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SUNU
Sevgili Öğrenciler,

Murat Yayınları’nın yıllara dayanan tecrübesinin ve vizyonunun bir sonucu 
olarak yayın çalışmalarını sürdüren MUBA, ortaokul, lise ve üniversiteye ha-
zırlık yardımcı kaynaklarını öğrencileriyle buluşturmanın kıvancını duymak-
tadır.

Alanında uzman yayın kadromuz tarafından hazırlanan kitaplarımızda, uy-
gulamada olan sınav dahil test teknikleri dikkate alınarak kapsamlı bir çalış-
ma yürütülmüş, siz değerli öğrencilerimizin hazırlık sürecindeki yükünü hafif-
letmeyi amaçlayan bir yol izlenmiştir.

MEB’in güncel eğitim programı ve kazanımlarını gözeterek oluşturduğumuz bu 
yayınımızda klasik çoktan seçmeli, örnek çözümlü, kısa cevaplı sorular ve et-
kinlikler, amaca uygun kısa notlar, sınav odaklı özet bilgiler ve doğrudan sınavı 
hedefleyen mantık ve muhakeme soruları akılda kalıcı bir yöntemle verilmiştir.

Gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar diler, yaşamınızda sağlık ve mutluluklar
temenni ederiz.

 MU BA YAYINLARIÖRNEKTİR
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ALLAH İNANCI
1.  Allah'ın her şeyi işittiğinin, bildiğinin, gördüğünün ve 
 her şeye gücünün yettiğinin farkında olur.

2. Allah'a imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.

3. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar.

4. Hz. İbrahim'in (a.s) tevhide davetini özetler.

5. İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 
6. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah'ın varlığı ve 
 birliği arasında ilişki kurar.

7. Allah'ın her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.

8. Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin yansımalarına örnek verir.
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1-Allah Vardır ve Birdir
İnsan çevresine baktığında hiçbir şe-
yin kendiliğinden olmadığını görür. Ör-
neğin bir eve bakıldığında bu evin bir 
mimarı olduğunu söylemek, kullanılan 
cep telefonunu yapan birilerinin oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Hiçbir 
şey kendiliğinden oluşmamıştır. 
Kur’an-ı Kerim, insanların evrene ba-
karak evrendeki mükemmel düzeni 
fark etmesini ve bu mükemmel düze-
ni yapana yani Allah’a inanmasını is-
ter. İnsanlar akıllarını doğru bir şekil-
de kullanabilirlerse evreni ve çevresini 
iyi bir şekilde gözlemleyebilirlerse Al-
lah’ın varlığına ve birliğine ulaşabilirler. 
Yüce Allah, Kur’an’da insanlara çeşit-
li sorular sorarak insanların akılları-
nı kullanmalarını ve Allah’ın varlığına 
inanmalarını ister; “Acaba, onlar her-
hangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldı-
lar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? 
Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattı-
lar? Hayır onlar bir türlü anlayıp inan-
mazlar.” (Tûr suresi, 35-36. ayetler)
Yine Kur’an, evrendeki mükemmel dü-
zenden hareketle yaratıcının bir oldu-
ğunu vurgular; “Eğer yerde ve gök-
te Allah’tan başka tanrılar bulunsay-
dı, yer ve göklerin (nizamı) kesinlikle 
bozulup gitmişti…” (Enbiyâ suresi, 22. 
ayet)
Allah’ın bir olması “Vahdaniyet” sıfa-
tıyla isimlendirilir. 
İslam’da Allah’ın bir olması “Tevhit” 
kavramıyla ifade edilir. 

2-Allah Yaratandır

Evrende birçok varlık vardır. Bu varlık-
ların hiçbiri kendiliğinden oluşmamış-
tır. Bu varlıkları meydana getiren yüce 
bir yaratıcı bulunmaktadır. O yaratı-
cı Allah’tır. Evreni ve evrendeki canlı, 
cansız her şeyi yaratan Allah’tır. 
Allah, yaratmayı sonlandırmamıştır. 
Allah’ın yaratması halen devam et-
mektedir. 

Örneğin tırnaklarımızı kestiğimiz halde 
bir süre sonra tırnaklarımızın uzadığını 
görebiliriz. Bu durum Allah’ın evrende-
ki varlıkları yaratmaya devam ettiğinin 
göstergesidir.
Allah’ın yaratma sıfatına “Tekvin” ismi 
verilir. Kur’an’da Allah’ın yaratmasına 
birçok ayette değinilmiştir; “Gökleri ve 
yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillen-
dirdi ve şekillerimizi de güzel yaptı. 
Dönüş ancak O’nadır.” (Teğabûn su-
resi, 3. ayet)

3-Allah Rahman ve Rahimdir

Rahman: İyilere de, kötülere de rah-
met eden. Yani yarattıklarının hepsine 
merhamet eden manasındadır.
Rahim: ahirette yalnız müminlere 
merhamet eden anlamına gelir.
Rahman ve Rahim, Allah'ın güzel isim-
lerinden olup çok merhamet eden, 
esirgeyen ve bağışlayan demektir.
Bu durumda Allah’ın Rahman ismi 
daha kapsayıcıdır ve tüm varlıkla-
rı kapsar. Ancak Rahim ismi sadece 
inananların ahiret hayatında karşılaşa-
cakları bir isimdir.

4-Allah Görür ve İşitir

Yüce Allah’ın her şeyi yaratmış olma-
sı, Allah’ın üstün özelliklerinin bulun-
duğunun kanıtıdır. Yüce Allah’ın işit-
me, bilme ve görme sıfatları vardır. O, 
her şeyden haberi olandır. O her şeyi 
hakkıyla bilendir. O, insan kulağının al-
gılayamayacağı şeyleri dahi duyar ve 
insan gözünün göremeyeceği şeyleri 
dahi görür. 
Canlılar duymak için kulağa, görmek 
için göze ihtiyaç duyarken Yüce Al-
lah’ın işitmesi ve görmesi için bu or-
ganlara ihtiyacı yoktur. 
Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şu ayet-
lerde vurgulanmıştır; 
“… Rabb’im yerde gökte (söylenmiş) 
her sözü bilir. O, hakkıyla işiten ve bi-
lendir.” (Enbiyâ suresi, 4. ayet)

“… O, işitendir, görendir.” (Şûrâ sure-
si, 11. ayet)
Yüce Allah’ın her şeyi bilmesi “İlim” 
sıfatıyla adlandırılır.
Yüce Allah’In her şeyi işitmesi “Semi” 
sıfatıyla adlandırılır.
Yüce Allah’ın her şeyi görmesi “Ba-
sar” sıfatıyla adlandırılır. 

 

5-Allah’ın Her Şeye Gücü Yeter

Yüce Allah’ın her şeyi büyük bir mü-
kemmellikte yaratması onun her şeye 
gücünün yettiğini de gösterir. Allah, 
sonsuz ve sınırsız bir güce sahiptir. 
Allah, bir şeyin olmasını istediğinde o 
şeye sadece “Ol!” demesi yeterlidir. O 
şey derhal olmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah’ın sınır-
sız gücü “Kudret” sıfatıyla isimlendi-
rilirken Allah’ın güzel isimleri arasında 
yer alan “Kadir” ismi de onun kudre-
tini gösterir. 
Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın sınırsız gü-
cünü anlatan bazı ayetler;
“… Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Al-
lah her şeye gücü yetendir.” (Nûr su-
resi, 45. ayet)
“Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o 
kadarını yaratandır. Ferman bunlar 
arasından inip durmaktadır ki böyle-
ce Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve 
her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.” 
(Talâk suresi, 12. ayet)

6-Allah İle İrtibat: Dua

Dua sözlükte; seslenmek, çağırmak, 
yakarmak gibi anlamlara gelir. 
Dini bir terim olarak dua; insanın Yüce 
Allah’a yönelerek O’na dilek ve istek-
lerini iletmesi, yakarışta bulunmasıdır.
Duanın belli bir yeri ve zamanı yoktur. 
İnsan dilediği zaman Allah’a yönelerek 
dua edebilir. 

ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

Duanın amacı insanın halini Allah’a 
arz etmesidir. Zaten dua kişinin yara-
tıcısı ile iletişim kurması halidir. Kişi 
dua ettiği zaman yaratıcısına yaklaşır. 
İnsan başına bir bela geldiğinde, bu 
beladan kurtulmak, Allah’a verdiği ni-
metlerine şükretmek için dua edebilir.
Dua ederken herhangi bir aracıya ge-
rek yoktur. Kişi istek ve dileklerini biz-
zat kendisi aracısız bir şekilde Allah’a 
iletebilir çünkü Allah, “Kullarım sana 
beni sorduğunda (söyle onlara): Ben 
çok yakınım. Bana dua ettiği zaman 
dua edenin dileğine karşılık veririm…” 
(Bakara suresi, 186. ayet) buyurmuş-
tur. 
Duada esas olan kişinin kendisinin 
aciz olduğunu bilmesi ve Allah’ın üs-
tün gücü, sonsuz zenginliği karşısında 
isteklerini içten ve saygılı bir biçimde 
O’na iletmesidir. 
Kur’an-ı Kerim’de birçok dua örneği 
bize bildirilmiştir; 
“Ey Rabbimiz!... Tövbemizi kabul et; 
zira tövbeleri çokça kabul eden, çok 
merhametli olan sensin.” (Bakara su-
resi, 128. ayet)
“… Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik 
ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehen-
nem azabından koru…” (Bakara sure-
si, 201. ayet)
Peygamberimiz (s.a.v) de bizlere 
duanın nasıl yapılacağını göster-
miştir;
“Allah’ım! Beni doğru yola ilet ve o yol-
da başarılı kıl.”
“Ya Rabb’i! Beni affet, bana merha-
met et.”
“Allah’ım! Cimrilikten, korkaklıktan, 
acizlikten ve dünyanın kötülüklerinden 
sana sığınırım.”
Kültürümüzde de birçok dua örne-
ği vardır. 
Dualar günlük yaşamımıza ve günlük 
kullandığımız dile kadar etki etmiştir. 
Örneğin alışveriş yaptığımız dükkân 
sahibi bize “Allah bereket versin.” der-
ken biz de ona “Hayırlı işler.” diyerek 
karşılık veririz. 

Askere ya da uzak bir yere bir yakı-
nı gidenlere, “Allah kavuştursun.” Yol-
culuk yapanlara, “Hayırlı yolculuklar.” 
Hastalanana, “Allah şifa versin.” Yakı-
nı vefat edene, “Allah rahmet eylesin.” 
Çocuğu olana, “Allah analı babalı bü-
yütsün.” diyerek dua ederiz.

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

Hz. İbrahim, Kur’an-ı Kerim’de kendi-
sinden en çok söz edilen peygamber-
ler arasında yer alır. İbrahim adında bir 
sure de Kur’an’da bulunur. 
Hz. İbrahim, Azer isimli bir put yapı-
cısının oğludur. Hz. İbrahim, Nemrut 
ismi verilen bir kral döneminde doğ-
muştur. Nemrut, falcılardan o sene do-
ğacak çocuklardan birinin halkın dini-
ni değiştireceğini ve Nemrut’un salta-
natını yıkacağını haber alınca o sene 
doğacak bütün çocukların öldürülmesi 
emrini verir. Azer, hamile olan eşini bir 
mağarada saklar ve Hz. İbrahim do-
ğar. Uzun süre annesiyle birlikte ma-
ğarada yaşayan Hz. İbrahim, mağara-
dan çıkarak şehre gelir. Şehirdekilerin 
puta taptıklarını gören Hz. İbrahim, on-
ların taptıklarından daha üstün özellik-
lere sahip bir tanrının bulunması ge-
rektiğini düşünür. İnsanların taptıkları 
Güneş, Ay ve yıldızlara bakarak onla-
rın tanrı olamayacağı kanaatine varır. 
Bu uygulamasından dolayı kendisine 
“Allah’ı arayan insan” denir. Allah’ı 
bulduktan sonra Yüce Allah tarafın-
dan peygamber olarak kavmine gön-
derilir. Önce babasını daha sonra kav-
mini dine davet eder. Ancak olumlu bir 
karşılık bulamaz. Bir bayram nedeniy-
le halk şehri terk edince putların bulun-
duğu yere giren Hz. İbrahim, en büyük 
put hariç diğer bütün putları balta ile 
kırar ve en büyük putun boynuna bal-
tayı asar. Halk şehre gelince ne oldu-
ğunu anlamaya çalışır ve bunu yapsa 
yapsa Hz. İbrahim’in yapabileceğini 
düşünürler. 
Hz. İbrahim’i çağırıp bunu kimin yap-
tığını sorarlar. Hz. İbrahim ise onlara, 

“Belki şu büyük put yapmıştır.” der. Pu-
tun bir şey yapamayacağını bilen halk 
Hz. İbrahim’e kızar. Hz. İbrahim’i (a.s) 
ateşe atarak cezalandırmaya karar ve-
rirler ancak Hz. İbrahim’in (a.s) atıldığı 
ateş Allah’ın bir mucizesi olarak onu 
yakmaz, “Ey ateş, İbrahim için serin 
ve esenlik ol!” (Enbiyâ suresi, 69. ayet)
Hz. İbrahim, tanrılık iddiasında bulu-
nan Nemrut ile tartışır ve Nemrut’un 
bu iddiası boşa çıkar. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. İbrahim (a.s) için 
Halilullah (Allah’ın dostu) ifadesi kul-
lanılır. 
Hz. İbrahim (a.s), bir olan Allah’a inandı-
ğı için ona hanif ismi verilmiştir. Ondan 
sonraki dönemlerde de tek olan Allah’a 
inanan insanlara hanif denmiştir. 
Yine Hz. İbrahim (a.s) oğlu Hz. İsma-
il (a.s) ile birlikte Kâbe’yi ilk kez inşa 
eden kişidir. 
Kurban ibadeti de Hz. İbrahim (a.s) ve 
oğlu Hz. İsmail (a.s) ile birlikte başla-
mıştır. 

8-Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve 
Anlamı

İhlâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. su-
residir. 3 ayetten oluşur.  İhlâs kelimesi 
samimiyet anlamına gelmektedir. 
Surede Yüce Allah’ın birliği, hiçbir şe-
yin O'nu dengi olmadığı, O'nun do-
ğurmadığı ve doğrulmadığı, her şeyin 
O'na muhtaç olduğu ancak O'nun kim-
seye muhtaç olmadığı anlatılmaktadır. 
Okunuşu:
Kul hüvallâhü ehad,
Allahu's-samed.
Lem yelid ve lem yûled.
Ve lem yekûn lehû küfüven ehad.
Anlamı:
De ki: O, Allah birdir.
Allah sameddir. (Her şey ona muhtaç-
tır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)
O doğurmamış ve doğurulmamıştır.
Onun hiçbir dengi yoktur.
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Yüce Allah’ın güzel isimlerine 
Esmâ-i Hüsnâ denir. Bu isim-
leri Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. 
Muhammed'in (s.a.v) sünne-
tinden öğreniriz.

Yüce Allah, insandan evrende-
ki düzeni gözlemlemesini ve bu 
düzenden hareketle kendisinin 
var olduğuna ve bir olduğuna 
ulaşmasını ister. 

Bu parça ile aşağıdaki ayet-
lerden hangisi ilişkilendirile-
bilir?

A) “… De ki: Hiç bilenlerle bil-
meyenler bir olur mu?...” 
(Zümer suresi, 9. ayet)

B) “Şüphesiz göklerde ve yer-
de inananlar için birçok 
ayetler (deliller) vardır.” 
(Câsiye suresi, 3. ayet)

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

D) “İnsan için ancak çalış-
masının karşılığı vardır.” 
(Necm suresi, 39. ayet)

Parçada Allah’ın insanlardan 
evrene ve içindeki düzene bak-
maları ve Allah’ın varlığı ile 
birliğine ulaşmalarını istedi-
ği belirtilmiştir. Bu parçada 
anlatılana en yakın ayet B se-
çeneğinde yer almaktadır. Bu 
ayette, gökte ve yerde inanan-
lar için bir çok delil bulunduğu 
vurgulanmıştır. 

CEVAP B

Allah Vardır ve Birdir

TEST-1

1. "Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde 
yaratan O’dur. Rahman’ın yaratmasında 
hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü çevir 
de bir bak, bir bozukluk görebiliyor mu-
sun?” (Mülk suresi, 3. ayet) 

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmaktadır? 

A) Allah'ın kimseye muhtaç olmadığını 
B) Allah'ın eşi ve benzerinin bulunmadı-

ğını
C) Allah'ın evreni mükemmel bir düzende 

yarattığını
D) Allah’ın her şeyi görüp bildiğini 

2. Evren ne kadar da güzel var edilmiş, bu 
güzelliğin tek başına kendiliğinden oluş-
ması mümkün değil. Muhakkak ki her 
güzelliğin bir var edicisi olduğu gibi ev-
rendeki bu güzelliğin de bir var edicisi ol-
malı. İşte o var edici Yüce Allah’tır.   

 Bu parça aşağıdakilerden hangisine 
örnek gösterilebilir?  

A) Evrendeki düzenin tamamen bir tesa-
düfler zinciri olduğunu görmeye

B) Evrendeki düzenden hareketle yaratı-
cının varlığını bulmaya

C) Evrenin kusursuzluğunun korunması-
nın insanların görevi olduğunu fark et-
meye

D) Dünya hayatının gelip geçici olduğu-
nun farkına varmaya

3. Eğer evrende birden fazla tanrı var ol-
saydı bu tanrılar arasında anlaşmazlık 
çıkardı. Tanrılardan biri yaz ayının ya-
şanmasını isterken diğeri kış ayının ya-
şanması ister evrendeki düzen bozulurdu. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi 
delillendirilmeye çalışılmaktadır? 

A) Allah’ın bir olduğu
B) Allah’ın yaratıcı olduğu
C) Allah’ın her şeyi bildiği
D) Allah’ın gücünün sınırının olmadığı

4. "De ki: Allah’ı bırakıp da, sizin için ne bir 
zarara ne de bir yarara gücü yetmeyen 
şeylere mi ibadet ediyorsunuz?...” (Mâide 
suresi, 76. ayet) 

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi tav-
siye edilmektedir?

A) Evrendeki düzenin korunması
B) İnsanlara iyi davranılması
C) Allah’ın her şeyi yarattığının bilinmesi
D) Sadece Allah’a ibadet edilmesi

5. Yüce Allah, evreni ve içindekileri canlıla-
rın yaşamasına uygun bir biçimde belli bir 
ölçü ve düzene göre mükemmel olarak 
yaratmıştır. 

 Bu parçada anlatılan durumu aşağıda-
ki ayetlerden hangisi özetlemektedir? 

A) “İnsan için kendi çalışmasından başka 
bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)

B) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 
(Kamer suresi, 49. ayet)

C)  “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin 
ardına düşme…” (İsrâ suresi, 36. ayet)

D) “… Herkesin kazandığı iyilik kendi ya-
rarına, kötülük de kendi zararınadır…” 
(Bakara suresi, 286. ayet)

6. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tan-
rılar bulunsaydı yer ve gök (düzeni) ke-
sinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiyâ suresi, 
22. ayet)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmaktadır?

A) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. 
B) Allah, evrendeki her şeyi kuşatmıştır. 
C) Allah, evrende olup biten her şeyden 

haberdardır.
D) Allah, insanların yaptıkları her şeyi gö-

rür ve bilir.

ÖRNEKTİR
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

Şöyle bir düşün etrafında ne-
ler var.

Dünyada mükemmel bir düzen 
var.

Bu düzeni sağlayan bir şey var.

Mimarsız bina olmadığı gibi ev-
reni de bir yaratan var.

Bu şiirde şair aşağıdakilerden 
hangisini yapmıştır?

A) Evrendeki düzenden Al-
lah’ın varlığına ulaşmıştır. 

B) Evrene zarar veren davra-
nışları eleştirmiştir. 

C) Allah’ın her şeyi görüp bil-
diğini hatırlatmıştır.

D) Dünya ve içindekilerin boş 
yere yaratılmadığını söyle-
miştir.

Şiirde insanın etrafına bakması 
gerektiği, bu bakışta da dünya-
daki mükemmel düzeni göre-
ceği, bu düzeni sağlayan bir 
gücün olduğunu belirtilerek Ev-
rendeki düzenden Allah’ın var-
lığına ulaşılmıştır.  

CEVAP A

7. Yüce Allah, evreni mükemmel bir düzen 
içinde yaratmış, bunu da kendi varlığının 
ve birliğinin delili olarak insanlara göster-
miştir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu par-
çada anlatılanlarla ilişkilendirilemez? 

A) “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece 
ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidi-
şinde selim akıl sahipleri için gerçek-
ten ibretler vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 
190. ayet)

B) “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indi-
rip onu arzda durdurduk…” (Mü’minun 
suresi, 18. ayet)

C) "O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı 
yaratandır. Her biri bir yörüngede yüz-
mektedirler." (Enbiya suresi, 33. ayet)

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

8. Güzel bir binaya baktığınızda o binanın 
kendi kendine var olmadığını muhakkak 
bir mimarının olduğunu bilirsiniz. Evren 
de böyledir. Bu mükemmel sistem ken-
diliğinden olmamıştır. Onun bir var edeni 
bulunmaktadır.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmaktadır?

A) Hiçbir şey kendiliğinden olmaz.
B) Evrenin düzenini var eden olmaz.
C) İnsan davranışına dikkat etmezse ev-

rende düzen kalmaz.
D) Evrenin başlangıcı ve sonu bilinmez.

9. “İşte Rabbiniz Allah O’dur. O’ndan baş-
ka tanrı yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır.” 
(En’âm suresi, 102. ayet)

 Bu ayette Yüce Allah ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Eşi ve benzeri yoktur.
B) Her şeyin yaratıcısıdır.
C) Her şeyi görür ve bilir. 
D) Kendinden başka ilah yoktur.

10. Yüce Allah, evreni ve içindekileri belli bir 
düzen ve mükemmellikte yaratmıştır. Bu 
mükemmellik ve düzen evrende nereye 
bakılırsa bakılsın görülür. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçaya 
örnek olarak gösterilemez?

A) Dünyada yerçekimi kuvveti sayesinde 
cisimlerin sabit kalması

B) Savaş yaşanan yerlerden göçlerin ya-
şanması

C) Gece ve gündüzün birbirini takip et-
mesi

D) Mevsimlerin belli bir sırayı takip etmesi

11. Evrende mükemmel bir düzenin var ol-
duğunu düşünen insanın - - - - ulaşma-
sı beklenir. 

 Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) doğanın sistemine
B) Allah’ın varlığına 
C) zamanın kısalığına
D) kainatın büyüklüğüne

12. • “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 
(Kamer suresi, 49. ayet)

• “… O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o 
şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.” 
(Furkân suresi, 2. ayet)

 Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
B) Allah, yarattıklarını en güzel şekilde 

yaratmıştır. 
C) Allah, evreni mükemmel bir şekilde ya-

ratmıştır. 
D) Evrendeki mükemmellik kendiliğinden 

kaynaklanır.

ÖRNEKTİR
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

İslam dininde Allah’ın bir ve 
tek olması vahdaniyet sıfatının 
yanı sıra tevhit kavramıyla da 
ifade edilir.

İhlâs suresinde Yüce Allah’ın 
“Samed” isminden söz edilir. 

Bu ismin anlamı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Rızkı bolca ve hesapsız bir 
şekilde veren

B) Herkes kendisine muh-
taçken kendisi hiçbir şeye 
muhtaç olmayan 

C) İnsanlara karşı merhametli 
ve bağışlayıcı olan

D) İnsanları ve evreni yoktan 
yaratan

İhlâs suresinde geçen Allah’ın 
“Samet” ismi herkesin kendine 
muhtaç olan ancak kendisinin 
kimseye muhtaç olmayan an-
lamına gelir. 

CEVAP B

Allah Yaratandır - Allah Rahman ve Rahimdir -
Allah Görür ve İşitir -

Allah Her Şeye Gücü Yetendir.

TEST-2

1. Yüce Allah, evrendeki her şeyi yoktan ya-
ratandır. O, bir şeyi yaratmak istediğinde 
ona sadece “Ol!” diye emreder, emrettiği 
şey de hemen oluverir. 

 Bu parçada Yüce Allah’ın hangi sıfatı 
anlatılmıştır?

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

2. Yüce Allah’ın  “Semi” sıfatı vardır. 
 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu sıfata 

vurgu yapmaktadır?

A) "De ki: O (Allah) birdir. Sameddir. (İh-
las suresi, 1-2. ayetler)

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

C) “…O (Allah), karada ve denizde ne var-
sa bilir…” (En’âm suresi, 59. ayet)

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

3. “… O (Allah), her şeyi işitendir, görendir.” 
(Şûrâ suresi, 11. ayet)

 Bu ayeti kendisine ilke edinen bir kişi-
nin aşağıdakilerden hangisini yapma-
sı beklenemez?

A) İbadetlerini yerine getirmesi
B) İnsanlar arasında adaletten ayrılma-

ması
C) Güzel ahlaka önem vermesi
D) İnsanların haklarını çiğnemesi

4. “Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarı-
nı yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasın-
dan inip durmaktadır ki, Allah’ın her şeye 
gücünün yettiğini ve Allah’ın her şeyi il-
miyle kuşattığını bilesiniz.” (Talâk suresi, 
12. ayet)

 Bu ayette Allah ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?

A) Tekvin sıfatına vurgu yapılmıştır. 
B) Kudret sıfatına vurgu yapılmıştır.
C) Semi sıfatı üzerinde durulmuştur. 
D) İlim sıfatına değinilmiştir. 

5. Yüce Allah, insanların tüm yaptıklarından 
haberdardır. Bu, Allah’ın Basar ve Semi 
sıfatlarının gereğidir.

 Bu parçada anlatılan Allah’ın sıfatla-
rı aşağıdaki ayetlerden hangisinde bir 
arada vurgulanmıştır?

A) “...O (Allah), işitendir, görendir." (Şûra 
suresi, 11. ayet)

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

C) “Gecede ve gündüzde barınan her şey 
O’nundur. O her şeyi işitendir, bilen-
dir.” (En’âm suresi, 13. ayet)

D) “Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o 
şeye ancak “Ol!” demektir. O da he-
men oluverir.” (Yâsin suresi, 82. ayet)

6. “…O, karada ve denizde ne varsa bilir. 
O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düş-
mez. O, yerin karanlıkları içindeki tek bir 
taneyi dahi bilir…” (En’âm suresi, 59. ayet)

 Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatı 
vurgulanmıştır?

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

ÖRNEKTİR
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan 
başka ilahlar (tanrılar) olsay-
dı kesinlikle ikisinin de düze-
ni bozulurdu.” (Enbiyâ suresi, 
22. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Allah merhametlidir.

B) Allah esirgeyicidir.

C) Allah vardır.

D) Allah birdir.

Verilen ayette yerde ve gökte 
Allah’tan başka ilahlar olma-
sı halinde evrendeki düzenin 
bozulacağı belirtilerek Yüce 
Allah’ın bir olduğu vurgulan-
mıştır.  

CEVAP D

7. Yüce Allah, insanları hata yapabilecek bir 
şekilde yaratmıştır. O, insanlardan hatada 
ısrar etmemelerini, hata yaptıklarında bu 
hatalarından dönmelerini ve tövbe etme-
lerini ister. Çünkü Allah’ın isimlerinden biri 
de Rahman'dır.

 Bu parçada anlatılan Rahman isminin 
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağışlayıcı B) Kuşatıcı
C) Yaratıcı D) Güç yetirici

8. Müslümanlar yaptıkları bütün hayır işle-
rin başında besmele çekerler. Besmele, 
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” 
anlamına gelir. Besmele de Allah’ın Rah-
man ve Rahim isimleri dikkati çekmek-
tedir. Bu isimlerle  Allah’ın kulları için ne 
kadar - - - - olduğu anlatır. 

 Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

A) güçlü B) yaratıcı
C) büyük D) merhametli

9. “O hâlde, yaratan (Allah), hiçbir şey ya-
ratamayan herhangi bir (varlıkla) kıyas-
lanabilir mi? Artık öğüt alıp düşünmez 
misiniz?” (Nahl suresi, 17. ayet)

 Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatına 
vurgu yapılmıştır?

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

10. (  ) Evrendeki düzeni mükemmel yapan 
Yüce Allah’tır.

 (  ) Yüce Allah’ın yaratması sonlanmıştır. 
 (  ) Evrendeki düzenden hareketle Al-

lah’ın varlığına ulaşmak mümkündür.
 (  ) Evreni kuşatan tesadüfler zinciri de-

vam etmektedir.
 Yukarıdaki ifadelerden doğru olanların 

başına (D), yanlış olanların başına (Y) 
harfleri getirildiğinde doğru sıralama 
nasıl olur?

A) D - D - Y - Y B) D - Y - D - Y
C) Y - D - D - Y D) Y - Y - D - D

11. Yüce Allah, bir ve tektir. O’nun her hangi 
bir eşi ve benzeri yoktur.  

 Bu cümlede Allah’ın hangi sıfatı anla-
tılmıştır?

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

12. Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın bir olduğu-
na birçok yerde vurgu yapar. Allah’ın bir 
olması İslam dininde - - - - kelimesiyle ifa-
de edilir. 

 Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akı-
şına göre aşağıdakilerden hangisi ya-
zılmalıdır?

A) Tevhit B) Takva
C) Tespih D) Tembih

ÖRNEKTİR
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

Yüce Allah’ın her şeyi bilme-
si “İlim” sıfatıdır. Allah’ın her 
şeyi bilmesi her şeyi görmesi 
hem de her şeyi işitmesiyle de 
ilgilidir. 

Müşrikler Allah’a inandıkları 
halde Allah’tan başka tanrılara 
da inanan insanlardır. Oysa Al-
lah, kendisinden başka tanrı ol-
mayandır. Eğer Allah’tan başka 
tanrılar var olsaydı o zaman ev-
rende düzen kalmazdı ve evren 
yok olurdu. 

Bu parçada Yüce Allah’ın han-
gi sıfatı anlatılmaktadır?

A) Vahdaniyet

B) Tekvin

C) Kudret

D) Semi

Yüce Allah’ın bir olduğunu vur-
gulayan sıfatı Vahdaniyet’tir.  

CEVAP A

Allah Yaratandır - Allah Rahman ve Rahimdir -
Allah Görür ve İşitir -

Allah Her Şeye Gücü Yetendir.

TEST-3

1. Yüce Allah, her şeyin yaratıcısıdır. Allah’ın 
yaratması sonlanmamıştır ve devam et-
mektedir. Bunu kış aylarında ölen tabia-
tın bahar ayı geldiğinde canlanmasında 
bile görebiliriz.

 Bu parçada Yüce Allah’ın hangi sıfatı-
na vurgu yapılmıştır?

A) Kudret B) Tekvin
C) Basar D) İlim

2. Rahman ve Rahim, Allah'ın güzel isimle-
rinden olup çok merhamet eden, esirge-
yen ve bağışlayan demektir.

 Rahman: İyilere de, kötülere de rahmet 
eden. Yani yarattıklarının hepsine merha-
met eden manasındadır.

 Rahim: Ahirette yalnız müminlere merha-
met eden anlamına gelir.

 Bu parçadan hareketle aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Yüce Allah’ın güzel isimleri vardır. 
B) Allah, tüm yarattıklarına merhamet 

eder. 
C) Allah’ın merhameti tüm kullara her za-

man eşit miktardadır.
D) Allah, ahiret hayatında sadece inanan-

lara merhamet eder.

3. Allah, yarattığı her şeye belli bir ölçü ve 
düzen vermiştir. Evrende yaratılan tüm 
varlıklar bu ölçü ve düzen çerçevesinde 
hareket ederler. Örneğin Güneş, kendisi 
için çizilen yörüngede kalır ve çekim kuv-
vetiyle diğer gezegenlerin kendi etrafın-
da hareket etmelerini sağlar. Yüce Allah, 
Güneş’i yaratırken onu böyle bir sistem 
içinde hareket etmeye ayarlı olarak ya-
ratmıştır. 

 Bu parçada Yüce Allah’ın hangi sıfatı-
na vurgu yapılmaktadır?

A) Tekvin B) Basar
C) Semi D) İlim

4. Kimsenin görmediği bir yere gelince ya-
pılması kınanan günah davranışları ya-
pan insanlar vardır. Bu insanlar kendilerini 
sadece insanların görebildiklerini sanırlar. 
Oysa Allah kullarının gizli ve açık bütün 
yaptıklarını görür.

 Bu parçada Yüce Allah’ın hangi sıfatı 
vurgulanmıştır?

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

5. Camide vaaz dinlerken vaizin Yüce Allah 
hakkında şunları söylediğini işittim; “Yüce 
Allah, evrendeki her şeyi yoktan var eden, 
var etmek için de hiçbir şeye ihtiyaç duy-
mayandır. Allah, var ettiği şeylerin ne yap-
tıklarını görmekte ve onları işitmektedir.”

 Buna göre vaiz, Allah’ın hangi sıfatın-
dan bahsetmemiştir?

A) Tekvin B) Basar
C) İlim D) Semi

6. “…. Allah’tan bağışlama dile. Şüphesiz 
Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.” (Mümtehine suresi, 12. ayet)

 Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatı 
vurgulanmıştır?

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

ÖRNEKTİR
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

Aşağıdaki ayetlerden hangisi 
Yüce Allah’ın Tekvin sıfatıyla 
ilgili değildir?

A) “Allah bir şey yaratmak is-
tediği zaman ‘Ol!’ der ve o 
da hemen oluverir.” (Yâsin 
suresi, 82. ayet)

B) “O (Allah), geceyi, gündüzü, 
Güneş’i ve Ay’ı yaratandır.” 
(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

C) “Yedi göğü birbiriyle tam 
bir uyum içinde yaratan 
O’dur. Rahman’ın yaratma-
sında hiçbir aksaklık göre-
mezsin. Gözünü çevir de bir 
bak, bir bozukluk görebili-
yor musun?” (Mülk suresi, 
3. ayet)

D) “Eğer yerde ve gökte Al-
lah’tan başka ilahlar olsaydı 
kesinlikle ikisinin de düzeni 
bozulurdu.” (Enbiyâ suresi, 
22. ayet)

Yüce Allah’ın Tekvin sıfatı ya-
ratmasıyla ilgilidir. A, B ve C 
seçeneklerindeki ayetler Yüce 
Allah’ın yaratmasından bahset-
mektedir. D seçeneğindeki ayet 
ise Yüce Allah’ın bir olmasın-
dan yani Vahdaniyet sıfatından 
bahsetmektedir. 

CEVAP D

7. “… Allah, bütün yaptıklarınızdan haber-
dardır.” (Münafikûn suresi, 11.  ayet)

 Bu ayette belirtilen Allah’ın her şeyden 
haberdar olması Allah’ın hangi sıfatıy-
la ilgili değildir?

A) İlim B) Semi
C) Basar D) Rahim

8. “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tes-
pih eder. Mülk yalnızca O’nundur, hamd 
de O’na mahsustur. 

 O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. 
         I
 O, sizi yaratandır. 
         II
 Böyle iken kiminiz kâfir, kiminiz mümindir. 
 Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” 
          III
 (Teğabûn suresi, 1 ve 2.  ayetler)
 Bu ayette numaralanmış cümlelerde 

Yüce Allah’ın hangi sıfatlarına vurgu 
yapılmıştır?

I II III
A) Kudret Tekvin Basar
B) Tekvin Kudret Basar
C) Kudret Basar Tekvin
D) Tekvin Basar Kudret

9. “Artık siz, Allah’a, peygamberine ve indir-
diğimiz nura (Kur’an’a) iman edin. Allah, 
yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” 
(Teğabûn suresi, 8. ayet)

 Bu ayeti kendisine ilke edinen bir kişi-
nin aşağıdakilerden hangisini yapma-
sı beklenemez?

A) İnsanlarla iyi geçinmesi
B) İşlerini hakkıyla yapması
C) İnsanları aldatmaya çalışması 
D) Derslerini zamanında bitirmesi

10. “Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. 
O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, 
hanginizin daha güzel amel yapacağını 
sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. 
O, mutlak güç sahibidir…” (Mülk suresi, 1 
ve 2.  ayetler)

 Bu ayetlerde Yüce Allah’ın hangi sıfat-
ları vurgulanmıştır?

A) Kudret-Rahim
B) Kudret-Tekvin
C) Tekvin-Rahman
D) Tekvin-Basar

11. Allah, evreni ve onun içindeki her şeyi 
yaratan ve onlara düzen verendir. Şa-
yet Allah’tan başka bir tanrı daha olsay-
dı o zaman evrende bir düzenin olması 
mümkün değildi. Çünkü tanrılardan biri bir 
şeyin olmasını ister, diğeri olmasını iste-
mezdi ve evrende de düzen diye bir şey 
kalmazdı.

 Bu parçada Yüce Allah’ın hangi özelli-
ği anlatılmıştır? 

A) İşitmesi B) Görmesi
C) Bir olması D) Bağışlayıcı olması

12. 
Ders: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Konu: Allah vardır ve birdir.

 Öğretmen bu konuyu anlatırken aşa-
ğıdaki ayetlerden hangisini örnek gös-
termelidir?

A) “Allah bir şey yaratmak istediği zaman 
‘Ol!’ der ve o da hemen oluverir.” (Yâ-
sin suresi, 82. ayet)

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

C) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 
(Kamer suresi, 49. ayet)

D) “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan 
başka ilah yoktur.” (Bakara suresi, 
163. ayet)

ÖRNEKTİR
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İnsan dua ederek, Allah ile ko-
nuşmuş, isteklerini Allah’a arz 
etmiş olur. 

Allah’a dua ederken herhangi 
bir aracı tutmak doğru değil-
dir. Çünkü insan ile Allah ara-
sında herhangi bir aracı yoktur. 
Allah, insana şah damarından 
daha yakındır. İnsan dua ettiği 
zaman Allah, o insanın duası-
nı duyar.

Peygamberimiz (s.a.v), “Dua, 
ibadettir.” diyerek duanın en 
güzel ibadet olduğunu ve dua-
nın ibadetin özü olduğunu vur-
gulamıştır. 

 

Dua:

• Tek başına veya toplu yapı-
labilir.

• Bağırıp çağırmadan için 
için yapılmalıdır.

• Samimi bir şekilde Al-
lah'tan istenilmelidir.

• Yalnız Allah'a yapılır. Al-
lah'tan başkası aracı edil-
mez.

• Herhangi bir zamanla sı-
nırlı değildir. İstenilen za-
manda yapılabilir.

Allah ile İrtibat: Dua - 
Bir Peygamber Tanıyorum: 

Hz. İbrahim (a.s) - 
Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı

TEST-4

1. Dua D Y
Toplu bir şekilde yapılması 
zorunlu olan ibadettir. X

Sorumluluklar yerine 
getirilmese de kabul olur. X

İstemek, dilemek, seslenmek 
gibi anlamlara gelir. X

İnsan ile Allah arasında 
iletişim sağlar. X

 Tablodaki bilgilerden kaç tanesinde 
doğru işaretleme yapılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. “Belaya uğramaktan korkan kişi dua et-
sin.” (Cafer-i Sadık) (r.a)

 Bu sözde duanın hangi yönü bulunma-
maktadır?

A) Belaya karşı Allah'a sığınış olması
B) Allah’tan istekte bulunulması
C) Korkulan şey için Allah’tan yardım is-

tenmesi
D) Allah'a şükretmeyi sağlaması

3. Dua, insanın Allah’a yönelmesi ve gö-
nülden doğan bir yakarışla Allah’a teslim 
olmasıdır. Bu yüzden Hz. Muhammed 
(s.a.v), duayı ibadetin özü olarak tarif et-
miştir. 

 Bu parçadan hareketle dua için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) En güzel ibadettir.
B) İbadetlerin özüdür.
C) Kişiyi ibadetten uzaklaştırır. 
D) İnsanın halini Allah’a arz etmesidir.

4. “Kullarım sana beni sorduğunda (söyle 
onlara): Ben çok yakınım. Bana dua ede-
nin dileğine karşılık veririm…” (Bakara su-
resi, 186. ayet)

 Bu ayette dua ederken aşağıdakiler-
den hangisinin gerekli olmadığı vurgu-
lanmıştır?

A) Bir aracı vasıtasıyla yapılmasının
B) İsteklerin Allah’a iletilmesinin
C) Sıkıntılı durumların Allah’a arz edilme-

sinin 
D) Gizli yapılmasının

5. Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın özelliklerini an-
latan kısa sureler arasında sayılan, Yüce 
Allah’ın eşi ve benzeri olmadığını, O’nun 
kimseye muhtaç olmadığını belirten su-
redir.

 Bu parçada hakkında bilgi verilen sure 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Felâk suresi B) İhlâs suresi
C) Nâs suresi D) Fâtiha suresi

6. • Hanif olarak tanımlanır ve yalnızca Al-
lah’a ibadet ettiğinden bahsedilir. 

• Halillulah yani Allah’ın dostu olarak ta-
nımlanır. 

• Nemrut ile yaptığı mücadele Kur’an’da 
anlatılır.

 Hakkında bilgi verilen peygamber aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Musa (a.s)  B)  İsa (a.s)
C) İbrahim (a.s)  D)  Yusuf (a.s)

ÖRNEKTİR
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

Kur’an-ı Kerim, peygamberler-
den dua örnekleri de vererek 
duanın nasıl yapılması gerek-
tiğini bizlere öğretir.

Aşağıdakilerden hangisi bu 
parçada anlatılana uygun bir 
örnek değildir?

A) “… Rabbimiz! Biz iman et-
tik. Bizim günahlarımızı ba-
ğışla…” (Âl-i İmrân suresi, 
16. ayet)

B) “Rabbim! Beni ve soyum-
dan gelecekleri namazı de-
vamlı kılanlardan eyle!...” 
(İbrahim suresi, 40. ayet)

C) “Ey Rabbimiz! Hesabın gö-
rüleceği gün beni, annemi 
babamı ve bütün müminle-
ri bağışla!” (İbrahim suresi, 
41. ayet)

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

Kur’an-ı Kerim, dua örnekleri 
vererek nasıl dua edilmesi ge-
rektiğini öğretir. A, B ve C seçe-
neklerinde peygamber duaları 
yer almış ve nasıl dua edilme-
si gerektiği öğretilmiştir. D se-
çeneğinde ise insanın sadece 
Allah’tan yardım dilediği vur-
gulanmıştır.

CEVAP D

7. Öğretmen: Dua ederken amacımız ne ol-
malıdır?

 Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğ-
rencilerden hangisi yanlış cevap ver-
miştir?

A) Buse: Allah’tan dilek ve istekte bulun-
mak

B) Olcay: Korkulan şeyden Allah’a sığın-
mak

C) Sinem: Allah’a halini arz etmek
D) Ferhat: İnsanların beğenisini kazan-

mak

8. Dua edecek kişinin sesini yükseltmesine 
gerek yoktur. 

 Bu düşünceyi vurgulayan ayet aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) “Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice 
dua edin…” (A’râf suresi, 55. ayet)

B) “… Rabbinize ibadet edin ve iyi işler 
yapın ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac su-
resi, 77. ayet)

C) “Sabrederek ve namaz kılarak (Al-
lah’tan) yardım isteyin…” (Bakara su-
resi, 45. ayet)

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

9. Türk toplumunun kültürüne dua örnekle-
ri yerleşmiştir. Bu yüzden toplumumuzda 
birçok konuda dua edilmektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi toplumumuz-
da yer alan dualara örnek gösterile-
mez?

A) Nikâh duası
B) Kına gecesi duası
C) İşyeri açma duası
D) Günah çıkarma duası

10. İhlâs suresinde aşağıdakilerden han-
gisine değinilmemiştir?
A) Allah’ın bir ve tek olduğuna
B) Allah’ın hiçbir dengi bulunmadığına
C) Allah’ın insanların yaptıklarını görüp 

bildiğine
D) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmadığına 

ancak her şeyin O’na muhtaç olduğuna

11. “… Yıldız batınca ‘Batanları sevmem.’ 
dedi. Ay’ı doğarken görünce, ‘Rabbim 
budur.’ dedi… Güneş’i doğarken görünce 
de, ‘Rabbim budur çünkü bu daha büyük.’ 
dedi. O da batınca şöyle dedi: ‘Ey kav-
mim! Ben sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz 
şeylerden uzağım. Ben içtenlikle yüzümü, 
gökleri ve yeri yoktan var edene çevirdim 
ve ben asla Allah’a ortak koşanlardan de-
ğilim.” (En’âm suresi, 76-79. ayetler)

 Bu ayetlerden hareketle Hz. İbrahim’in 
(a.s) vardığı sonuç aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Allah vardır ve birdir.
B) Allah görür ve işitir.
C) Allah’ın her şeye gücü yeter.
D) Allah rahman ve rahimdir.

12. Geçen gün yolda yürürken yaşlı bir ada-
mın poşetlerini taşıyamadığını gördüm. 
Ona, “Amca sana yardım edeyim mi?” 
dedim. Adam, “Evet! Evladım, yardım et.” 
dedi. Adamın poşetlerini evine kadar gö-
türdüm. Bana uzun süre dua etti.

 Bu adamın ettiği dualar arasında aşa-
ğıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Allah razı olsun.
B) Allah bereket versin.
C) Allah işini rast getirsin.
D) Allah sana da yardım edecek birilerini 

göndersin.
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Tövbe, kişinin bir günah işle-
mesi halinde günahından piş-
manlık duyması ve Allah’tan 
bağışlanma, af dilemesi duru-
mudur. 

“Allah’ım! Yüzümü sana çe-
virdim, sana dayandım, sana 
güvendim. Senden başka sı-
ğınılacak ve koruyacak kimse 
yoktur. Himaye ancak sana ait-
tir.”

Bu duada aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Dua edilecek tek varlık Al-
lah’tır. 

B) Duada samimi olmak gere-
kir. 

C) Dua, Allah ile iletişim sağ-
lar. 

D) Duanın gizli yapılanı mak-
buldür. 

Verilen dua örneğinde insanın 
yüzünü sadece Allah’a döndü-
ğü, sadece O’ndan yardım is-
tediği ve başka sığınılacak ve 
koruyacak bir kimsenin olma-
dığı vurgulanmıştır. Bu ise dua 
edilecek tek varlığın Allah oldu-
ğunu göstermektedir. 

CEVAP A

Allah ile İrtibat: Dua - 
Bir Peygamber Tanıyorum: 

Hz. İbrahim (a.s) - 
Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı

TEST-5

1. • Kişinin Allah ile iletişim kurmasıdır. 
• Allah’a verdiği nimetlere karşı şükrü ifa-

de eder. 
• Allah’tan yardım istemek ve O’na sığın-

mak olarak tarif edilir.  
 Bu bilgiler aşağıdaki ibadetlerden 

hangisi ile ilgilidir?  

A) Namaz B) İbadet
C) Oruç D) Dua 

2. Ali, Ramazan ayında orucu tutup iftar ya-
pan babasına dua etmek istemektedir.

 Ali’nin yapacağı dua aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır?

A) Allah bağışlasın.
B) Allah razı olsun.
C) Allah kabul etsin.
D) Allah şifalar versin.

3. Günlük hayatımızda yaptığımız dualar 
vardır. Bunlardan biri de uyumadan önce 
yapılan duadır. 

 Bu dua aşağıdakilerden hangisi olma-
lıdır?

A) “Allah’ım! Bizi rızıklandır.  Bizlere ba-
şarı ver. Bizi kötü huylardan koru. Bize 
işlerimizi içtenlikle yapmayı nasip et.”

B) “Ey Rabb’imiz! Katından bize rahmet 
ver. İşimizi kolaylaştır. Bizi başarıya 
ulaştır.”

C) “Bizlere dünyada ve ahirette güzellik-
ler, iyilikler ver. Bizleri cehennem aza-
bından koru. Aklımı ve kalbimi faydalı 
ilimlerle nurlandır.”

D) “Allah’ım! Yıldızlar battı, gökler uyudu. 
Seni ne uyku tutar, ne de dalgınlık. Ey 
Allah’ım! Bütün kötülüklerden sana sı-
ğınırım. Gecemi sakin yap ve gözümü 
uyut.”

4. İnsan hata yapmaya meyillidir. Bu yüzden 
yaptığı hatalar için Allah’a tövbe etmelidir. 
İnsanın tövbesi ile ilgili Kur’an’da dua ör-
nekleri vardır. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu dualardan 
biridir?

A) “… Rabb’imiz! İman ettik; bizim günah-
larımızı bağışla, bizi ateşin azabından 
koru!” (Âl-i İmrân suresi, 16. ayet)

B) “… Ey Rabbim! Yüreğime genişlik ver. 
İşimi bana kolaylaştır.” (Tâhâ suresi, 
25-26. ayetler)

C) “… Rabbim! Anne babama ve bana 
verdiğin nimetlere şükretmemi ve razı 
olacağın yararlı işler yapmamı sağ-
la…” (Ahkâf suresi, 15. ayet)

D) “… Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik 
ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehen-
nem azabından koru…” (Bakara sure-
si, 201. ayet)

5. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) İnsanın bir iş için elinden geleni yap-
ması sonra dua etmesi gerekir. 

B) Cami, mescit ve dini mekânlarda dua 
edilmesi şarttır.   

C) Herhangi bir şeyi aracı kılmadan direk 
Allah’a dua edilmesi gerekir. 

D) Sadece bir şey istemek için değil Al-
lah’ın verdiği nimetlere şükretmek için 
de dua edilebilir. 

6. "Yattım Allah’ım kaldır beni, rahmetine 
daldır beni, eğer vadem yetti ise iman ile 
gönder beni. Yattım sağıma, döndüm so-
luma, melekler şahit olsun dinime imanı-
ma.”

 Bu duanın yapılma vakti aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Uykudan önce
B) Uykudan kalkınca
C) Yemek yemeden önce
D) Yemek yedikten sonra
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Babası bir put imalatçısı oldu-
ğu halde kendisi putlara tap-
mayı reddetmiş bu yüzden de 
halkı tarafından ateşe atılmış-
tır. Allah’ın bir mucizesi olarak 
ateş onu yakmamıştır. 

Bu parçada anlatılan peygam-
ber aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Hz. Nuh (a.s)

B) Hz. Âdem (a.s)

C) Hz. İshak (a.s)

D) Hz. İbrahim (a.s)

Babası put imal eden, kendisi 
puta hiçbir zaman tapmayan, 
halkı tarafından ateşe atılan ve 
ateşin kendisini yakmadığı pey-
gamber Hz. İbrahim (a.s)’dir. 

CEVAP D

7. Günlük hayatımıza girmiş dua örnekleri 
vardır. Bu dualar bizimle karşımızdaki ki-
şinin sevgi bağının ve yakınlığının artma-
sına sebep olur. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu dualara 
örnek gösterilemez?

A) Allah yolunu açık etsin.
B) Allah işini rast getirsin.
C) Allah esirgeyen ve bağışlayandır. 
D) Allah senden razı olsun.

8. “… Rabb’im! Tıpkı beni küçükken koruyup 
yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsrâ 
suresi, 24. ayet)

 Bu ayette kimler için Allah’a dua edil-
mektedir?

A) Arkadaşlara
B) Anne babaya
C) Eş ve çocuklara
D) Peygamberlere

9. “Ey insanlar! Seslerinizi yükselterek dua 
etmeyiniz. Çünkü siz, ne sağır olan biri-
ne söylüyorsunuz ne de uzakta bulunan 
birine sesleniyorsunuz. Siz, işitenlerin en 
iyi işitenine ve size en yakın olan Yüce Al-
lah’a dua ediyorsunuz. O her zaman sizin-
le beraberdir…” 

 Bu hadiste duanın nasıl yapılması ge-
rektiği vurgulanmıştır?

A) Sessiz bir şekilde
B) Kutsal yerlerde
C) Şükür amacıyla
D) Toplu halde

10. Yemek yedikten sonra Allah’a verdiği ni-
metler nedeniyle şükretmemiz gerekir. 

 Bu şükür ifadesi aşağıdakilerden han-
gisidir?

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

11. “En güzel isimler (el-esmâü’l-hüsnâ) Al-
lah’ındır. O halde O’na güzel isimlerle dua 
edin.” (A’râf suresi, 180. ayet)

 Bu ayetin mesajına uygun dua aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Hayırlı günlerde kullanmak nasip ol-
sun.

B) Güle güle git. Güle güle gel.
C) İşlerin rast gitsin. Kazancın da bereke-

li olsun.
D) Allah’ım! Sen affedicisin affetmeyi se-

versin. Beni de affet.

12. İslam, tevhit dinidir. Kur'an-ı Kerim'de yer 
alan kısa surelerden biri İslam'ın tevhit 
inancını vurgular ve Yüce Allah'ın nitelik-
lerinden söz eder.

 Bu parçada anlatılan sure aşağıdaki-
erden hangisidir?

A) Kevser suresi  B)  Felâk suresi
C) İhlâs suresi  D)  Fil suresi
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

İnsan her durumda Allah’a dua 
edebilir, dileklerini Allah’a ile-
tip O’ndan yardım isteyebilir. 
Duanın belli bir zamanı ve yeri 
yoktur. Dua etmek için bazı dua 
cümlelerini ezberlemek şart 
değildir. İstediğimiz zaman, 
kendi cümlelerimizle ve gönlü-
müzce dua edebiliriz.

Dua, yüksek sesle bağıra çağı-
ra yapılmamalıdır.

Duada herhangi bir aracıya ih-
tiyaç yoktur.

Dua ederken Yüce Allah'ın gü-
zel isimleri kullanılarak yapıl-
ması tavsiye edilir.

TARAMA 1

1. Yüce Allah için aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?  

A) Evrendeki her şeyin yaratıcısıdır.
B) Evrenin düzenini devam ettirendir.
C) Kendisinin eşi, benzeri ve ortağı yoktur.
D) Evreni yaratmış ve varlıkları kendi ha-

line bırakmıştır. 

2. • “De ki: Allah birdir.” (İhlâs suresi, 1. 
ayet)

• “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O'ndan baş-
ka ilah yoktur…” (Bakara suresi, 163. 
ayet)

 Bu ayetlerde Yüce Allah’ın hangi sıfa-
tına vurgu yapılmaktadır? 

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

3. “İşte Rabbiniz Allah O’dur. 
 O’ndan başka ilah yoktur. 
         I
 O her şeyin yaratıcısıdır.” 
        II
 (En’âm suresi, 102. ayet)
 Bu ayette altı çizili bölümlerde Yüce 

Allah’ın hangi sıfatları vurgulanmak-
tadır?

I II
A) Tekvin Basar
B) Vahdaniyet Tekvin
C) Vahdaniyet Basar
D) Tekvin Vahdaniyet

4. “Allah sana bir hayır verirse (bunu da geri 
alacak yoktur.) O, her şeye gücü yetendir.” 
(En’âm suresi, 7. ayet)

 Bu ayette Yüce Allah’ın aşağıdaki sı-
fatlarından hangisi vurgulanmıştır?

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

5. I. Allahü’s samed
II. Kul hüvallahü ehad
III. Lem yelid ve lem yûled
IV. Ve lem yekün lehû küfüven ehad

 İhlâs suresinin okunuş sırası aşağıda-
kilerden hangisinde doğru olarak ve-
rilmiştir?

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

6. “… Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah 
her şeye kadirdir.” (Nûr suresi, 45. ayet)

 Bu ayette Yüce Allah’ın hangi iki sıfa-
tına vurgu yapılmıştır?

A) Basar-Semi
B) Tekvin-Kudret
C) Tekvin-Vahdaniyet
D) Kudret-Vahdaniyet
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İmam Azam Ebu Hanife: “Bir 
kimsenin Allah’a dua ederken 
Allah’tan başkasını Allah’a ara-
cı tutması doğru değildir.” de-
miştir.

İmam Azam Ebu Hanife aşa-
ğıdakilerden hangisini vurgu-
lamıştır?

A) Dua sessiz bir şekilde yapıl-
malıdır. 

B) Duada aracı tutulmamalıdır.

C) Dua sesli bir şekilde bağıra 
çağıra yapılmamalıdır.

D) Dua, Allah ile kul arasındaki 
iletişimdir.

İmam Azam Ebu Hanife, kişinin 
dua ederken Allah’a herhangi 
bir aracı tutmaması gerektiği-
ni vurgulamıştır. Bu durumda 
doğru seçenek B seçeneğidir. 

CEVAP B

7. “Ey günahı çok olan kullarım, Allah’ın 
rahmetinden ümidinizi kesmeyin! Allah 
günahların hepsini affeder. O, günahları 
çokça bağışlayan ve esirgeyendir.” (Zü-
mer suresi,  53. ayet)

 Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatı 
vurgulanmıştır?

A) Kerim B) Samed
C) Selam D) Rahim

8. Hz. Ömer (r.a), geceleri halkın durumunu 
öğrenmek için Medine şehrini dolaşırken 
yorulup bir evin duvarının dibine oturmuş, 
bu esnada evden bir anne ile kızının ko-
nuşma sesleri gelmiş,

 Anne: “Kızım süte su kattın mı?”

 Kız: “Anne sen duymadın mı Ömer süte 
su katmayı yasakladı.”

 Anne: “Ömer nerden görecek bizim süte 
su kattığımızı?”

 Kız: “Ömer görmez ama Allah görür.”
 Bu hikâyede Kız, annesine Yüce Al-

lah’ın hangi sıfatını hatırlatmıştır?

A) İlim B) Semi
C) Basar D) Tekvin

9. • Allah'tan istekte bulunmak
• Allah ile iletişim kurmak
• Allah'a yakarmak

 Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlar-
dan hangisiyle ilgilidir?

A) Dua B) İbadet
C) Sadaka D) Salih amel

10. I. İnsan her zaman Allah’a dua edebilir.
II. Dua ederken bir aracının kullanılma-

sı gerekir.
III. Dua, Allah’a halimizi arz etmektir.
IV. Duanın yüksek sesle yapılması gere-

kir.
 Yukarıdaki ifadelerden hangileri yan-

lıştır?

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

11. Kur’an’da;
• “Hanif” ismiyle anılan,
• Allah’ı evrendeki varlıklara bakarak bu-

lan,
• Halkı tarafından ateşe atılan ve bir mu-

cize eseri ateş kendisini yakmayan
 peygamber aşağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Hz. Musa (a.s)
B)  Hz. Lokman (a.s)
C) Hz. Zekeriyya (a.s)
D)  Hz. İbrahim (a.s)

12. Metin amcam askere giderken akrabalar 
ve komşular eve ziyarete geldiler. Biraz 
sohbetten sonra evden ayrılan herkes ha-
yır duasında bulunarak gitti.

 Bu kişilerin yaptıkları dualar arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Allah çabuk gidip gelmeyi nasip etsin.
B) Allah kabul etsin.
C) Allah kavuştursun.
D) Hayırla git gel.
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Hz. İbrahim (s.a.v) için aşa-
ğıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Kur’an’da “Allah’ın dostu 
(Halilullah)” olarak geçer. 

B) Nemrut ile mücadele etmiş 
ve halkını dine davet etmiş-
tir. 

C) Hanif (Yalnız Allah’a ibadet 
eden) biri olmuştur. 

D) Bir mucize olarak Kızılde-
niz’i ikiye yarmış ve ken-
disine inananları oradan 
geçirmiştir. 

Hz. İbrahim (a.s), Halilullah ola-
rak Kur’an’da anılmıştır. Nem-
rut ile mücadele etmiştir. Hanif 
olarak Kur’an’da isimlendiril-
miştir. Ancak D seçeneğinde 
verilen mucize Hz. İbrahim’in 
(a.s) değil Hz. Musa’nın (a.s) 
mucizesidir. 

CEVAP D

TARAMA 2

1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Yüce Al-
lah’ın birliğine vurgu yapmaz?

A) “O, doğunun da batının da Rabbi'dir. 
O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öyle 
ise O’nu vekil edin.” (Müzzemmil sure-
si, 9. ayet)

B) “O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ya-
şatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, ön-
ceki atalarınızın da Rabb’idir.” (Duhân 
suresi, 8. ayet)

C) “İlahınız tek bir Allah’tır. O’ndan 
başka ilah yoktur. O rahman ve 
rahimdir.”(Bakara suresi, 163. ayet)

D) “Ey insanlar siz Allah’a muhtaçsınız. 
Allah ise zengindir ve övülmeye layık 
olandır.” (Fâtır surei, 15. ayet)

2. “Eğer yerde ve gökte O’ndan başka tanrı-
lar olsaydı ikisi de bozulurdu.”(Enbiyâ su-
resi, 212. ayet)

 Bu ayet Yüce Allah’ın hangi sıfatına 
vurgu yapmaktadır?

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

3. “Şüphesiz Allah, gücü her şeye hakkıyla 
yetendir.” (Bakara  suresi, 109. ayet)

 Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatına 
vurgu yapılmıştır?

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

4. Allah, gizli-açık, yakın-uzak, küçük-büyük 
her şeyden sonsuz ve sınırsız olan ilmiyle 
haberdardır.

 Bu parçada anlatılan Allah’ın sıfatı 
aşağıdaki ayetlerden hangisinde vur-
gulanmıştır?

A) “Hiçbir şey onun benzeri değildir.” 
(Şûrâ suresi, 11. ayet)

B) “O, her şeyi hakkıyla bilendir.” (Bakara 
suresi, 29. ayet)

C) “Ey insanlar siz Allah’a muhtaçsınız. 
Allah ise zengindir ve övülmeye layık 
olandır.” (Fâtır suresi, 15. ayet)

D) “Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh 
olmayandır. Daima diridir ve yarattık-
larını gözetip durandır.” (Bakara sure-
si, 255. ayet)

5. Mahallemizde bakkal dükkânı işleten 
Mehmet vefat ettiğinde arkadaşlarının 
şunları söylediğini işittim, “Mehmet, Al-
lah’ın iyi bir kuluydu. Elbette herkesin 
birtakım günahları olabilir ancak Allah’ın 
müminler için ahirette uygulayacağı mer-
hametten yararlanmasını umuruyoruz.”

 Bu parçada Allah’ın hangi isminden 
söz edilmektedir?

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

6. Dilimize yerleşmiş ve kültürümüzden 
gelen dualar vardır. Bu duaları günlük 
yaşantımızda karşımızdaki kişiler için  
Allah’a yaparız.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu 
dualar arasında yer almaz? 

A) Allah bereket versin.
B) Allah kavuştursun.
C) Hayırlı yolculuklar. 
D) Kendine iyi bak.
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• “Kullarım sana beni sordu-
ğunda (söyle onlara): Ben 
çok yakınım. Bana dua et-
tiği vakit dua edenin di-
leğine karşılık veririm.” 
(Bakara suresi, 186. ayet)

• “… Bana dua edin kabul 
edeyim…” (Mü’min sure-
si, 60. ayet)

Bu ayetlerde aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Yalnız Allah’a dua edilmesi 
gerektiği

B) Allah’ın dua eden kişinin 
duasını karşılıksız bırakma-
dığı

C) Dua ederken Allah’a aracı 
tutulmaması gerektiği

D) Duanın sessiz ve güzel bir 
şekilde yapılması gerektiği

Verilen ayetlerde Yüce Allah’a 
dua edilmesi halinde Allah’ın 
dualara karşılık vereceği, kar-
şılıksız bırakmayacağı vurgu-
lanmıştır. 

CEVAP B

7. Arkadaşımın dedesi vefat ettiğinde kendi-
sine ziyarette bulundum. Bu ziyarette na-
sıl dua etmem gerektiğini bilmiyordum. 
Gelen diğer misafirlerin ona - - - - dedi-
ğini işittim.

 Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akı-
şına göre aşağıdakilerden hangisi ya-
zılmalıdır?

A) Allah şifalar versin.
B) Allah rahmet eylesin.
C) Allah yardımcın olsun.
D) Allah muradına erdirsin.

8. Aşağıdaki dua, örneklerinden hangisi 
Peygamberimizin (s.a.v) öğrettiği dua-
lara örnek gösterilemez?

A) “Allah’ım! Üzüntüden ve kederden 
sana sığınırım.” (Hadis-i Şerif)

B) “Bizi yediren, içiren, koruyan ve barın-
dıran Allah’a şükürler olsun.” (Hadis-i 
Şerif)

C) “Allah’ım! Yaratılışımı güzel yaptığın 
gibi ahlakımı da güzelleştir.” (Hadis-i 
Şerif)

D) “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz 
ve yalnız senden yardım dileriz.” (Fâ-
tiha suresi, 5. ayet)

9. • “… Rabb’imiz! İman ettik; bizim günah-
larımızı bağışla, bizi ateşin azabından 
koru!” (Âl-i İmrân suresi, 16. ayet)

•  “… Ey Rabb’imiz!... Bizi affet! Bize acı! 
Sen bizim Mevla’mızsın… Bize yardım 
et!” (Bakara suresi, 286. ayet) 

 Bu ayetler ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Nimetlere şükür bulunmaktadır.
B) Tövbe edildiği görülmektedir.
C) Allah’a dilekler iletilmiştir.
D) Dua örneği bulunur. 

10. “(Ey Muhammed!) De ki: Duanız olmasa 
Rabb’im size niye değer versin.” (Furkân 
suresi, 77. ayet)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır?

A) Duanın yeri
B) Duanın önemi
C) Duanın zamanı
D) Duanın faydaları

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. İb-
rahim’e (a.s) verilen mucizeden söz 
eder?

A) “Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir 
yıldız gördü…” (En’âm suresi, 76. ayet)

B) “Göklerin ve yerin mülkü yalnız Al-
lah’ındır. O diriltir ve öldürür…” (Tevbe 
suresi, 116. ayet)

C) “Ey ateş, İbrahim için serin ve esenlik 
ol!” (Enbiyâ suresi, 69. ayet)

D) “… Ey kavmim! Ben sizin Allah’a or-
tak koştuğunuz şeylerden uzağım…” 
(En’âm suresi, 79. ayet)

12. I. Kul hüvallâhü ehad
II. İlahi’n-nâs.
III. Fasalli li Rabbike venhâr.
IV. Lem yelid ve lem yûled.

 Yukarıda verilenlerden hangileri İhlâs 
suresinin okunuşunda yer alır?

A) I ve II B) I ve IV
C) II ve III D) III ve IV
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Trafik kazası geçiren öğretme-
nimize bütün arkadaşlarımızla 
birlikte geçmiş olsun ziyareti 
yaptık. Bu ziyaret öğretmeni-
mizin moralini yükseltti ve bize 
“Çocuklar! Allah sizden razı ol-
sun.” dedi.

Bu ziyarette çocukların öğret-
mene hangi duayı etmesi bek-
lenir?

A) Allah rahmet eylesin.

B) Allah şifa versin.

C) Allah muradını versin.

D) Allah kavuştursun.

Günlük yaşantımıza ve kültürü-
müze birçok dua girmiştir. Bu 
dualardan biri de bir hastalık 
geçiren ya da bir kaza atlatan 
kişilere yapılan duadır. Böyle 
durumda olanlara “Allah şifa 
versin.” şeklinde dua edilir.  

CEVAP B

TARAMA 3

1. Dua etmek başkalarıyla aramızda sevgi 
ve yakınlık oluşmasına katkıda bulunur. 
Günlük yaşantıda dostlarımız, arkadaşla-
rımız ve yakınlarımız için dua ederiz. On-
lar için sağlık, mutluluk ve başarı dileriz. 
Geçenlerde hastalanan arkadaşıma ziya-
rette bulundum ve ona dua ettim. Bu onun 
moralinin yerine gelmesini sağladı.

 Bu kişinin yaptığı dua aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah şifa versin.
B) Allah bereket versin.
C) Allah artırsın.
D) Allah razı olsun.

2. “… Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için ta-
mamla, bizi bağışla; çünkü senin her şeye 
hakkıyla gücün yeter.” (Tahrim suresi, 8. 
ayet)

 Bu ayet ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Dua ayetlerindendir.
B) Allah’ın kudret sıfatına vurgu yapar.
C) Tövbe bildiren ayetlerdendir.
D) Allah’ın yaratma sıfatı vurgulanmıştır.

3. Yüce Allah’ın iyilere de, kötülere de rah-
met eden yani yarattıklarının hepsine 
merhamet eden özelliğini vurgulayan is-
midir.

 Bu parçada Yüce Allah’ın hangi ismi 
açıklanmıştır?

A) Rahman B) Rahim
C) Kerim D) Hâlık

4. “De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Sa-
med’dir (Her şey O’na muhtaçtır. O, hiç-
bir şeye muhtaç değildir). O doğurmamış 
ve doğurulmamıştır. O’nun hiçbir dengi 
yoktur.”

 Yukarıda anlamı verilen sure aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Kevser B) Fatiha
C) Mâûn D) İhlâs

5. Evren ve içindekilere baktığımda kusur-
suz güzellik ve mükemmel bir sanat gö-
rüyorum. Hiçbir sanat eserinin tek başına 
ve kendiliğinden olmayacağını da biliyo-
rum. Bu yüzden diyorum ki; - - - - 

 Bu parça düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi ile devam et-
tirilemez?

A) her şeyi yaratan Allah’tır.
B) evrenin oluşumu tesadüfler zinciridir.
C) Allah vardır ve birdir. 
D) evren, Allah’ın eseridir. 

6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi duaya 
teşvik eder?

A) “Sabrederek ve namaz kılarak (Al-
lah’tan) yardım dileyin” (Bakara sure-
si, 45. ayet)

B) “Bu, kendisinde şüphe olmayan kitap-
tır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar 
için yol göstericidir.” (Bakara suresi, 2. 
ayet)

C) “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah ol-
mayandır…” (Âl-i İmrân suresi, 2. ayet) 

D) (Allah) Göklerin ve yerin ve bu iki-
si arasındakilerin Rabb’idir. Şu halde 
ona ibadet et ve ona ibadet etmede 
sabırlı ol.” (Meryem suresi, 65. ayet)
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Evrendeki düzeni var eden, her 
şeyi yaratan Yüce bir güç var-
dır. Her şeyi yapmaya gücü 
yeten bu varlık bir ve tektir. 
O’ndan başka tanrı (ilah) yok-
tur. 

Bu parçada Yüce Allah’ın aşa-
ğıdaki sıfatlarından hangisine 
değinilmemiştir?

A) Tekvin

B) Basar

C) Kudret

D) Vahdaniyet

Yüce Allah’ın her şeyi yarat-
ması Tekvin, her şeye gücü-
nün yetmesi Kudret, bir ve tek 
olması da Vahdaniyet sıfatları-
nı ifade eder. Basar, Allah’ın her 
şeyi görmesidir. Bu parçada Al-
lah’ın her şeyi görmesine deği-
nilmemiştir. 

CEVAP B

7. "Herhangi bir Müslüman; bir dua ile Al-
lah’a yalvarırsa bu dua (günah işlemek ve 
akraba ile ilgiyi kesmek için olmadıkça) 
sonucu Yüce Allah, ona şu üç şeyden bi-
rini verir: Ya duasını kabul edip istediğini 
dünyada verir. Yahut ona vereceğini ahi-
reti için saklar veya duasına karşılık on-
dan dengi bir kötülüğü uzaklaştırır."

 Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmıştır?

A) Dua, insanın mutluluk kaynağıdır. 
B) Dua karşılıksız kalmaz. 
C) Duasız insan mutsuzdur. 
D) Dua her derde devadır. 

8. Aşağıdaki dualardan hangisinde töv-
be yer almaz?

A) “Ya Rabbi’! Beni affet, bana merhamet 
et.”

B) “Allah’ım! Sen affedicisin, affetmeyi 
seversin. Beni de affet.”

C) “Rabb’im! Beni ve soyumdan gelece-
ki namazı devamlı kılanlardan eyle; ey 
Rabb’imiz! Duamı kabul et.”

D) “Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği 
gün beni, ana babamı ve müminleri 
bağışla!”

9. “Kullarım sana, beni sorduğunda (söyle 
onlara): Ben çok yakınım. Bana dua etti-
ği vakit dua edenin dileğine karşılık veri-
rim…” (Bakara suresi, 186. ayet)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmaktadır?

A) Dua ederken sessiz bir şekilde dua 
edilmelidir. 

B) Duada istek ve dileklerin Allah’a iletil-
mesi ve bağışlanma istenmesi gerekir. 

C) Duanın yapılması için özel bir mekâna 
ihtiyaç yoktur. 

D) Dua ederken herhangi bir aracıya ge-
rek yoktur. 

10. Yolculuğa çıkana kültürümüzde dua ede-
rek yolculuğunun kolay ve rahat geçmesi 
temennisinde bulunulur.

 Bu dualar arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Allah, yol açıklığı versin.
B) Yollar uzun ve sıkıcıdır. 
C) Hayırlı yolculuklar.
D) Sağlıcakla gidesin.

11. (I) Hz. İbrahim (a.s), put yapıcısı olan 
Azer’in oğludur. (II) Evrendeki düzenden 
hareketle Allah’a olan inancı artmıştır. (III) 
Kur’an kendisine Seyfullah (Allah’ın kılıcı) 
ismi verilmiştir. (IV) Nemrut’un tanrılık id-
diasını çürütmüştür.

 Yukarıda numaralanmış ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

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

12. İhlâs suresinin okunuşunda aşağıda-
kilerden hangisi yer almaz?

A) İyyakena’büdü ve iyyakenestaîn
B) Ve lem yekün lehû küfüven ehad.
C) Kul hüvallâhü ehad.
D) Allâhu's-samed.
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ETKİNLİK - 1

Aşağıdaki ayetlerden evrendeki düzen ile ilgili olanları işaretleyiniz.

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

2 “(Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabb’idir. Şu halde O’na ibadet et ve O’na 
ibadet etmede sabırlı ol!...” (Meryem suresi, 65. ayet)

3
“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk 
göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?” (Mülk suresi, 
3. ayet)

4 “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’tan hiçbir şey gizli kalmaz.” (Âl-i İmrân suresi, 5. ayet)

5
“Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan 
saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü üstlenmez…” 
(İsrâ suresi, 15. ayet)

6 "O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler." 
(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

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

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

9 “… Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukadderatını tayin eden Allah, yüceler 
yücesidir.” (Furkân suresi, 2. ayet)

10 "De ki: Allah’ı bırakıp da, sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi ibadet 
ediyorsunuz?...” (Mâide suresi, 76. ayet) 
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

ETKİNLİK - 2

Yüce Allah’ın sıfatları hakkındaki açıklamaların önündeki boşluğa uygun olan kavramları yazınız.

1
Yüce Allah’ın olmuş ve olacak bütün her şeyi bilmesidir. Allah bilir, fakat onun bilmesi 
bizim bildiğimiz gibi değildir. O'nun ilminde artma ve eksilme olmaz. O geçmişte gelecekte 
ne olmuş ve olacaksa hepsini ezeli ilmiyle bilir.  

2 Allah'ın her şeyi yapmaya kadir olmasıdır. O’nun her şeye gücü yeter.  

3 Allah’ın her şeyi işitmesidir. Allah her şeyi işitir, fakat bizim gibi işitmek için kulak gibi 
araçlara ihtiyacı yoktur. O’nun işitmesinde uzaklık, yakınlık, gizlilik ve açıklık fark etmez. 

4
Allah’ın her şeyi görmesidir. Allah her şeyi görür, fakat bizim görmek için göze ihtiyaç 
duyduğumuz gibi araçlara ihtiyacı yoktur. Vasıtasız görür. O’nun, görmesinde uzaklık, 
yakınlık, gizlilik, açıklık fark etmez. 

5 Allah'ın istediğini, dilediği şekilde yaratmasıdır. 

6 Allah'ın bir olmasıdır. Allah birdir, eşi, benzeri ve ortağı yoktur.

7 Yüce Allah’ın iyilere de, kötülere de rahmet eden, yani yarattıklarının hepsine merhamet 
eden olmasıdır.

8 Yüce Allah’ın ahiret hayatında sadece müminlere merhamet eden olmasıdır. 
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

ETKİNLİK - 3

Aşağıda verilen ayetlerde Yüce Allah’ın hangi sıfatlarından bahsedildiğini yazınız.

AYETLER SIFATLAR

1 “… Rabb’im yerde gökte (söylenmiş) her sözü bilir. O, hakkıyla işiten ve bilendir.” (Enbiyâ 
suresi, 4. ayet)

2 “Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş 
ancak O’nadır.” (Teğabûn suresi, 3. ayet)

3 “… Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir.” (Nûr suresi, 45. ayet)

4 “Hamd âlemlerin Rabb’i olan Allah’adır. O, bağışlayan ve esirgeyendir.” (Fatihâ suresi, 1 ve 2. 
ayetler)

5
“Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip 
durmaktadır ki böylece Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını 
bilesiniz.” (Talâk suresi, 12. ayet)

6 “… O, işitendir, görendir.” (Şûrâ suresi, 11. ayet)

7 “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve göklerin (nizamı) kesinlikle 
bozulup gitmişti…” (Enbiyâ suresi, 22. ayet)

ETKİNLİK - 4

İhlâs suresinin okunuşunda ve anlamındaki boşlukları doldurunuz.

Okunuşu:

Kul hüvallâhü ________, Allahu's ________. Lem ________ ve lem ________. Ve lem yekûn lehû küfüven ________.

Anlamı:

De ki: O, ________ birdir. Allah ________. (Her şey ona muhtaçtır. O, hiçbir şeye muhtaç değildir.) O doğurmamış ve 
____________. Onun hiçbir ________ yoktur.
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ÜNİTE 1: ALLAH İNANCI

ETKİNLİK - 5

Aşağıda verilen başlıkların karşısına birer dua örneği yazınız.

İstek ve dileklerimizin Allah’a 
iletilmesi

Allah’ın bizlere verdiği nimetlere 
karşı ona şükredilmesi

Sevinçlerimizin Allah’a iletilmesi

Üzüntülerimizin Allah’a iletilmesi

Bir yakınımızın işlerinin iyi gitmesi 
için Allah’a dua edilmesi

Bir arkadaşımızın yakalandığı 
hastalıktan kurtulması için Allah’a 
dua edilmesi

Bir işimizde bize yardım eden kişi 
için Allah’a dua edilmesi

Yolculuk yapan bir yakınımız için 
Allah’a dua edilmesi
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RAMAZAN VE ORUÇ
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RAMAZAN VE ORUÇ
1. Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder.

2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle açıklar.

3. Kültürümüzde Ramazan ayı ve oruçla ilgili gelenekleri tanır.

4. Hz. Davud'un (a.s) hayatını özetler.

5. Rabbena dualarını okur, anlamlarını söyler.
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