü davranıştan haberdardır.

Bu inançtaki bir kimseden aşağıdaki dav-
ranışlardan hangisi beklenmez?

A) Kendisi için istediğini bir başkası için de 
istemesi

B) Sadece kendi yakınlarına iyi davranması

C) Hoşgörülü olması

D) Dargın kimselerin arasını bulması

5. SINIF D�N KÜLTÜRÜ DUT - 2022
Test 5 (598894)

OPT�K - Test 5 (598894)
598894

QR - Test 5 (598894)

598894



5. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7. Allah açısından hiçbir işte zorluk yoktur. O, her istediğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar. 
Baharda doğayı yemşeyil yapmak bir çiçek kadar ona kolaydır. Cenneti yaratmak bir bahar kadar ona 
rahattır. Çünkü Allah’ın kudretinin kaynağı kendisidir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de “Göklerin, yerin ve 
bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Mâide 
suresi, 120. ayet.) ayetiyle dile getirilmektedir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmuştur?

A) Allah’ın ilminin genişliği B) Allah’ın her şeyi görmesi

C) Allah’ın kullarına çeşitli nimetler vermesi  D) Allah’ın eşsiz bir güce sahip olduğu

8.  

“Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musun? Üç kişinin gizli konuştuğu 
yerde dördüncüsü mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka odur. 
Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o, onlarla be-
raberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah, her şeyi 
bilendir.”

(Mücâdele suresi, 7. ayet.)

Aşağıdaki kişilerden hangisinin ayetteki mesaja uygun hareket ettiği söylenemez?

A) İnsanları kötülükten sakındıran Murat’ın

B) Arkadaşının sırrını başkalarıyla paylaşan Derya’nın

C) Kırıcı ifadelerinden dolayı arkadaşından özür dileyen Cemil’in

D) Yaşamış olduğu bir olayı anlatırken abartıdan kaçınan Gizem’in

9.   
Kim çıkarır sabahleyin erkenden
Dünyamıza ışık veren Güneş’i
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
Annenize sizi sevme hissini
Onun ruha şifa veren sesini
Kalbimize doğru olma hissini
Kim veriyor bu şeylerin hepsini

İbrahim Alaaddin Gövsa

Bu şiirde aşağıdakilerden hangisine yönelik bir işaret yoktur?

A) İnsandaki güzel duyguların kaynağının Allah olduğu

B) Allah’ın üstün bir güce sahip olduğu

C) Allah’ın kullarından emirlerini yerine getirmelerini istediği

D) Evrendeki düzenin kaynağının Allah olduğu 
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1. • “Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman 
yapan Allah’a hamdolsun.”

• “Bizi doyurup sulayan, ihtiyaçlarımızı gi-
deren ve bizi barındıran Allah’a hamdol-
sun.”

Bu hadislerde aşağıdakilerden hangisine 
dikkat çekilmektedir?

A) Nimetlere karşı şükür

B) Günaha karşı af dileme

C) Zorluklara karşı sabır

D) Elde olmayanı isteme

2. “(Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rab-
b’im size ne diye değer versin?”

(Furkân suresi, 77. ayet.)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmıştır?

A) Peygamberimiz yapmış olduğu dualarla 
bizlere örnek olmuştur.

B) İbadetlerin düzenli olarak yerine getirilme-
si önemlidir.

C) Dua insanı Allah’a yakınlaştıran bir iba-
dettir.

D) Dua yalnız Allah’a yapılmalıdır.

3. • “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, 
annemi, babamı ve tüm inananları bağışla.”

(İbrâhîm suresi, 41. ayet.)

• “…Rabb’im! Beni namaza devam eden bir 
kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler 
yarat. Rabb’imiz! Duamı kabul eyle.”

(İbrâhîm suresi, 40. ayet.)

Her iki ayette de dikkat çekilen konu aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Kişinin sadece kendisi için değil başkaları 
için de dua etmesi gerektiği

B) Allah’ın duaları karşılıksız bırakmayacağı

C) Anne ve babamızın en yakınlarımız olduğu

D) Namazın herkesin yerine getirmesi gere-
ken bir ibadet olduğu

4. Ömer, ailesiyle birlikte ameliyat olmuş bir 
yakınını ziyaret etmiştir. Ancak Ömer hasta 
ziyaretinde ne söylenmesi gerektiğini bilme-
mektedir.

Ömer’in bu ziyarette aşağıdaki dua cüm-
lelerinden hangisini söylemesi gerekmek-
tedir?

A) Allah’a emanet ol.

B) Allah şifa versin.

C) Allah mesut etsin.

D) Allah zihin açıklığı versin.

5. “Allahım! Bana helal rızık ver. Beni haramdan 
koru. Beni senden başkasına muhtaç etme.”

(Hadis-i şerif)

Bu hadisteki dua örneğinde Allah’tan aşa-
ğıdakilerden hangisi istenmiştir?

A) Helal kazanç B) Aile huzuru

C) Sağlıklı yaşam D) Günahların affı

6. Dua nasıl yapılmalıdır?

Bu soruya aşağıdaki ayetlerden hangisi 
cevap vermektedir?

A) “…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, 
ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından 
koru.”

(Bakara suresi, 201. ayet.)

B) “…Rabb’inize ibadet edin ve iyi işler yapın 
ki kurtuluşa eresiniz.”

(Hac suresi, 77. ayet.)

C) “Rabb’inize yalvarıp yakararak ve gizlice 
dua edin. Biliniz ki o, haddi aşanları sev-
mez.”

(A’râf suresi, 55. ayet.)

D) “…Rabb’im! Gönlüme ferahlık ver. İşimi 
bana kolaylaştır.”

(Tâhâ suresi, 25 ve 26. ayetler)
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7. Dua yalnızca Allah’a yapılması gereken bir ibadetken bazı insanlar duayı yanlış anlamışlar ve türbele-
re giderek orada kabri bulunan kişilerden yardım istemişlerdir.

Sözü edilen yanlış tutumun düzeltilmesi için aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı dikkate 
alınmalıdır?

A) “...Rabbim! Doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım.”
(Kasas suresi, 24. ayet.)

B) “Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin.”
(Bakara suresi, 45. ayet.)

C) “Ey Rabbim! Hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım.”

(Hûd suresi, 47. ayet.)

D) “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.”
(Fâtiha suresi, 5. ayet.)

8. Vermiş olduğu nimetler için yaratıcımıza olan şükrümüzü dua ile gösteririz. Bizi Allah’a yakınlaştıran 
dua sayesinde Rabb’imiz katındaki değerimiz artar. Başımıza gelen ya da gelebilecek kötülüklerden 
korunmak için dua eder, sevincimizi de dua ederek Allah’a arz ederiz. Dua yoluyla ümitsizliğe düşmek-
ten kurtulur, iç dünyamızda huzura kavuşuruz.

Bu metin, aşağıdakilerden hangisinin cevabı niteliğindedir?

A) Kimler için dua ederiz? B) Dua ederken nelere dikkat etmeliyiz?

C) Niçin dua ederiz? D) Duanın anlamı nedir?

9. Dua hiçbir şey yapmadan sadece Allah’tan istemek değildir. Kişi, dua ederken üzerine düşen tüm 
sorumlulukları da yerine getirmelidir. Hiçbir şey yapmadan, çalışmadan ve tehlikelere karşı tedbir al-
madan Allah’tan yardım istemek doğru bir dua anlayışı değildir.

Aşağıdaki örneklerden hangisi metinde verilen mesaja uygun değildir?

A) Allah’tan hayırlı müşteri isteyen bir esnafın dürüstlüğe önem vermesi

B) Allah’tan şifa bekleyen bir hastanın tedaviyi ihmal etmemesi

C) Allah’tan sıkıntısız bir yolculuk isteyen bir sürücünün trafik kurallarını ihlal etmesi

D) Allah’tan başarılı olmak için yardım isteyen bir sporcunun antrenmanlarını ihmal etmemesi

10. Uzun zamandır istediği robot oyuncağın babası tarafından alındığını gören Yasin bu duruma oldukça 
sevindi. Babası da “Haydi o zaman Allah’a bunun için dua edip şükredelim.” deyince Yasin şaşırmış 
bir şekilde şöyle dedi: “Baba dua sadece zor zamanlarda edilmez mi? Benim şu an sıkıntım yok ve 
çok mutluyum.” dedi. Babası ise Yasin’e, “Dua sıkıntılı zamanlarda yapıldığı gibi ---- de yapılır.” dedi.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yapmış olduğumuz yanlış davranışların bağışlanması için

B) bize verdiklerinden dolayı Allah’a teşekkür etmek için

C) Allah’tan sağlık ve sıhhat istemek için

D) Allah’ın sahip olduklarımızdan daha fazlasını vermesi için
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1.   
“İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi; bilakis o, 
tek Allah’a inanıp boyun eğmiş birisiydi, müş-
riklerden de değildi.”

(Âl-i İmrân suresi, 67. ayet.)

Bu ayetten Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili çıka-
rılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) İnsanları uyarlamakla görevli bir peygam-
berdir.

B) Hristiyan ve Yahudilerden farklı bir yaşan-
tıya sahip olmuştur.

C) Hayatı boyunca putperest kimselerle mü-
cadele etmiştir.

D) Şirkten uzak durarak tevhit inancını be-
nimsemiştir.

2. Hz. İbrahim’in (a.s) yaşadığı şehirde putların 
bulunduğu büyük bir tapınak vardı. İnsanlar 
buraya gelerek putlara hediyeler sunar ve 
onlara dileklerini yerine getirmeleri için dua 
ederlerdi. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. İb-
rahim’in (a.s.) içinde bulunduğu toplumun 
bir özelliğidir?

A) Putperestlik yerleşik bir davranış hâline 
gelmiştir.

B) Güçlünün zayıfı ezmesi yaygın bir durum-
dur.

C) Paylaşma ve yardımlaşma duygusu zayıf-
tır.

D) Ekonomik sorunlar üst seviyededir.

3. I. Kur’an-ı Kerim’de kendisinden sıkça bah-
sedilen bir peygamberdir.

II. Oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir.

III. Nemrut tarafından ateşe atılmıştır.

Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili numaralanmış 
ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

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

4. Hz. İbrahim (a.s.) putperestliğin oldukça yay-
gın olduğu bir topluma peygamber olarak 
gönderilmiştir. O, çeşitli baskı ve tehditlere 
maruz kalmış, ateşe atılmış fakat yoluna çı-
karılan bunca zorluğa rağmen tevhit davasın-
dan vazgeçmeyerek insanları bir olan Allah’a 
inanmaya davet etmiştir.

Bu metinde Hz. İbrahim’in (a.s.) hangi 
özelliği vurgulanmıştır?

A) İnsanların kusurlarını affetmesi

B) Davasını kararlı bir şekilde sürdürmesi

C) Evrendeki varlıklardan hareketle Allah’ın 
birliğini bulması

D) Şehrindeki tüm putları kırması

5. Kur’an-ı Kerim’de hanif kavramı daha çok Hz. 
İbrahim (a.s.) için kullanılmış ve onun hanif bir 
Müslüman olduğuna dikkat çekilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim (a.s.) için 
kullanılan bu kavramı karşılayan ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Allah’ı bir tanıyan ve hakka yönelen

B) Allah’ın dostu olarak anılan

C) Allah tarafından ateşten korunan

D) Allah’a yakın olan
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6. Hz. İbrahim (a.s.) putların bulunduğu alana giderek büyük put haricindeki tüm putları kırıp parçaladı. 
Putları kırmış olduğu baltayı bu putun omzuna astı. Bu davranışıyla halkına şu mesajı vermek istedi: 
----

Bu metin aşağıdaki ifadelerden hangisi ile devam ettirilemez?

A) Kendisini savunamayacak kadar aciz varlıklara ibadet etmek yanlıştır.

B) Hiçbir şey yapamayan putlar tapılmaya layık değildir.

C) Hiç kimse işlemediği bir suçtan dolayı cezalandırılmamalıdır.

D) Kendisine bile faydası olmayan varlıklardan ilah olmaz.

7. Kur’an-ı Kerim’de hayatlarından dersler çıkarmamız ve onları örnek almamız için bizlere bazı peygam-
berlerin hayatları anlatılmıştır. Bu peygamberlerden biri de Hz. İbrahim’dir (a.s.). Hz. İbrahim’in (a.s.) 
hayatında örnek alınması gereken çok şey vardır. Onun Allah’a samimiyetle inanması, cömertliği ve 
Allah’a teslimiyeti tüm inananlar için örnek teşkil etmektedir.

Bu metinde Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Yaşadığı olayların Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığına

B) İnsanlar için örnek bir yaşantıya sahip olduğuna

C) Doğru inanca ve güzel ahlaka sahip olmak isteyen Müslümanların örnek almaları gereken bir pey-
gamber olduğuna

D) Kur’an-ı Kerim’de İbrahim suresi adıyla bir surenin bulunduğuna

8. “Üzerine gece karanlığı basınca, bir yıldız gördü. ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Yıldız batınca da, ‘Ben öyle 
batanları sevmem.’ dedi. Ay’ı doğarken görünce de, ‘İşte Rabb’im!’ dedi. Ay da batınca, ‘Ant olsun ki, 
Rabb’im bana doğru yolu göstermezse, mutlaka ben de sapıklardan olurum.’ dedi. Güneş’i doğarken 
görünce de ‘İşte benim Rabb’im! Bu daha büyük.’ dedi. O da batınca (kavmine dönüp) ‘Ey kavmim! Ben 
sizin Allah’a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım.’ dedi.”

(En’âm suresi, 76-78. ayetler.)

Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Evrendeki olaylardan hareketle Allah’ın varlığına ulaşılabilir.

B) Eksikliği bulunan bir varlığın insanın Rabb’i olması mümkün değildir.

C) Peygamber olmayanlar evrendeki düzeni anlayamaz.

D) Hz. İbrahim (a.s.) akıl ve düşünme yeteneğini kullanarak tevhit inancına ulaşmıştır.

9. “İbrahim, ‘Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeyen tanrılara mı tapıyorsunuz? Size de 
Allah’ı bırakıp taptığınız şeylere de yazıklar olsun! Siz aklınızı kullanmaz mısınız?’ dedi.”

(Enbiyâ suresi, 66 ve 67. ayetler.)

Bu ayetlere göre Hz. İbrahim (a.s.) kavmini hangi konuda uyarmıştır?

A) Tevhit inancını benimsemeleri B) Güzel ahlaka sahip olmaları

C) İbadet yaparken gösterişten kaçınmaları D) Haksızlık yapmaktan kaçınmaları
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1. Hz. Peygamber İhlâs suresi için “Varlığım 
elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure, 
Kur’an’ın üçte birine denktir.” buyurmuştur.

Peygamberimiz bu sözüyle aşağıdakiler-
den hangisine işaret etmiştir?

A) İhlâs suresinin her zaman okunabileceği-
ne

B) Bu surenin dua olarak da okunabileceğine

C) İhlâs suresinin tevhit inancını konu edindi-
ğine

D) Bu surenin Kur’an’da önemli bir yere sahip 
olduğuna

2. I. Zor ve sıkıntılı durumlarda

II. Cenaze törenlerinde

III. Hatim dualarında

İhlâs suresi yukarıdaki durumların hangi-
lerinde okunabilir?

A) Yalnız I B) I ve II

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

3. I. Sure adını ilk ayette geçen bir kelimeden 
almıştır.

II. Hz. Peygamber ve Müslümanların Mek-
ke’de yaşadığı dönemde inmiş bir suredir.

III. İslam inancının özü olan tevhit ilkesi bu 
surede kısa ve özlü bir şekilde anlatılmış-
tır.

İhlâs suresi ile ilgili numaralanmış ifade-
lerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

4. İhlâs suresinde yer alan ayetlerde tevhit inan-
cı üzerinde durulmuş, ibadet ve ahlak konula-
rı ile ilgili herhangi bir ayete yer verilmemiştir.

Buna göre İhlâs suresinden aşağıdaki me-
sajlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Allah bir ve tektir.

B) Hiçbir şey Allah’a denk ve benzer değildir.

C) Namaz tamamen Allah’ın rızasını gözete-
rek kılınmalıdır.

D) Allah hiçbir şeye muhtaç değilken her şey 
ona muhtaçtır.

5. 
“De ki: O Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. 
Ondan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğ-
mamıştır. Hiçbir şey ona denk ve benzer de 
değildir.”

(İhlâs suresi, 1-4. ayetler.)

İhlâs suresinde altı çizili bölümle aşağıda-
kilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?

A) Allah yarattıklarını görür ve duyar.

B) Allah hiçbir varlığa muhtaç değilken tüm 
varlıklar Allah’a muhtaçtır.

C) Allah insanlara yaşamlarını kolaylaştıra-
cak nimetler vermiştir.

D) Allah, yeryüzünde olup biten her şey hak-
kında bilgi sahibidir.
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