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   SUNU

     Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,

5. sınıf, hem ortaokul dönemi açısından hem de üç yıl sonraki dönem olan lise öğrenimi açısından 
büyük önem taşımaktadır.  Bildiğiniz üzere yaşadığımız çağ, öğrencilerimizden günlük hayata dönük bilgi, beceri, 
tutum ve değerleri kazanmalarını bekliyor. Söz konusu bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmak açısından 5. sınıf 
bir dönüm noktası değerindedir. Çünkü artık öğrencilerimizin sadece sınava hazırlanmaları değil hayata hazırlanan 
bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Aynı gereklilik, Liselere Giriş Sınavı için de yine bu sınavın örnek 
tuttuğu veya aynı amaca yöneldiği TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınav ve saha araştırmaları için de yaşanıyor.

Eğitim yayımcısı bir kurum olarak biz de 5. sınıf öğrencilerimiz için hedeflerimizi, PISA ve TIMSS çerçe-
vesine, ayrıca “Liselere Geçiş Sınavı”na göre belirledik. Sorularımız, MEB’in gerçekleştirdiği sınavda olduğu 
gibi sadece çoktan seçmeli test maddeleri ile kurgulanmış olsa da yönelip ölçtüğü kazanım ve beceriler 
açısından tümüyle ulusal ve uluslararası standartlara (MEB’in uyguladığı sınavlar, PISA VE TIMSS) göre  
5. sınıf öğrencilerimiz için hazırlandı. Öğrencilerimizin her alanda okuyan araştıran, okuduklarından ve araştır-
dıklarından çıkarım yapabilen, bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin edebilen, analitik düşünebilen, bilim-
sel bilgi, beceri ve yöntemleri kullanan bireyler olmasını istiyoruz. Bunu hem uluslararası alan araştırmaları hem 
de yeni sınav sistemi zorunlu kılıyor. Bizler de üzerimize düşeni yaptık ve Mutlak Başarı Yeni Nesil Soru Ban-
kalarımızı 5. sınıf öğrencilerimizin de düzeyine uygun olarak hazırladık.

“MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”, 5. sınıf düzeyindeki öğretim programlarının 
içerikleri üzerine bina edilmiş, kazanım edinme ve bilgiyi öğrenmenin yanında edinilen bilgi ve kazanımları kullan-
mayı gerektiren üst düzey düşünme becerilerine odaklanmıştır. Özetle kitabımızdaki sorular, belli bir kurguya ya 
da gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanan, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorumlama, mu-
hakeme yapabilme gibi “üst düzey bilişsel becerileri”ni ölçen sorulardan oluşmaktadır. 

Değerli Veliler,

“Yeni Nesil Soru Bankası Seti”ne ait MUTLAK BAŞARI SORU BANKALARI, açıklanan ulusal ve uluslara-
rası ölçme hedefleri ve bilimsel kriterler açısından sahalarında eşsizdir. Sorularımız, öğretim programlarının da 
temelini oluşturan ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”ndeki;

• Dijital yetkinlik,

• Matematiksel yetkinlik,

• Bilim yetkinliği ve 

• Ana dilde iletişim yetkinliği

gibi becerileri de ölçülebilecek nitelikte ve 5. sınıfta okuyan öğrencilerimizin çözebileceği şekilde hazırlan-
mıştır. Kitabımız, öğrencilerimizin programlardaki kazanımları edinme ve “üst düzey bilişsel beceri” durumlarının 
tespitini ve bu yolla Lise Giriş Sınavları’nda mutlak başarıyı hedeflemektedir.
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Sevgili Öğrenciler,

Gireceğiniz sınavlarda ve hayatta; okuyan, okudukları hakkında analiz yapan öğrenciler daha başarılı ola-
caktır. Şu an 5. sınıfta okuyan sizler de bizim hazırladığımız “MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARI-
MIZ” ile şimdiden hem öğretim programlarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı denemiş hem de doğru yöntemle 
sınav hazırlığı yapmış olacaksınız. Bu çalışmalarınız okul derslerinize de başarı olarak yansıyacaktır.

Yayınevi olarak bizim çalışmalarımız, velilerinizin özverileri, sizlerin iyi yetişmesi içindir. Sizlere “MUTLAK 
BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”ı sunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Asıl kıvanç ve sevincimiz 
ise girdiğiniz sınavlar sonrası gülen yüzleriniz olacaktır. Ömür boyu başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz.

MUBA YAYINLARI
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

ALLAH VARDIR VE BİRDİR TEST 1

1. Çevremize baktığımızda canlı ve cansız pek çok varlık 
görürüz. Dağlar, denizler, bitkiler, hayvanlar ve insanlar 
bunlardandır. Üzerinde yaşadığımız Dünya, her gün do-
ğup batan Güneş, geceleyin gökyüzünü aydınlatan yıl-
dızlar da evrendeki varlıklardan bazılarıdır. Evrende yer 
alan her biri farklı işleve ve özelliklere sahip milyonlar-
ca varlık acaba nasıl oluşmuştur? Bunların kendi kendi-
ne ya da tesadüfen meydana gelmesi mümkün müdür? 
Evren, gökyüzündeki ve yeryüzündeki varlıklardan olu-
şan bir bütündür. Güneş, Ay, yıldızlar, gezegenler, canlı 
ve cansız tüm varlıklar evrenin bir parçasıdır. Evrendeki 
varlıklar arasında mükemmel bir uyum ve düzen vardır. 
Gezegenler kendi yörüngelerinde belirli bir hızla hareket 
etmektedir. Güneş’in, Ay’ın, yıldızların hareketleri de belirli 
bir uyum içerisinde binlerce yıldır sürmektedir.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Evren, Allah’ın eşsiz bir eseridir.
B)  Evrende mükemmel bir düzen vardır. 
C)  Evren, canlıların yaşamasına uygun olarak yaratılmış-

tır. 
D)  Evren, kendiliğinden mükemmel bir düzene ulaşmıştır. 

2. Üzerinde yaşadığımız Dünya’nın hareketleri bir düzen 
içerisinde gerçekleşmektedir. Dünya’mız yirmi dört saat-
te bir kendi ekseni etrafında dönmekte, bunun sonucun-
da da gece ile gündüz meydana gelmektedir. Dünya’nın 
Güneş çevresinde dönmesi ile ise mevsimler oluşmakta-
dır. Bu durum binlerce yıldır değişmemektedir. Mevsimler 
ile gece ve gündüz, şaşmaz bir düzen içinde birbirini iz-
lemektedir. Böylece Dünya’mızda canlılar hayatlarını ra-
hatça sürdürebilmektedir.
Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki ayetlerden hangisi 
ile ilişkilendirilebilir?

A) “Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabb’inize 
kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac 
suresi, 77. ayet)

B)  “Şüphesiz ki, peygamberlerimize ve iman edenlere 
dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri gün-
de (ahirette) yardım ederiz.” (Mümin suresi, 51. ayet)

C)  “(O) Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarat-
tı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dö-
nüş yalnız O’nadır.” (Teğabun suresi, 3. ayet)

D)  “Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendi-
ne bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en 
dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilse-
lerdi!” (Ankebût suresi, 41. ayet)
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3. İnsan düşünen, merak eden ve akıllı bir varlıktır. Aklımız-
la olayların nasıl olduğunu düşünür ve sebeplerini bulma-
ya çalışırız. Küçücük bir tohumun nasıl ağaca dönüşüp 
meyveler verdiğini, arının binlerce çeşit çiçeğin arasından 
bal özünü nasıl topladığını düşünmeye başladığımızda bu 
olayların rastgele olamayacağını anlarız. Nasıl ki bir resim 
gördüğümüzde onu yapan bir ressamın varlığını düşünü-
yorsak, evreni ve içindeki her şeyi yaratan bir yaratıcının 
olduğunu da düşünürüz. Çünkü evrende hiçbir şey ken-
diliğinden var olmaz. Bu da bizi Allah’ın varlığı sonucuna 
ulaştırır.  
Bu parçadan anlatılanları en iyi aşağıdaki ayetlerden 
hangisi ifade eder?

A) “Allah’tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendi-
ne bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en 
dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilse-
lerdi!” (Ankebût suresi, 41. ayet)

B) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de 
zerre miktarı şer işlemişse onu gö rür.” (Zilzâl suresi, 7 
ve 8. ayetler)

C)  “Bilsin ki insan için kendi ça lışmasından başka bir şey 
yoktur ve çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona 
karşılığı tasta mam verilecektir.”(Necm suresi, 39-41. 
ayetler)

D)  “O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yara-
tandır…” (En’âm suresi, 73. ayet)

4. Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi aralarında bir 
uyum içerisindedir. İnsanların ve diğer canlıların beden-
leri kendi içinde bir mükemmellik taşır. En küçüğünden en 
büyüğüne kadar tüm canlılar Allah’ın yaratmasıyla hayat 
bulmuştur. Tüm varlıklar belli bir amaç doğrultusunda ya-
ratılmıştır. Bir canlı rahat bir şekilde hayatını devam etti-
rebilmek için diğer canlılara ihtiyaç duyar. Örneğin, bizler 
beslenme ihtiyacımızı bitki ve hayvanlardan karşılarız. Su 
ve hava da canlılar için vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Yağmu-
run yağmadığını, su kaynaklarımızın tükendiğini düşün-
düğümüzde yaşamımızı devam ettirmek imkânsızdır. O 
halde Allah’ın yarattığı her şey ve verdiği tüm nimetler, 
hayatımızı sürdürebilmemiz içindir. Tüm bunlar Allah’ın 
evrende yarattığı düzen sayesindedir. Bu kadar düzenli 
işleyen evrenin, bir yaratıcı tarafından var edildiğini ve yö-
netildiğini anlarız. Evrendeki düzen mükemmel bir şekilde 
Yüce Allah’ın yaratmasıyla gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçada anlatılan 
konu ile ilgili değildir?

A) “O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina 
kıldı. Ve gökten yağmur indirerek bununla sizin için 
(çeşitli) ürünlerden rızık çıkardı. Öyleyse (bütün bun-
ları) bile bile Allah’a eşler koşmayın.” (Bakara suresi, 
22. ayet)

B)  “İnsana bir zarar dokunduğunda bize yalvarır. Sonra 
ona tarafımızdan bir nimet verdiğimizde, ‘Bu, bana an-
cak bilgim sayesinde verilmiştir.’ der. Hayır, o bir imti-
handır. Fakat onların çoğu bilmezler.” (Zümer suresi, 
49. ayet)

C)  “Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onun-
la size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun em-
riyle gemileri, denizde yüzmeleri için size, emre amade 
kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır.” 
(İbrahim suresi, 32. ayet)

D)  “Allah, rüzgârları gönderir, böylece bir bulut kaldırır da 
onu nasıl dilerse gökte yayıp-dağıtır ve onu parça par-
ça kılar; nihayet onun arasından yağmurun akıp çıktı-
ğını görürsün. Sonunda Kendi kullarından dilediğine 
verince, hemen sevince kapılı verirler.” (Rum suresi, 
48. ayet)
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

5. Evren ve içindekiler, mükemmel bir düzene ve olağanüstü 
yaratılışa işaret eder. Bunların kendiliğinden olması düşü-
nülemez. Bunları birden fazla yaratıcının yapması da dü-
şünülemez. Çünkü Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı bu 
düzen bu kadar mükemmel olmazdı.
Bu parçadaki düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi 
en iyi ifade etmektedir?

A) “O, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah’tır. 
Gaybı da, görünen âlemi de bilendir. O, bağışlayan ve 
esirgeyendir..” (Haşr suresi, 22. ayet)

B)  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, 
ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu...” (Enbiyâ sure-
si, 22. ayet)

C)  “Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah, her şeye kadir-
dir.” (Nur suresi, 45. ayet)

D)  “Gözler O’nu idrak edemez; hâlbuki O, gözleri idrak 
eder…” (En’âm suresi, 103. ayet)

6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Yüce Allah’ın birliğine 
vurgu yapmaktadır? 

A) “Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime 
girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları 
bağışla. Zalimlerin de ancak helâkini arttır.”(Nuh sure-
si, 28. ayet)

B)  “Mûsâ, dedi ki: Rabbim! Gönlüme ferahlık ver.  İşimi 
bana kolaylaştır.”(Tâ-Hâ suresi, 25-26. ayetler)

C)  “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey 
O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)” (İhlâs 
suresi, 1-2. ayetler)

D)  “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. 
Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı 
kabul eyle.”(İbrahim suresi, 40. ayet)

7. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, 
yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. 
Demek ki Arş’ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları 
sıfatlardan münezzehtir.” (Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Allah’ın rahmeti  B) Allah’ın sevgisi
C) Allah’ın varlığı  D) Allah’ın birliği

8. İnsan, evrendeki diğer varlıklara göre üstün ve ayrıcalıklı 
bir konumda yer alır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu düşünce daha 
belirgindir?

A) “Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada 
ve denizde taşıdık. İnsanları en güzel ve temiz şeyler-
den rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğun-
dan üstün kıldık.” (İsrâ suresi, 70.ayet) 

B)  “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği 
vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz, ona şah damarın-
dan daha yakınız.” (Kâf suresi, 16. ayet)

C)  “Andolsun, biz bu Kur’an’da insanlar için her türlü mi-
sali değişik şekillerde açıkladık. Fakat insan tartışma-
ya her şeyden daha çok düşkündür.” (Kehf suresi, 54. 
ayet)

D)  “İnsanı nutfeden (bir damla sudan) yarattı. Böyle iken 
bakarsın ki o, Rabbine açık bir hasım kesilmiştir.” (Nahl 
suresi, 4. ayet)
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9. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki uyum ve dü-
zen ile ilgili değildir?

A) “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda 
durdurduk...” (Müminun suresi, 18. ayet)

B)  “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir.” 
(Rahmân suresi, 5. ayet)

C)  “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.” 
(Rahmân suresi, 7-8. ayetler)

D)  “... O (Allah), işitendir, görendir.” (Şûra suresi, 11. ayet)

10. Allah’a, O’nun varlığına ve birliğine inanan kişinin davra-
nışlarında olumlu gelişmeler meydana gelir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin iman eden ki-
şide bulunması beklenmez?

A) İhtiyaç sahiplerine yardım etmesi
B)  Kimseye kötülük yapmaması
C)  İhtiyaç duyduğu zaman doğruluktan ayrılması
D)  Kötü söz ve davranışlardan uzak kalması

11. Evimizdeki masa ve sandalyelerin, kullandığımız bilgi-
sayarların, giydiğimiz elbiselerin, bindiğimiz arabaların 
kendiliğinden meydana gelmesi mümkün değildir. Bütün 
bunları yapan, üreten birileri vardır. Öyleyse uçsuz bucak-
sız kâinatı, canlı ve cansız milyonlarca varlığı da yaratan 
biri olması gerekir. İşte bu yaratıcı, sonsuz güç ve ilim sa-
hibi olan Yüce Allah’tır. 
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Allah’ın peygamberler aracılığıyla mesaj bildirmesi an-
latılmıştır.

B)  Kâinat için belli bir son olduğu vurgulanmıştır.
C)  Evrendeki düzenden Allah’a ulaşılmıştır.
D)  Evren içinde tesadüflere yer verilmiştir.

12. Dünya’da var olan sistem kusursuzdur. Örneğin oksijen 
oranı canlıların yaşamasına uygun şekilde %21 olarak 
ayarlanmıştır. Şayet oksijen oranı bundan daha fazla veya 
daha düşük olsaydı o zaman canlıların büyük bir kısmı ya-
şamlarını sürdüremezdi.
Bu durum evren ile ilgili aşağıdakilerden hangisini 
gösterir?

A) Ölçülü bir şekilde yaratıldığını
B)  Bir tesadüf sonucu oluştuğunu
C)  Zincirleme şekilde devam ettiğini
D)  Zaman içinde kendiliğinden meydana geldiğini
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ALLAH VARDIR VE BİRDİR TEST 2

1. “O, yedi kat göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın
yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin” (Mülk sure-
si, 3. ayet)
Bu ayetten hareketle evrenin yaratılışı aşağıdakiler-
den hangisi ile açıklanamaz?

A) Düzen B) Ölçü
C) Denge D) Rastlantı

2. İnsanın Allah’ın varlığına ve birliğine ulaşması için etrafın-
da olup bitenlere bakması yeterlidir. Örneğin mevsimlerin
oluşması ve bu oluşumun birbirini takip etmesi bir düzeni
gösterir. Her düzen bir düzenleyiciye ihtiyaç duyar. İşte bu
Allah’ın varlığını ve birliğini ispat ettiği gibi onun mükem-
mel bir düzenleyici olduğunu da gösterir. Yine bir örnek
verecek olursak, -----   örnek gösterebiliriz.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazı-
lamaz?

A) Dünyanın etrafını saran atmosfer tabakasının zararlı
ışınları engellemesini de

B)  Güneş’in, Ay’ın ve dünyanın belli bir yörüngesinin ol-
masını da

C)  Akarsu önlerine baraj yapılarak suların tutulmasını da
D)  Gece ile gündüzün birbirini takip etmesini de

3. Ahmet: Evrendeki düzen O’na işaret eder.
Ceyda: O’ndan başka tanrı olsaydı evrende düzen kal-
mazdı.
Ahmet ve Ceyda’nın anlatmak istedikleri aşağıdaki-
lerden hangisinde yer alır?

A) Allah vardır ve birdir.
B)  Allah her şeyi görür ve işitir.
C)  Allah’ın her şeye gücü yeter.
D)  Allah, evreni yoktan var etmiştir.

4. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki uyum ve dü-
zenle ilgili değildir?

A) “Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan
O’dur.” (Mülk suresi, 3. ayet)

B)  “...Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yarat-
madık.” (Sâd suresi, 27. ayet)

C)  “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kal-
maz.” (Âl-i İmran suresi, 5. ayet)

D)  “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda
(yeryüzünde) durdurduk...” (Müminun suresi, 18. ayet)
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5. Babam ile birlikte çok güzel bir parka gittik. Park, mükem-
mel bir şekilde düzenlenmişti. Babam bana, “Böyle güzel
bir bahçe kendi kendine olmuş olabilir mi? Tabi ki Hayır.
İşte evren de böyledir. O, mükemmel bir yerdir ve onun
bir düzenleyicisi bir yaratıcısı vardır.” dedi.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Evrendeki mükemmel düzenin var edicisi Yüce Al-
lah’tır.

B)  Hiçbir şey kendi kendine meydana gelmemektedir.
C)  Evren rastlantısal bir şekilde oluşmuştur.
D)  Her düzenin bir düzenleyicisi bulunur.

6. Dedem, elinde tuttuğu tohumu bana göstererek, “Bak oğ-
lum! Bu bir tohum ama içinde kocaman bir ağaç barındırı-
yor. Bu tohumu uygun şartlarda toprağa ekersek bir ağaç
olacak. Biz insanlar da bir zaman hiçbir şey iken dünya-
ya geldik. Bu da evrendeki hiçbir şeyin bir tesadüf ürünü
olmadığını, bir planlayıcısının, bir yaratıcısının olduğunu
gösterir.” dedi.
Bu parçada dedenin konuşması aşağıdakilerden han-
gisi ile açıklanabilir?

A) Her şeyin kendiliğinden olduğunu kanıtlamak
B)  Evrendeki düzenden hareketle Allah’a ulaşmak
C)  Varlıkların birbirlerine ihtiyaç duyduklarını hatırlatmak
D)  Allah’ın insanlara doğru yolu göstermek için vahiy gön-

derdiğini anımsatmak

7. Dünya’mız kendi ekseni etrafında şimdikinden daha yavaş
dönse gece ile gündüzün süresi, bugünkünden çok fazla
olacaktı. Böyle olunca da bitkilerin çoğu, gündüz Güneş
altında uzun süre kaldığı için kavrulup yanacaktı. Bazı bit-
kiler ise uzun gecelerde soğuktan donacaktı. Bu durum,
diğer canlıların hayatını da olumsuz etkileyecekti.
Bu parçada evren ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmıştır?

A) Mükemmel bir düzende yaratıldığı
B)  Büyük bir enerji ile hareket ettiği
C)  Enerjisini Güneş’ten aldığı
D)  Bir gün yok olacağı

8. Kur’an’da Allah’ın her şeyi bir ölçü içinde yarattığı belirtil-
mektedir. Bir ayette, “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet) buyrulmaktadır. Başka bir ayette
de “... O’nun katında her şey ölçü iledir.” (Ra’d suresi, 8.
ayet) buyrularak Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı
belirtilmektedir. Biz, evrendeki düzene bakarak Allah’ın
varlığını ve yüceliğini kavrayabiliriz. Rabb’imiz de bizler-
den aklımızı kullanmamızı, varlıklar ve olaylar üzerinde
düşünmemizi istemektedir. Böylece kendisine bilinçli ola-
rak inanmamızı amaçlamaktadır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) İnsan, evrenin düzenini korumak zorundadır.
B)  Tabiattaki eşsiz güzellikler Allah’ın eseridir.
C)  Peygamberler Allah tarafından seçilmiştir.
D)  Dünya ve içindekiler bir gün yok olacaktır.
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9. Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için ni-
metler var eden Yüce Allah bir ve tektir. Varlıklar arasında 
görülen uyum ve düzen ancak tüm bunları yaratanın bir ve 
tek olması ile gerçekleşir. Her şeyi yaratan ve düzenleyen 
Allah bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de evre-
nin işleyişinde düzensizlikler ortaya çıkardı.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçada anlatılan ko-
nuyu vurgular?

A) “İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıkla-
rını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulun-
masın.” (Kâf suresi, 18. ayet)

B)  “Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir 
süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çak mal ve evlat 
sahibi olma yarışından ibarettir…” (Hadid suresi, 20. 
ayet)

C)   “…Kim Allah (ın yasakların)’dan sakınırsa (Allah) ona 
bir çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yerden rızık-
landırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter…” (Ta-
lak suresi, 2 ve 3. ayetler)

D)  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı ke-
sinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ suresi, 
22. ayet)

10. Vahdaniyet, Yüce Allah’ın bir ve tek olduğunu ifade eden 
sıfatıdır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu sıfata vurgu yap-
maktadır?

A) “Allah, göklerin ve yerin gaybını bilir…” (Fâtır suresi, 
38. ayet)

B)  “Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp gü-
ven…” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

C)  “Ey iman edenler! Allah’tan O’na yaraşır bir şeklide kor-
kun…” (Âl-i İmrân suresi, 102. ayet)

D)  “İşte Rabbiniz Allah O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur. 
O, her şeyin yaratıcısıdır.” (En’âm suresi, 102. ayet)

11. Evreni yoktan var eden Allah’ın birtakım ortaklarının bu-
lunmaması ve tek olması Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette 
vurgulanır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuyla ilgili değil-
dir?

A) “De ki: O Allah bir tektir…” (İhlâs suresi, 1. ayet)
B)  “Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye kadir-

dir.” (Nûr suresi, 45. ayet)
C)  “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur.” 

(Bakara suresi, 163. ayet)
D)  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar olsay-

dı, ikisinin de düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ suresi, 22. 
ayet)

 

12. Evreni ve içindeki mükemmel düzeni birtakım tesadüfler-
le açıklamak mümkün değildir. Çünkü hiçbir düzen kendi-
liğinden meydana gelmez. Her düzenin bir düzenleyicisi 
vardır. Evrenin de bir düzenleyicisi bulunmaktadır.
Bu parça ile aşağıdaki ayetlerden hangisi aynı konu-
yu vurgular?

A) “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Her 
biri bir yörüngede yüzmektedir.” (Enbiya suresi, 33. 
ayet)

B)   “Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tar-
tın…” (İsrâ suresi, 25. ayet)

C)  “Akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver…” (İsrâ suresi, 
26.a yet)

D)   “Müminler ancak kardeştirler…” (Hucurât suresi, 10. 
ayet)
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ALLAH YARADANDIR-RAHMAN VE 
RAHİMDİR-GÖRÜR VE İŞİTİR-HER ŞEYE 

GÜCÜ YETENDİR - 1
TEST 3

1. Hiçbir şey kendiliğinden var olmamıştır. Bütün varlıkların 
Yüce Allah tarafından özenle yaratıldığını çevremize ve 
kendi yaratılışımıza bakarak anlayabiliriz. İnsanı yaratan, 
insan soyunun devam etmesini sağlayan ve insanın haya-
tını sürdürmesi için dünyayı yaşamaya elverişli şekilde dü-
zenleyen Allah’tır. Tüm varlıkları bir amaç doğrultusunda 
yaratmak Allah için çok kolaydır. Biz insanlar, hayatımızda 
bir şeyler yapmak istediğimizde zamana, bilgiye, enerjiye 
ve diğer pek çok şeye ihtiyaç duyarız. Ancak Allah bir şe-
yin olmasını isteğinde hiçbir zorlukla karşılaşmaz.
Bu parçada anlatılanları en iyi aşağıdaki ayetlerden 
hangisi ifade eder?

A) “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur.” 
(Bakara suresi, 163. ayet)

B)  “Görmedin mi, Allah gökten yağmur yağdırdı da onu 
yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı…” (Zümer suresi, 
21. ayet)

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

D)  “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti 
mi ona sadece ‘ol’ der, o da hemen oluverir.” (Bakara 
suresi, 117. ayet)

2. Hz. Muhammed (s.a.v) Dönemi’nde bir savaş sonrasıy-
dı. Esirler arasında, çocuğundan ayrı düşmüş bir kadın 
da vardı. Kadıncağız çocuğunu arıyordu. Sonunda çocu-
ğunu buldu ve onu özlemle kucakladı. Çocuğuna sımsıkı 
sarıldı ve onu emzirmeye başladı. Bu durumu gören Pey-
gamberimiz (s.a.v), yanındakilere sordu: “Bu kadının ken-
di çocuğunu ateşe atacağına ihtimal veriyor musunuz?” 
Sahabiler, “Asla, atmaz.” dediler. Bunun üzerine Hz. Mu-
hammed (s.a.v), “İşte Allahü Teâlâ, kullarına bu kadının 
yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir.” buyur-
du.
Bu hadiste Hz. Muhammed (s.a.v), Yüce Allah’ın han-
gi ismine vurgu yapmıştır?

A) Kadir
B)  Rahman
C)  Samet
D)  Basir 

3. İlim Allah’ın (c.c) her şeyi bilmesidir.

Yüce Allah’ın (c.c) her şeyi işitmesidir.

Allah’ın (c.c) her şeyi görmesidir.

Semi

Basar

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Yüce Allah’ın bu şema-
da verilen sıfatlarıyla ilgili değildir?

A) “…O karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi 
dışında bir yaprak bile düşmez....” (En’âm suresi, 59. 
ayet)

B)  “Gözler O’nu idrak edemez; hâlbuki O, gözleri idrak 
eder...” (En’âm suresi, 103. ayet)

C)  “…Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet 
edendir.” (Nisâ suresi, 16. ayet)

D)  “Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” 
(Enfâl suresi, 75. ayet)
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4. İnsanların yaptığı her şey imkân, zaman ve yetenekle sı-
nırlıdır. İnsanın her istediğini yapabilmesi mümkün de-
ğildir. Ancak Allah için hiçbir işte zorluk yoktur. O, her 
istediğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar. Yüce 
Allah’ın bu özelliği O’nun sınırsız bir güce sahip olduğunu 
gösterir. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şu ayetle ifade edilir; 
“Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yal-
nızca Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.”(Mâi-
de suresi, 120. ayet) Allah’a zor gelen, O’nun gücünün 
yetmediği hiçbir şey yoktur. Allah dilediğini kolaylıkla ya-
pan ve yaratandır. “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o 
şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.” (Yâsin 
suresi, 82. ayet) ayeti Allah’ın güç ve kudretinin sonsuz-
luğunu dile getirmektedir. Bu durum Yüce Allah’ın isim-
lerinden “Kâdir” ismi ile ifade edilir. Kâdir, Allah’ın güzel 
isimlerindendir. Allah’ın her şeye gücünün yetmesi anla-
mına gelir.
Bu parçada Yüce Allah’ın sıfatlarından hangisine vur-
gu yapılmıştır?

A) Semi
B)  Basar
C)  İlim
D)  Kudret

5. Allah, insanı özenle ve en güzel şekilde yaratmıştır. 
Rabb’imiz bu durumu bir ayette, “Biz insanı en güzel şe-
kilde yarattık.” (Tin suresi, 4. ayet) buyurarak açıklamıştır. 
Yüce dinimiz, insanın üstün özelliklere sahip, ayrıcalıklı 
bir varlık olarak yaratıldığını belirtir. Kur’an-ı Kerim’de yer 
alan bir ayette, insanın üstün ve özel konumu şöyle dile 
getirilir: “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıl-
dık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde 
taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onla-
rı yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.” (İsrâ 
suresi, 70. ayet)
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) İnsanın sorumlulukları oldukça çoktur.
B)  İnsan hayatını güçlü bir şekilde yaşamalıdır.
C)  İnsan yaratılış bakımından üstün bir varlıktır.
D)  İnsanın evrendeki konumunu anlamak zordur.

6. Bir resim sergisinde birbirinden güzel ve farklı tablolar ser-
gilenmektedir. Bu tablolarda ağaçların ihtişamlı bir şekilde 
yükseldiğini, dağların, ovaların, denizlerin en güzel renk-
lerle tasarlandığını ve portrelerde insan yüzlerinin tüm 
ayrıntılarıyla işlendiğini gördüğümüzde hayrete düşeriz. 
Resimleri kim çizmiştir? Ressam acaba nasıl biridir? gibi 
sorular aklımıza gelir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

A) Hiçbir şeyin kendiliğinden oluşamayacağı
B)  Resim sanatının istenildiği gibi gelişmediği
C)  Tabiatta mükemmel bir uyum ve düzen bulunduğu
D)  Ressamların herkesten farklı özelliklerinin bulunduğu

7. Ey her şeyi gören! Dünyada zulüm arttı. Masum çocuk-
ların, kadınların kanları insanların gözü önünde akmaya 
başladı. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu acıları 
dindir. Mazlum insanlara yardım et. Ezilenlerin umudu 
sensin, senin her şeye gücün yeter.
Bu duada Yüce Allah’ın hangi sıfatına değinilmemiş-
tir?

A) Basar
B)  Kudret
C)  Rahman
D)  Semi

8. Biz insanların duyma aralığı vardır. Herhangi bir sesi biz 
ancak bu durma aralığındaysa işitebiliriz. Oysa Yüce  
Allah, en fısıltılı konuşmadan en gürültülü sese kadar her-
şeyi duyar. O’nun duymasında herhangi bir sınırlama yok-
tur.
Bu parçada Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu yap-
maktadır?

A) Semi
B)  Basar
C)  Kudret
D)  İlim
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9. Evimizdeki masa ve sandalyelerin, kullandığımız bilgi-
sayarların, giydiğimiz elbiselerin, bindiğimiz arabaların 
kendiliğinden meydana gelmesi mümkün değildir. Bütün 
bunları yapan, üreten birileri vardır. Öyleyse uçsuz bucak-
sız kâinatı, canlı ve cansız milyonlarca varlığı da yaratan 
biri olması gerekir. İşte bu yaratıcı, sonsuz güç ve ilim sa-
hibi olan Yüce Allah’tır.
Bu parçada vurgulanan konu aşağıdaki ayetlerden 
hangisinde yer alır?

A) “O (Allah), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır…” 
(En’âm suresi, 101. ayet)

B)  “… Allah her şeyi işiten ve her şeyin aslını bilendir.” 
(Enbiyâ suresi,  4. ayet)

C)  “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. 
O, Rahman’dır, Rahîm’dir.” (Bakara suresi, 163. ayet)

D)  “…Allah tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet 
edendir.” (Nisâ suresi, 16. ayet)

10. Yüce Allah, evrende yarattığı her şeye karşılıksız nimetler 
verir. Allah, yarattıklarını korur, esirger ve merhamet eder. 
Bunun yanı sıra Allah, insanlardan iman edenlere ahiret 
hayatında şefkat gösterir.
Bu parçada Yüce Allah’ın hangi ismi açıklanmıştır?

A) Semi
B)  Basar
C)  Rahim
D)  Âlim

11. Fatma Hanım, misafirliğe gittiği komşusunun evinde fısıl-
dayarak başkalarının dedikodusunu yapıyordu. Komşusu 
onu birkaç kez dedikodu yapmaması gerektiği konusunda 
uyardıysa da Fatma Hanım, “Aman kim duyacak?” dedi. 
Komşusu Fatma Hanım’a, “Kimse duymasa da Allah du-
yar.” dedi.
Komşusu Fatma Hanım’a Yüce Allah’ın hangi sıfatını 
hatırlatmıştır?

A) Basar
B)  Semi
C)  Tekvin
D)  Kudret

12. • “Rabb’im, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla 
işitendir, hakkıyla bilendir.” (Enbiyâ suresi, 4. ayet)

• “… Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara 
suresi, 110. ayet)

Bu ayetlerde Allah’ın hangi sıfatı yer almaz?

A) İlim
B)  Semi
C)  Basar
D)  KudretÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

ALLAH YARADANDIR-RAHMAN VE 
RAHİMDİR-GÖRÜR VE İŞİTİR-HER ŞEYE 

GÜCÜ YETENDİR - 2
TEST 4

1. Kim çıkarır sabahleyin erkenden,
Dünyamıza ışık veren Güneş’i?
Gece vakti denizlere serilen,
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, Çocuk Şiirleri, s. 11-12.)
Bu şiirden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Evrendeki her şeyi ayarlayan Allah’tır.
B)  Evrenin düzenli devam etmesi Allah’ın elindedir.
C)  Evren ve içindekilerde mükemmel bir düzen vardır. 
D)  Evrendeki denge kendiliğinden devam etmektedir.

2. Mert Celal, arkadaşlarıyla birlikte parkta oyun oynarken 
bir yavru köpeğin yaralı bir halde acılar içinde kıvrandı-
ğını gördü. Arkadaşlarıyla birlikte köpeğin yanına geldi 
ve hemen köpeği kucağına alıp yarasının derin olduğunu 
gördü. Hayvanı alarak eve götürdü ve annesine hayva-
nı gösterdi. Annesi köpeğin yarasına pansuman yaptı ve 
köpeğin karnını doyurdu. Bir iki hafta içinde köpek iyileş-
ti. Hayvan iyileştiğinde Mert Celal annesine, “Anneciğim! 
Sen ne kadar iyi niyetli, merhametli birisin. Sana teşekkür 
ediyorum.” dedi. Annesi Mert Celal’e, “Sen de öylesin oğ-
lum! Bu hayvanı orada yaralı şekilde bırakabilirdin ancak 
sen ona yardım etmeyi tercih ettin. Senin gibi merhametli 
bir oğlum olduğu için Allah’a ne kadar şükretsem azdır. 
Çünkü Allah, bütün canlılara karşı merhametlidir ve insan-
ların da merhametli olmasını ister. İşte sen Allah’ın bir is-
teğine uygun hareket ettin.” dedi. 
Bu parçada Yüce Allah’ın hangi ismine vurgu yapmış-
tır?

A) Kadir
B)  Rahman
C)  Kerim
D)  Rezzak

ÖRNEKTİR
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3. Yüce Allah’ın işitmesi ve görmesi, yaratılmış varlıklarda-
ki kulak, göz gibi organlar yoluyla değildir. Çünkü Allah 
yarattıklarına benzemez. Göz olmadan her şeyi görmek, 
kulak olmadan her şeyi işitmek nasıl olur? Bu insan için 
zor ama anlayabileceğimiz bir durumdur. Örneğin, uyur-
ken gördüğümüz rüyaları da gözlerimizle görmeyiz. Çün-
kü gözlerimiz kapalıdır. Fakat rüyalarımızda o kadar çok 
şey görürüz ki bazen uyanık olarak göremediklerimizi bile 
görebiliriz. Demek ki görmek sadece gözle sınırlı değildir. 
Bunu Allah için düşündüğümüzde O’nun görmesi ve bil-
mesi insanınkinden farklı ve mükemmeldir. Allah, evrenin 
ve bizlerin yaratıcısıdır. Her şeyi kolaylıkla yaratan Yüce 
Allah için görmek, duymak ve bilmek de kolaydır. Bu ko-
nuda Yüce Allah şöyle buyurur: “Bilmez misin ki kuşku-
suz Allah gökte ve yerde ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz 
bunların hepsi bir kitaptadır. Şüphesiz bu Allah’a göre çok 
kolaydır.” (Hac suresi, 70. ayet)
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Allah varlıklar âlemindeki özellikleri taşımaz.
B)  Allah’ın özellikleri insanlarınkinden farklı niteliktedir.
C)  Allah’ın duyması ve görmesi insanlarınki gibi organlara 

bağlı değildir.
D)  Allah evreni ve içindekileri duymak ve görmek için özel 

organlara sahiptir.

4. • “Görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükselten, 
... Güneş’i ve Ay’ı emrine boyun eğdiren Allah’tır. Bun-
ların her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir…” 
(Ra’d suresi, 2. ayet)

• “Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina et-
miş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok. Yer-
yüzünü de döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada 
gönül açan her türden (bitkiler) yetiştirdik.” (Kâf suresi, 
6-7. ayetler)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmış-
tır?

A) Yüce Allah’ın her şeyi işittiği
B)  Yüce Allah’ın her şeyi gördüğü
C)  Yüce Allah’ın bir ve tek olduğu
D)  Yüce Allah’ın her şeye gücünün yettiği

5. Yüce Allah, Rahman ismi ile dünya hayatımızı devam et-
tirebilmemiz için çeşitli nimetler ve kolaylıklar sunar. Ör-
neğin bebeklik ve çocukluk dönemimizde iken korunma, 
beslenme, güvenlik, sevgi ve şefkat gibi çeşitli ihtiyaçları-
mızın karşılanması için bizi bir aile içinde var eder. Ailemi-
ze de ayrıca şefkat ve merhamet duygusu verir ki onlar da 
bıkmadan usanmadan bizimle ilgilenebilsinler. Beslenme-
miz için bitkileri ve hayvanları var eder. Dünya hayatında 
neyin nasıl yapılacağı bilgisini bize öğretir. Biz de bu bilgi-
lerle buluşlar yapar, eşyalar üretir ve yeni bilgilere ulaşırız.
Buna göre Yüce Allah’ın Rahman ismi için aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A) Bütün hayatımızla ilgilidir.
B)  Bize verilen tüm nimetlerle ilgilidir.
C)  Yalnızca inanan kulları için geçerlidir.
D)  Yeryüzündeki nimetlerin insana sunulmasıdır.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

6. Evrendeki her şeyin yaratıcısı Allah’tır. Yüce Allah, her
şeyi belli bir düzen ve ölçü içinde mükemmel bir şekilde
yaratmıştır. Bu mükemmelliği görmek için fazla uzakla-
ra bakmaya gerek yoktur. Örneğin insan kendi vücuduna
bile baksa bu görkemli ve muhteşem yaratılışın farkına
varabilir.
Bu parçada Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapıl-
mıştır?

A) Kudret B) Tekvin
C) Basar D) Semi

7. Aylin, annesine, “Anne! Ben Allah’a babamı çabuk iyileş-
tirmesi için dua ediyorum ama ben onu görmüyorum ve
duymuyorum. Acaba o, beni duyuyor ve görüyor mu?”
diye sordu.
Aylin’in merak ettiği Yüce Allah’ın sıfatları aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

A) Semi-Basar
B)  Tekvin-Kudret
C)  Vahdaniyet-Tekvin
D)  Kudret-Basar

8. “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yal-
nızca Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Mâi-
de suresi, 120. ayet)
Bu ayet Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapmak-
tadır?

A) Semi B) Basar
C) İlim D) Kudret

9. Evrende milyonlarca varlık bulunmaktadır. Görebildiğimiz
ve göremediğimiz bütün varlıkların yaratıcısı Yüce Allah’tır
(c.c.). Güneş, Ay, gezegenler, yıldızlar, dağlar, denizler, bit-
kiler, hayvanlar, insanlar Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla mey-
dana gelmiştir.
Bu parçada Yüce Allah’ın hangi sıfatı vurgulanmıştır?

A) Semi B) Basar
C) Kudret D) TekvinÖRNEKTİR
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10. Allah, dünyadayken peygamberlerin çağrısına uyan, on-
ların yolundan giden kullarına ahirette merhametle mua-
mele eder. Onların günahlarını bağışlar. Kendisine inanıp 
ibadet eden, güzel davranışlarda bulunan ve iyi bir insan 
olarak yaşayan kullarını cennetle ödüllendirir.
Bu parçada Yüce Allah’ın hangi ismi vurgulanmıştır?

A) Rahim  B) Rahman
C) Rezzak  D) Âlim

11. Allah’ın mükemmel sıfatlarından biri de her şeyi görmesi-
dir. O; uzak veya yakın, küçük ya da büyük her şeyi görür. 
Kullarının bütün yaptıklarından haberdardır. Hiç kimsenin 
olmadığı yerde bile yaptığımız en küçük bir iyiliği de kötü-
lüğü de görmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an’da, “… 
Allah, onların yapmakta olduklarını eksiksiz görür.” (Ba-
kara suresi, 96. ayet) buyrulmaktadır. Başka bir ayette de 
“…Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıkları-
nızı görür.” (Hâdid suresi, 4. ayet) ifadesi yer almaktadır.
Bu parçada Yüce Allah’ın hangi sıfatı vurgulanmıştır?

A) Semi B) İlim
C) Basar D) Tekvin

12. Allah’ın gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Bize en 
zor gelen şeyleri yapmak onun için çok kolaydır. Bunun 
için Allah’ın çaba harcamasına, yorulmasına da gerek 
yoktur. Kur’an’da yer alan bir ayette bu konu şöyle ifa-
de edilir: “Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı 
‘Ol!’ demekten ibarettir. Hemen oluverir.” (Yâsin suresi, 
82. ayet)
Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi  söylene-
bilir?

A) Yüce Allah’ın Rahman ve Rahim isimleri anlatılmak-
tadır.

B)  Yüce Allah’ın semi, basar ve ilim sıfatlarına vurgu yap-
maktadır.

C)  Yüce Allah’ın rahman ve rahim olmasına değinmekte-
dir.

D)  Yüce Allah’ın kudret sıfatına işaret etmektedir.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

ALLAH YARADANDIR-RAHMAN VE 
RAHİMDİR-GÖRÜR VE İŞİTİR-HER ŞEYE 

GÜCÜ YETENDİR - 3
TEST 5

1. “Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü?  Onu siz mi bitiriyorsu-
nuz yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe 
çevirirdik de şaşırır kalırdınız. İçtiğiniz suyu düşündünüz 
mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren? 
Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? 
Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun 
ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz?” (Vâkıa 
suresi, 63-72. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Evren mükemmel bir uyum ve düzen içinde yaratılmış-
tır. 

B)  Evrenin yaratılması çeşitli evrelerle olmuştur. 
C)  Allah tüm canlılara karşı merhamet sahibidir.
D)  Allah’ın verdiği nimetler saymakla bitmez.

2. Allah’ın bazı güzel isimleri vardır. Bunlara esmâ-i hüsnâ 
(en güzel isimler) denir. Allah’ın esmâ-i hüsnâsından biri 
Rahman, diğeri de Rahîm’dir. Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ın 
Rahman ve Rahîm olduğunu ifade eden birçok ayet yer 
almaktadır. Örneğin Bakara suresinde şöyle buyrulmak-
tadır: “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yok-
tur. O, Rahman’dır, Rahîm’dir.” (Bakara suresi, 163. ayet) 
Fâtiha suresinde de “Hamd, âlemlerin Rabb’i, Rahman 
ve Rahîm olan Allah’a mahsustur.” (Fatiha suresi, 2 ve 3. 
ayetler) ifadesi yer almaktadır.
Bu parçada anlatılan Yüce Allah’ın isimleri günlük kul-
lanılan dini ifadelerin hangisinde de yer alır?

A) Estağfirullah
B)  Sübhanallah
C)  Elhamdülillah
D)  Bismillahirrahmanirrahim

3. “Bilmiş olun ki şüphesiz göklerdeki her şey, yerdeki her 
şey Allah’ındır. O, içinde bulunduğunuz durumu gerçekten 
bilir. Allah’a döndürülecekleri ve yaptıklarını Allah’ın onla-
ra haber vereceği günü hatırla. Allah, her şeyi hakkıyla 
bilendir.” (Nûr suresi, 64. ayet)
Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatı vurgulanmıştır?

A) İlim
B)  Kudret
C)  Tekvin
D)  Vahdaniyet

4. Allah, mükemmel sıfatlara sahip yüce bir varlıktır. O, kul-
larını çok sever ve onlara karşı son derece merhametlidir. 
Bizler de Rabb’imizi çok severiz. Onun verdiği nimetlerin 
farkında olur, Allah’a olan sevgimizi ibadet ederek, şükre-
derek, dua ederek vb. yollarla gösteririz. Kültürümüzde de 
Allah sevgisini gösteren çeşitli örneklere rastlamak müm-
kündür. Örneğin atalarımız, Allah’ın isimlerini özenle ve en 
güzel şekilde yazmışlardır. Evlerin ve iş yerlerinin duvarla-
rına Allah ismini ve esmâ-i hüsnâ levhalarını asmışlardır. 
Bu levhalarda aşağıdaki isimlerden hangisi yazılmaz?

A) Rahman
B)  Rahim
C)  Mahmut
D)  Semi

ÖRNEKTİR
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5. “Şüphesiz sizin Rabb’iniz, gökleri ve yeri altı gün içinde 
(altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini 
durmadan takip eden gündüze katan; Güneş’i, Ay’ı ve bü-
tün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır. 
Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mah-
sustur. Âlemlerin Rabb’i olan Allah’ın şanı yücedir.” (Â’râf 
suresi, 54. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Yaratan ve yarattıklarını emri altında tutan Allah’tır.
B)  Evren ve içindekilerin hareketleri kendiliğindendir.
C)  Allah evreni mükemmel bir şekilde yaratmıştır. 
D)  Evrendeki her şey Allah’ın emri altındadır.

6. Yüce Allah’ın Tekvin sıfatı, O’nun her şeyin yaratıcısı ol-
duğu anlamına gelir. 
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın bu sıfatı ile il-
gili değildir?

A) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı 
yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti.” 
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)

B)  “O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, 
sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenle-
yendir…” (Bakara suresi, 29. ayet)

C)  “Allah, her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yö-
neten de O’dur.” (Zümer suresi, 62. ayet)

D)  “Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. 
Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde ta-
şıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları 
yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık.” (İsrâ 
suresi, 70. ayet)

7. “Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları an-
cak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak 
düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir 
tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitap-
ta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.” 
(En’âm suresi, 59. ayet)
Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapılmış-
tır?

A) Kudret
B)  Vahdaniyet
C)  İlim
D)  Semi

8. Evreni ve evrendeki tüm varlıkları yaratan Yüce Allah’tır. 
Canlı ve cansız tüm varlıklar O’nun eseridir. Binlerce yıl-
dır Dünya’mıza ısı ve ışık veren Güneş’i, gökyüzündeki 
milyonlarca yıldızı, gezegeni Allah yaratmıştır. Dağlar, de-
nizler, okyanuslar, bitkiler ve hayvanlar da Allah’ın yarat-
masıyla meydana gelmiştir. Evrende üstün ve ayrıcalıklı 
bir konuma sahip olan insanın da yaratıcısı Rabb’imizdir. 
Sınırlarını bilmediğimiz büyüklükteki evreni, canlı ve can-
sız binlerce çeşit varlığı yaratması, Rabb’imizin gücünün 
büyüklüğünü ortaya koymaktadır.
Bu parçada Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapıl-
maktadır?

A) Semi
B)  Tekvin
C)  Basar
D)  İlim

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrenin belli bir düzen 
ve uyum içinde Allah tarafından yaratıldığına örnek 
değildir?

A) “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu arzda 
durdurduk…” (Mü’minun suresi, 18. ayet)

B)  “O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı 
yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” (En-
biya suresi, 33. ayet)

C) “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu, 
ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” ( Zümer 
suresi, 9. ayet)

D)  “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün bir-
biri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için ger-
çekten ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

10. “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi 
ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.” (Bakara sure-
si, 117. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Allah yoktan var eder.
B)  Allah her şeyi duyar ve görür.
C)  Allah’a yarattığı hiçbir şey zor gelmez.
D)  Allah bir şeyi yaratacağı zaman hiçbir şeye ihtiyaç duy-

maz.

11. “Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor mu-
sun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka 
O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka 
O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunur-
larsa bulunsunlar mutlaka O, onlarla beraberdir. Sonra kı-
yamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu 
Allah, her şeyi bilendir.” (Mücâdele suresi, 7. ayet)
Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatı vurgulanmıştır?

A) Semi
B)  İlim
C)  Basar
D)  Tekvin

12. “O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka tanrı yoktur. Görülme-
yeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.”(-
Haşr  suresi, 22. ayet)
Bu ayette Yüce Allah’ın hangi özelliği yer almaz?

A) Allah vardır ve birdir
B)  Allah her şeyi bilendir.
C)  Allah rahman ve rahimdir.
D)  Allah her şeyi görür ve işitir.ÖRNEKTİR
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ALLAH İLE İRTİBAT: DUA-1 TEST 6

1. 

Bu şemadaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi ya-
zılamaz?

A) İçin için yapılır.
B)  Sessiz bir şekilde yapılır.
C)  Belli bir yeri ve zamanı vardır.
D)  Tek başına ve topluluk halinde yapılabilir.

2. İslam dininde duaya verilen büyük önem neticesinde kül-
türümüzde de birçok dua örneği ortaya çıkmıştır. Gün-
lük konuşmaların hemen her kısmında dua ifadelerine 
yer verilmiştir. Örneğin yemek yemeye başlamadan önce 
“Bismillahirrahmanirrahim”, yemek yedikten sonra “El-
hamdülillah”; evden çıkarken “Allah’a (c.c.) emanet ol.”, 
“Yolun açık olsun.”; okula giderken “Allah (c.c.) zihin açık-
lığı versin.”; hasta kişiye “Allah (c.c.) şifa versin.”; zor du-
rumda olana “Allah (c.c.) yardımcın olsun!” gibi dualar 
toplumumuzda yer etmiştir.
Bu parçadan hareketle dua için aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Kültürümüzün bir motifi haline gelmiştir.
B)  Günlük konuşmalara da yansımıştır. 
C)  Her zaman ve durumda yapılabilir.
D)  Hayattan kopuk bir hâl almıştır.

3. Duada en çok dikkat edilmesi gereken şey, içten olmak-
tır. Her insan bunun bilincinde olmalıdır. İçtenlikle ve tüm 
benliğiyle Allah’a (c.c.) yönelmelidir. Onun sonsuz gücü-
ne, engin şefkat ve merhametine sığınmalıdır. İstediği şey-
ler için elinden geleni yaptıktan sonra Yüce Allah’a (c.c.) 
dua etmelidir. Böyle yaptığında Yüce Yaratıcı’nın, duala-
rına karşılık vereceğini bilmelidir. Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.v.) bir hadisinde, “Ey insanlar! Allah’tan bir şey istedi-
ğiniz zaman kabul edileceğine inanarak isteyiniz.” buyu-
rarak bizlere yol göstermiştir.
Bu parçada duanın nasıl olması gerektiği vurgulan-
mıştır?

A) Samimi
B)  Aceleci
C)  Yavaş
D)  Özgür

4. Hz. Muhammed (s.a.v) dua etmenin önemini sözleri ve 
davranışlarıyla belirtmiş, bu konuda Müslümanlara örnek 
olmuştur. Onları dua etmeye teşvik etmiş ve kendisi de her 
fırsatta Allah’a dua etmiştir. Dua ederken sadece kendisi 
için değil ümmeti için de bağışlanma dilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammed’in bu duala-
rına örnek gösterilemez?

A) “Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Al-
lah’a hamdolsun.”

B)  “Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkımı 
da güzelleştir.”

C)  “Müslüman elinden ve dilinden başka insanların gü-
vende olduğu kimsedir.”

D)  “Allah’ım! Sıkıntıdan, üzüntüden, borçların ağırlığından 
ve güç sahibi olan kişilerin haksızlığına uğramaktan 
sana sığınırım.”

Dua

İçtenlikle yapılır.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

5. Dua kavramı hayatımızın her alanını kuşatmıştır. Öyle ki
kültürümüzde; arkadaşlarımızla, ailemizle konuşurken far-
kında olmadan birbirimize dua ettiğimiz olur.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde kalıplaşmış
dua cümlelerinden biri değildir?

A) Allah iyiliğini versin.
B)  Allaha emanet ol.
C)  Allah âlemlerin Rabbi’dir.
D)  Allah yardımcın olsun.

6. Dinimizde dua etmek çok önemlidir. İnsan, hayatının her
aşamasında Allah’a dua etmek ister ve duasını yapar. Bir
de kültürümüzde yerleşmiş ve gelenek halini almış dua-
larımız vardır.
Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze özel dualara ör-
nek değildir?

A) Noel duası
B)  Nişan duası
C)  Dükkan açılış duası
D)  Hacı uğurlama duası

7. Dua; insanlar için çok önemlidir. İslam, Allah’a sürekli dua
etmeyi tavsiye etmiştir. Cenab-ı Allah kendisine dua eden
kullarının duasına karşılık vereceğini Kur’an-ı Kerim’de
açıkça belirtmiştir.
Buna göre;

I. Dua etmek kişiyi Allah’a yaklaştırır.
II. Dua sadece darda kalınan zamanlarda yapılır.
III. Duanın yeri ve zamanı yoktur.
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  I ve II
D)  I ve III

8. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanı Allah’a yaklaştıran bir ibadettir.
B)  Allah ile sağlanan irtibata güzel bir örnektir.
C)  Yalnızca Allah’a yapılması gereken bir

ibadettir.
D)  Allah’ın kabul etmesi için aracılar kul-

lanmak gerekir.ÖRNEKTİR
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9.  “(Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa Rabb’im size ne 
diye değer versin.” (Furkân suresi, 77.ayet)
Bu ayetten dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çı-
karılabilir?

A) İnsanın bağışlanmasını sağlar. 
B)  İnsan ile Allah arasında bağ kurar.
C)  Allah katında insanın değerini belirler.
D)  İnsanın dileklerini Allah’a iletmesini sağlar. 

10. Peygamberimizin yaptığı dua örnekleri bize aktarılmıştır. 
Bunlardan biri şöyledir; “Vücuduma sağlık, bana kendisini 
anma fırsatı veren Allah’a şükürler olsun.”
Peygamberimizin bu duası ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Allah’ın verdiklerine karşı şükür içerir.
B)  Yapılan hata ve günahlardan tövbe içerir.
C)  Karşılaşılan zorluklara sabretme gücü istenir.
D)  Ulaşmak istenenin Allah’tan istenmesi vardır.

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi duanın yalnız Allah’a 
yapılması gerektiğini vurgular?

A) “...O (Allah) her şeyi işitendir, görendir.” (Şûra suresi,61.
ayet)

B)  “...Allah yaptıklarımızı hakkıyla görendir.” (Teğabûn su-
resi, 2. ayet)

C)  “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma!...” 
(Kasas suresi,88.ayet)

D) “O halde, yaratan (Allah) hiçbir şey yaratamayan bir 
(varlıkla kıyaslanabilir mi?...” (Nahl suresi,17.ayet)

12. Sevinçli anlarımızda, sıkıntılı durumlarımızda, verilen ni-
metlere şükretmemiz gerektiğinde yaptığımız hatadan 
dolayı pişman olup af dilemek istediğimizde Allah’a --------
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ile tamamlana-
maz?

A) yalvarırız.
B)  dua ederiz.
C)  itiraz ederiz.
D)  durumuzu arz ederiz.ÖRNEKTİR
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ALLAH İLE İRTİBAT: DUA-2 TEST 7

1. Müslümanlar, Yüce Allah’a olan sevgilerini göstermek için
hayatın her alanında O’nu anar, O’na dua eder, O’nun
emirlerini yerine getirir ve yasaklarından kaçınır. Kültü-
rümüzde bebek doğunca ve erkek çocukların sünnet tö-
renlerinde mevlit okutulur. Askerler dualarla uğurlanır.
Evlenen çiftlere, yeni işe girenlere, sınavlara hazırlananla-
ra, yolculuğa çıkanlara dualar edilir. Cenaze törenlerinde
vefat edenin bağışlanması için dua edilir. Vatan ve mille-
tin huzuru için, mazlumların sıkıntıları için yine Allah’a dua
edilir. Bunların yanı sıra Cuma günleri, kandil geceleri ve
bayram günlerinde özel dualar edilir ve Allah’tan af dile-
nir. Tüm bunlar kültürümüzde Yüce Allah’a olan sevginin
ve saygının göstergesidir.
Bu parçadan hareketle dua için aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Sıkıntılı zamanlara özel yapılmaktadır.
B)  Hayatımızın her alanında uygulanmaktadır.
C)  Kişisel sorunları gidermede kullanılmaktadır.
D)  Bir tek toplumsal konularda başvurulmaktadır.

2. Kur’an-ı Kerim’de dua örnekleri bulunur. Bu örnekler, in-
sanlara nasıl dua yapılacağını öğretir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek gösterile-
mez?

A) “Sabrederek ve namaz kılarak yardım dileyin.” (Baka-
ra suresi, 45.ayet)

B)  “Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım iste-
riz.” (Fatiha suresi, 5.ayet)

C)  “Ey Rabb’im! yüreğime genişlik ver, işimi bana kolay-
laştır.” (Tâhâ suresi, 25-26.ayet)

D)  “...Ey Rabb’imiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kar-
deşlerimizi bağışla...” (Haşr suresi, 10.ayet)

3. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) İbadetlerin özüdür.
B)  Belli bir zamanı olan ibadettir.
C)  Allah’a yaklaşmanın bir yoludur.
D)  Allah katında en kıymetli ibadettir.

4.
Duanın Sözlük Anlamları

.................. .................. ..................

Duanın sözlük anlamları arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Yalvarma
B)  Yardım dileme
C)  Çağırma
D)  Bağırma

5. “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O’dur…” (Ra’d su-
resi, 14. ayet)
Bu ayetin mesajı ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin
mesajı ortaktır?

A) “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dile-
riz.” (Fâtiha suresi, 5. ayet)

B)  “… Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaş-
tır.” (Tâhâ suresi, 25-26. ayetler)

C)  “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, annemi, ba-
bamı ve tüm inananları bağışla” (İbrahim suresi, 41.
ayet)

D)  “Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi
eğriltme, bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol
olan sensin.” (Âl-i İmrân suresi 8 ayet)

ÖRNEKTİR
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6. “... Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tut-
ma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi 
ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetme-
diği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen 
bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım 
et.” (Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah’a istekleri iletir.
B)  Bağışlanma içeriklidir.
C)  Hastalıklara çare istenir.
D)  Bir dua örneği vermektedir.

7. Bir işe başlanırken Yüce Allah’a yönelmek ve O’ndan 
yardım istemek gerekir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de bir 
ayette şöyle vurgulanmıştır; ----
Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki ayetler-
den hangisi ile devam ettirilmelidir?

A) “… Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaş-
tır.” (Tâhâ suresi, 25-26. ayetler)

B)  “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden 
yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet ver-
diklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve yoldan 
çıkanların yoluna değil.” (Fâtiha suresi, 5-7. ayetle) 

C)  “… Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de 
iyilik ver ve bizi ateş azabından koru.” (Bakara suresi, 
201. ayet)

D)  “Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. 
Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabb’imiz! Duamı 
kabul eyle.” (İbrahim suresi, 40. ayet)

8. “Ey insanlar! Allah’tan bir şey istediğiniz zaman kabul edi-
leceğine inanarak isteyiniz.”
Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır?

A) Yalnız Allah’tan istenmesi
B)  Gönülden yapılması
C)  Aracı kullanılmaması
D)  Ümitsiz olunmaması

9. Duanın kabul olması için bazı şartlar gerekir. Bunlardan 
biri de istenilen iş için gereken bütün çabanın gösterilme-
si daha sonra Allah’a yönelip dua edilmesi gerekir. Yok-
sa dua için hiçbir şey yapmadan sadece Allah’tan yardım 
beklemek doğru bir davranış olarak nitelendirilemez.
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi dua için uy-
gun örnek değildir?

A) Sınavda başarılı olmak isteyen öğrencinin iyi bir şekil-
de çalışması ve sonra dua etmesi

B)  Arabasının gereken tüm bakımlarını yapan şoförün Al-
lah’tan hayırlı yolculuk dilemesi

C)  Açtığı işyerinde gerekli tüm adımları atan esnafın Al-
lah’tan hayırlı ve bereketli kazanç istemesi

D)  Tarlasını kendi haline bırakıp bakımlarını ihmal eden 
çiftçinin bol kazanç için Allah’a yönelmesi

ÖRNEKTİR




