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1. Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) inancıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

A) İmanın şartlarından ilki Allah (c.c.) inancıdır.

B) İnsanın fıtratında Allah’a (c.c.) inanmak vardır.

C) Bütün varlıklar Allah’a (c.c.) inanır.

D) Allah (c.c.) inancı kişinin huzurlu olmasını sağlar.

2. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, 
insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökyüzünden 
indirip kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı 
yaymasında, rüzgârları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde 
elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet.)

Bu ayette vurgulanan esas düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi

B) Yağmurun ölü toprağı canlandırması

C) Bulutların yerden çok yüksekte olması

D) Evrende Allah’ın (c.c.) varlığına deliller olması

3. Allah’ın (c.c.) bir ve tek olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Basar

B) Semi

C) İlim

D) Tevhit
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4. Allah’ın (c.c.) yaratması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah (c.c.) tüm varlıkları bir amaç doğrultusunda yaratmıştır.

B) Allah (c.c.) gökleri ve yeri örneksiz yaratmıştır.

C) Allah’ın (c.c.) dilediği bir şeyi yaratması için “Ol” demesi yeterlidir.

D) Allah (c.c.) varlıkları yaratmış ve kendi hallerine bırakmıştır.

5. “Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.” (Zümer suresi, 62. 
ayet.)

Bu ayet ile aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmiştir?

A) Yüce Allah’ın insanları yaratma sebebi nedir?

B) İnsanları birbirinden ayıran farklar yaratılışları sebebiyle midir?

C) Varlıklar nasıl meydana gelmektedir ve yaşamaktadır?

D) Yüce Allah’ın işitmesi ve görmesi davranışlarımızı nasıl etkilemektedir?

6. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk 
göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?” (Mülk suresi, 3. 
ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Allah’ın (c.c.) yaratması kusursuzdur.

B) Gökyüzü katmanlar halinde yaratılmıştır.

C) İnsanın dikkati evrendeki düzene çekilmektedir.

D) Canlılara birbirlerine benzer özellikler verilmiştir.
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7. Eli görmeyen kişi,

Yazıyı kalem yazdı sanır.

Allah’ın kudretini görmeyen,

Elmayı ağaç yaptı sanır.

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Varlıkları yaratanın Allah (c.c.) olduğu

B) Âlimlerin cahillerden üstün olduğu

C) Duyuların bilgi kaynaklarından biri olduğu

D) Allah’ın (c.c.) yarattıklarına benzemediği

8. Allah’ın (c.c.) “Rahim” ismiyle ilgili hangisi söylenemez?

A) Dünyada yarattığı bütün varlıklara karşılıksız nimet vermesi

B) Yarattıklarını koruması ve esirgemesi

C) İnananları bağışlaması ve merhamet etmesi

D) Ahirette bütün insanları cennete göndermesi

9. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) bağışlayan ve merhamet eden 
anlamındaki isimlerinden biridir?

A) es-Samet

B) er-Rezzak

C) er-Rahmân

D) el-Kadir
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10.  “Cümle canlı hep topraktan

Var olmuşuz emir Hakk’dan

Rahmet dile sen Allah’tan

Tükenmez rahmet deryası”

Âşık Veysel’in bu dizelerinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Allah’ın (c.c.) bir ve tek olmasına

B) İnsanları Allah’ın (c.c.) var etmesine

C) İnsanların topraktan yaratılmasına

D) Allah’ın (c.c.) rahmetinin sonsuz olmasına

11. Hristiyanlar Hz. İsa’yı, Yahudiler de Hz. Üzeyr’i Allah’ın (c.c.) oğlu olarak tanımlarken 
müşrikler meleklerin Allah’ın kızları olduğunu iddia etmişlerdir.

Bu iddiaların yanlışlığını ortaya koyan sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kevser Suresi

B) Tebbet Suresi

C) Mâun Suresi

D) İhlas Suresi

1- C
2- D
3- D
4- D
5- C
6- D
7- A
8- A
9- C
10- A
11- D
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1. Nasreddin Hoca pencereden bakarken komşusunun yağmurdan kaçtığını görür ve 
pencereyi açar: “Hey Efendi! Rahmetten kaçılır mı?” der. Zavallı adam sırılsıklam ıslanır. 
Ertesi gün komşusu Nasreddin Hoca’yı yağmurdan kaçarken görür ve hocaya bir ders 
vermek ister: “Hoca Hoca! Sen neden rahmetten kaçıyorsun?” der. Hoca hem koşmaya 
devam eder hem de komşusuna şöyle cevap verir: “Ben rahmetten kaçmıyorum. Allah’ın 
rahmetini çiğnemek istemiyorum.” 

Bu fıkrada yağmurun yağması Allah’ın (c.c.) hangi sıfatı ile ilişkilendirilmiştir?

A) İlim

B) Kudret

C) Adalet

D) Merhamet

2. “Bir anne kaybolan çocuğunu telaşla aramaktadır. Ararken her bulduğu çocuğu kendi 
çocuğu zannederek bağrına basar. Bu annenin durumunu arkadaşlarına anlatan Hz. 
Muhammed (s.a.v.) ‘Bu kadının çocuğunu ateşe atabileceğini düşünebilir misiniz? İşte 
Allah’ın (c.c.) kullarına merhameti bu annenin yavrusuna duyduğundan çok daha fazladır.’ 
der.” (Müslim, Tevbe, 22.)

Bu hadiste Allah’ın (c.c.) hangi yönüne işaret edilmektedir?

A) Merhametine

B) Sabrına

C) Cömertliğine

D) Adaletine
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3. Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yettiğini ifade eden sıfatı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kudret

B) Semi

C) Basar

D) Tekvin

4. I. Allah’ın (c.c.) her şeyi bilmesi

II. Allah’ın (c.c.) her şeyi işitmesi

III. Allah’ın (c.c.) her şeyi görmesi

Aşağıdakilerden hangisi parçadaki isimlerin doğru sıralanışını vermektedir?

  I   II   III

A)           İlim           Basar            Semî

B)           İlim             Semî             Basar

C)           Semî           Basar            İlim

D)           Semî           İlim             Basar
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5. “İşitmesi, bilmesi ve görmesi sonsuz olan, evrenin tek sahibi Yüce Allah bizlere şah 
damarımızdan daha yakındır. Allah (c.c.) her an bizimledir. O’na her dua ettiğimizde bizi 
duyar. Nerede olursak olalım yaptığımız her şeyi görür. İçimizden geçirdiklerimizi bilir. 
Düşündüklerimizden haberdardır.”

Tüm bunların bizler üzerindeki etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) Söz ve davranışlarımıza özen göstermeye yöneltir.

B) Çirkin işlerden ve kötülüklerden uzaklaştırır.

C) İyi ve güzel ahlaklı olmaya teşvik eder.

D) Bütün dualarımızın kabul olacağını düşünmemizi sağlar.

6. “İşitmekte her şeyi, gizli açık her sesi

Kabul eder dileği O’nun adı ………..”

Şiirdeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) el-Basar

B) es-Semî

C) es-Samed

D) el-Hâlık

7. Yüce Allah’a inanmanın bir gereği olarak yoksulları koruyup kollamak isteyen 
kişi aşağıdaki ibadetlerden hangisine yönelir?

A) Namaz

B) Oruç

C) Zekât

D) Hac
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8. “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye 
hakkıyla gücü yetendir.” (Mâide suresi, 120. ayet.)

Bu ayete göre Yüce Allah için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Göklerdeki her şeye hükmeder.

B) Her şeye gücü yeter.

C) Hükümranlığında ortağı vardır.

D) Gücü ve kudreti sınırsızdır.

9. “Kim çıkarır sabahleyin erkenden,
Dünyamıza ışık veren güneşi?
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?”
(İbrahim Alaaddin Gövsa, Çocuk Şiirleri, s. 11-12.)
Şiirin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her sabah doğan güneş dünyamıza ışık verir.

B) Çevremizde gördüğümüz her şeyi yaratan Yüce Allah’tır.

C) Ay geceleri doğar ve dünyayı aydınlatır.

D) Bülbüller ormanda yuva yaparlar ve güzel öterler.
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10. “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.” 
(Yâsîn suresi, 82. ayet.)

Bu ayette Yüce Allah’la ilgili verilmek istenen asıl düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Benzersiz olduğu

B) Merhameti

C) Adaleti

D) Kudretinin sonsuzluğu

11. İhlas Suresi:

I. Kul huvallâhu ehad.

II. Allâhu’s Samed.

III. Fesalli lirabbike venhar

IV. Ve lem yekun lehû küfüven ehad.

Yukarıdaki ayetlerden hangisi İhlas suresine ait değildir?

A) I

B) II

C) III

D) IV

1- D
2- A
3- A
4- B
5- D
6- B
7- C
8- C
9- B
10- D
11- C
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1. “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi, cehennem azabından koru. 
Ey Rabbimiz! Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminleri 
bağışla. Rahmet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.” (Rabbena Duası)

Rabbena duasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İyiliğin ailemiz dışındakiler için de istenmesi gerektiğine

B) Yüce Allah’ın bağışlayan, merhamet eden olduğuna

C) Dünyanın ve ahiretin önemli olduğuna

D) Ahirette Müslümanlar için hesabın olmadığına

2. Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Soyundan pek çok peygamber geldiği için peygamberlerin atası denilmiştir.

B) Günümüzde halen mevcut olan Kâbe’yi oğlu Hz. İshak ile yapmıştır.

C) Oğulları Hz. İsmail ve Hz. İshak peygamberlik ile şereflendirilmiştir.

D) İsmi Kur’an’da çokça zikredilmektedir ve adına bir sure bulunmaktadır.

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

Verilen duadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsanların rızık endişesi sebebiyle bazı yanlış davranışlara yöneldiği

B) İyi işleri tavsiye edenlerin Yüce Allah tarafından ödüllendirileceği

C) İbadetleri yaparken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğu

D) Yüce Allah’ın doğru ve yanlış konusunda kullarına rehberlik ettiği
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4. İbadetler insanın yaratıcısına yakınlaşma yollarıdır. İnsan dua yoluyla Rabbine yönelir, 
hâlini arz eder. Bazen yardım ister bazen verdiği nimetlere şükreder. Şu hâlde dua Allah’la 
(c.c.) yakınlaşmanın en kestirme yolu sayılabilir ve dua bu yönüyle bir ibadettir denilebilir. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) de “Dua ibadetin ta kendisidir.” buyurarak duanın önemine vurgu 
yapmıştır.

Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Duanın önemine

B) Bazı dua çeşitlerine

C) Duanın nerede yapılması gerektiğine

D) İnsan, dua ve Allah (c.c.) ilişkisine

5. Hz. İbrahim, Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz edilen peygamberlerden biridir. 
Kur’an-ı Kerim’de İbrahim isminde bir sure de vardır. Hz. İbrahim’in Allah’a (c.c.) teslimiyeti, 
samimiyeti ve cömertliği insanlara örnek teşkil etmektedir. Kur’an’da daha çok Hz. 
İbrahim için kullanılan hanif kavramı, doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği görmüş ve 
samimiyetle Allah’a (c.c.) inanmış kimse anlamına gelmektedir. 

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hz. İbrahim yalnızca Allah’a (c.c.) inanmış hanif bir peygamberdir.

B) Kur’an’da peygamberlerin isimlerini taşıyan sureler vardır.

C) Hz. İbrahim’in tevhit mücadelesi insanlar için güzel bir örnektir.

D) Hz. İbrahim ilahî kitap alarak diğer peygamberlere öncülük etmiştir.
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6. İhlâs suresinde Yüce Allah’ın aşağıda verilen özelliklerinden hangisine 
değinilmemiştir?

A) Var olması için bir şeye muhtaç olmadığına

B) Her şeyi yaratanın yalnız kendisi olduğuna

C) Varlığı ve özellikleri bakımından tek olduğuna

D) İlah olmasında bir ortak bulunamayacağına

7. “İbrahim, ne Yahudi, ne de Hristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir Müslüman 
idi; müşriklerden de değildi.”( Â’l-i İmrân suresi, 67. ayet.) 

Ayette Hz. İbrahim ile ilgili aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Allah (c.c.) tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğuna

B) Yahudilerin ve Hıristiyanların onun peygamberliğini tanımadığına

C) Tevhit inancına mensup doğru yolda bir insan olduğuna

D) Putlara tapanlar ile çeşitli mücadeleler yaşadığına

8. İhlâs suresinin verilen ayetlerinden hangisinde Allah’ın (c.c.) sonradan var 
olmadığı vurgulanmıştır?

A) De ki: O, Allah’tır, bir tektir.

B) Allah Samed’dir (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)

C) O’ndan çocuk olmamıştır. Kendisi de doğmamıştır.

D) Hiçbir şey O’na denk ve benzer de değildir.
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9. Hz. İbrahim; Irak ve çevresi, Urfa, Harran, Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’yi de içine 
alacak geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Bu bölgelerde insanları bir ve tek olan Allah’a (c.c.) 
inanmaya çağırmıştır. Ancak başta babası Azer olmak üzere yaşadığı toplumdan bazıları 
Hz. İbrahim’in bu çağrısına inanmayıp Allah’ı (c.c.) inkâr etmişlerdir. Hatta Hz. İbrahim ile 
mücadele edip onu engellemek istemişlerdir. Ancak Hz. İbrahim tevhid mücadelesinden 
hiçbir zaman vazgeçmemiş yaşadığı her yerde insanları tevhide çağırmaya devam 
etmiştir.

Parçaya göre Hz. İbrahim için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Anadolu’da bulunmuş ve dünyanın değişik yerlerinde hayatını sürdürmüştür.

B) Aile bireylerinden de Allah’ın (c.c.) birliğini inkâr edenler çıkmıştır.

C) Tevhit mücadelesinde pek çok engelle karşılaşmıştır.

D) Kavmi onu ateşe atarak şehit olmasına sebep olmuştur.

10. Aşağıdaki dua ayetlerinden hangisinde ibadetin önemine değinilmiştir?

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

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

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

D) “… Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve 
senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.” (Mü’min suresi, 7. 
ayet.)

1- D
2- B
3- D
4- C
5- D
6- B
7- C
8- C
9- D
10- A
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1. İhlâs suresinde geçen “ihlâs” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca Yüce Allah’ın rızasını gözetmek

B) Dinen zengin durumda olmak

C) İbadetleri zamanında yapmak

D) Diğer insanlara yardımda bulunmak

2. İhlas suresinde geçen “Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir” 
anlamına gelen Yüce Allah’ın sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kudret

B) Semi

C) Kadîr

D) Samed

3. “Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz 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 ayette Allah’ın (c.c.) hangi yönüne işaret edilmektedir?

A) Yaratıcı olmasına

B) Adaletli olmasına

C) Affedici olmasına

D) Sabırlı olmasına
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4. “Rahman; dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inanmayan herkese 
merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli veren anlamlarına gelir.

Bu cümleye göre “Rahman” ismiyle ilgili hangisi söylenemez?

A) Bütün insanlara rızık vermesi

B) Ahirette Müslümanları cennetle mükâfatlandırması

C) Tüm insanlara yaşam hakkı vermesi

D) Hayvanlara rızık vermesi

5. Göz olmadan her şeyi görmek, kulak olmadan her şeyi işitmek nasıl olur? Bu insan 
için zor ama anlayabileceğimiz bir durumdur. Örneğin uyurken gördüğümüz rüyaları 
da gözlerimizle görmeyiz. Çünkü 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 (c.c.) için düşündüğümüzde O’nun görmesi ve 
bilmesi insanın görmesinden farklı ve mükemmeldir.

Bu parçada Allah’ın (c.c.) hangi sıfatlarına değinilmektedir?

A) Kudret ve Tekvin

B) Semî’ ve Basar

C) İlim ve Kelam

D) Kıdem ve Bekâ
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6. Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın (c.c.) her şeye gücü yeter.” yargısıyla çelişir?

A) Allah (c.c.) ne dilerse o anında olur.

B) Allah (c.c.) için hiçbir işte zorluk yoktur.

C) Allah (c.c.), her istediğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar.

D) Allah (c.c.) insanın iradesine ve hayatına müdahale edemez.

7. İnsanların ibadet etmelerinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sağlıklı yaşamak

B) İnsanların beğenisini kazanmak

C) Allah’a (c.c.) olan bağlılıklarnı göstermek

D) Dünyevî makam kazanmak

8. Hz. İbrahim, toplumunu Allah’tan (c.c.) başka varlıklara tapmaktan vazgeçirmeye çalıştı. 
Toplumunun Allah’ı (c.c.) bırakıp da hiçbir şeye gücü yetmeyen cansız varlıklardan yardım 
dilemesi Hz. İbrahim’i çok rahatsız ediyordu.

Bu parçaya göre Hz. İbrahim hangi inanç için mücadele etmiştir?

A) Ahiret inancı

B) Kader inancı

C) Melek inancı

D) Tevhid inancı
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9. Aşağıdakilerden hangisi İhlas suresinde yer alan konulardan biri değildir?

A) Allah’ın (c.c.) tek oluşu

B) Cehennem azabının çok büyük olduğu

C) Allah’ın (c.c.) benzerinin olmadığı

D) Allah’ın (c.c.) hiçbir şeye ihtiyacının olmadığı

10. Samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde yalnızca Yüce 
Allah’ın rızasını gözetmek anlamına gelen kavram hangisidir?

A) Takva

B) Kurban

C) Adalet

D) İhlas

1- A
2- D
3- A
4- B
5- B
6- D
7- C
8- D
9- B
10- D
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1. ve 2. soruları aşağıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

(I) İnsan merak eden akıllı bir varlık olup olaylar üzerine düşünür ve sebeplerini bulmaya 
çalışır. (II) Küçücük bir tohumun nasıl ağaca dönüşüp meyveler verdiğini, arının binlerce 
çeşit çiçeğin arasından bal özünü nasıl topladığını düşünmeye başladığında bu olayların 
rastgele olamayacağını anlar. (III) Nasıl ki bir resim onu yapan bir ressamın varlığını 
gerektiyorsa, evren ve içindekiler de var olabilmek için bir yaratıcıya muhtaçtır. (IV) 
Evrendeki bu düzeni sorgulamak kişiyi Allah’ın (c.c.) varlığı sonucuna ulaştırır.

1. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) I. cümlede insanın akıllı ve düşünen bir varlık olduğuna değinilmiştir.

B) II. cümlede yeryüzündeki düzenin rastgele olmadığı anlatılmaktadır.

C) III. cümlede bazı ressamların eserlerinin asla taklit edilemeyeceği ifade edilmiştir.

D) IV. cümlede insanın düşünerek Allah’ın (c.c.) varlığını anlayabileceği vurgulanmıştır.

2. Verilen parça aşağıdaki yargılardan hangisiyle çelişir?

A) Evren bir tesadüf sonucu oluşmuştur.

B) İnsan aklı Yüce Allah’ın var olduğunu anlayabilecek düzeydedir.

C) Evrendeki düzenin sahibi Yüce Allah’tır.

D) Her güzel eser o eseri yapan sanatçıyı düşündürür.
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3. Yeryüzündeki canlılar kendi aralarında bir uyum içerisindedir. İnsanların ve diğer 
canlıların bedenleri kendi içinde de bir mükemmellik ve uyumt aşır. En küçüğünden en 
büyüğüne kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla hayat bulmuştur. Ancak insan 
akıllı, düşünen ve iradesiyle doğru ile yanlış arasında tercihte bulunabilen bir varlık olarak 
diğer canlılardan farklıdır.

Bu parçaya göre insanı diğer varlıklardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bedeninin mükemmel yaratılması

B) Akıl ve irade sahibi bir varlık olması

C) Neslini devam ettirebilmesi

D) Kendisi ve ailesi için barınak yapabilmesi

4. “Her resmin bir ressamı olduğu gibi evrenin de bir yaratıcısı vardır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin anlamıyla çelişir?

A) Her yazının bir yazarı vardır.

B) Her şiirin bir şairi vardır.

C) Her binanın bir ustası vardır.

D) Her malın bir alıcısı vardır.

5. İslam dinine göre evrenin yaratılışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kendi kendine var olmuştur.

B) Tesadüfen var olmuştur.

C) Allah tarafından yaratılmıştır.

D) Evren yaratılmamıştır, hep vardı.
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6. İnsanın Yüce Allah’ın varlığını anlamasını sağlayan en önemli özelliği 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıllı olması

B) 6. hissi

C) İşitme duyusu

D) Tahmin yeteneği

7. Peygamber Efendimize salavat getirmenin Türkçe anlamı “Allah (c.c.) ona salât ve selam 
eylesin.” şeklindedir. 

Salavatın Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sallallâhu aleyhi ve sellem

B) Sadakallahul-azîm

C) Yerhamukallah

D) Selamunaleyküm

8. Aşağıdakilerden hangisi besmelenin anlamıyla ilişkili değildir?

A) Allah’ı (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimleri ile anmak

B) Allah’ı (c.c.) Rahman ve Rahîm isimleri ile yüceltmek

C) Allah’tan (c.c.) helal rızık istemek

D) Yüce Allah’ın adıyla başlamak
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9. “Nasıl ki bir makineyi icat eden insan o makinenin tüm özelliklerini biliyorsa, her şeyi 
yaratan Allah da (c.c.) yarattığı tüm varlıkların özelliklerini bilir.”

Bu cümlede Allah’ın (c.c.) hangi sıfatına değinilmektedir?

A) İlim

B) Semî’

C) Ebedi

D) Ezeli

10. Allah’ın (c.c.) ilim sahibi olması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah (c.c.) karada ve denizde ne varsa bilir.

B) Allah’ın (c.c.) bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez.

C) İnsanlar gibi bilmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyar.

D) Allah’ın (c.c.) bilgisinde ne artma ne de eksilme olur.

1- C
2- A
3- B
4- D
5- C
6- A
7- A
8- C
9- A
10- C
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1. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) yaratma özelliğiyle ilgili en doğru ifadedir?

A) Bir şeyi dilediği zaman ‘Ol!’ demesi yeterlidir. O da hemen oluverir.

B) Allah bir şeyi yaratmak istediğinde meleklerine söyler, o şeyi melekleri yaratır.

C) Allah yaratmak istediği şeyi çaba göstererek yaratır.

D) Allah yaratmak istediği şeyi melekleriyle ortak olarak yaratır.

2. Allah’a (c.c.) dua etmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yüce Allah’tan bir şey istediğimizde önce elimizden geleni yapmalı, gerekli tedbirleri 
alırken sonucu

da O’ndan beklemeliyiz.

B) Allah’a (c.c.) sadece kendimiz için dua etmeli, başkalarını dualarımıza karıştırmamalıyız.

C) Bir şeye ihtiyacımız olduğunda üzerimize düşeni yaparken O’nun yardımını istemekten 
asla

vazgeçmemeliyiz.

D) Yanlış bir davranışta bulunduğumuzda Allah’a (c.c.) dua etmeli ve bu yanlıştan 
vazgeçmek için

O’ndan yardım dilemeliyiz.

3. Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Duayı sadece hocalar yapabilir.

B) Dua sadece camide yapılır.

C) Duada Allah’ın (c.c.) güzel isimleri anılır.

D) Dua etmek için abdest şarttır.
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4. I. Yemek yemeye başlamadan önce “Bismillahirrahmanirrahim” denir.

II. Yemek yedikten sonra “Elhamdülillah” denir.

III. Evden çıkarken “Allah (c.c.) şifa versin.” denir.

IV. Hasta kişiye “Allah (c.c.) zihin açıklığı versin.” denir.

V. Zor durumda olana “Allah (c.c.) yardımcın olsun!” denir.

Yukarıdaki cümlelerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnızca III

B) I ve III

C) III ve IV

D) III ve V

5. Hz. İbrahim’in aşağıdaki yakınlarından hangisi putlara tapmış birisidir?

A) Babası

B) Annesi

C) Eşi

D) Çocuğu

6. Hz. İbrahim kavminin taptığı putları kırdığında kavmine bunu kimin yaptığını 
söylemiştir?

A) Kavmin reisinin

B) Büyük putun

C) Kavmin kâhininin

D) Babasının
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7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İbrahim’le ilgilidir?

A) Balık tarafından yutulma

B) Denizi ikiye bölme

C) Ateşe atılma

D) Cennetten dünyaya gönderilme

8. Hz. İbrahim’in kavmi onun peygamberliğini inkâr etmelerine bahane olarak 
aşağıdakilerden hangisini ileri sürmüşlerdir?

A) Atalarını putlara tapıyor olarak bulmalarını

B) Kâhinlerine aşırı bağlı olmalarını

C) Parayı çok sevmelerini

D) Topraklarına bağlı olmalarını

9. “İbrahim ‘Siz, Allah’ı (c.c.) bırakıp size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere nasıl 
tapıyorsunuz? Size de Allah’tan (c.c.) başka tapındığınız şeylere de yazıklar olsun! Hâlâ 
aklınızı başınıza almayacak mısınız?’ dedi.” (Enbiyâ suresi, 66-67. ayetler.)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Putlar insanlara fayda veremezler.

B) Putlar insanlara zarar veremezler.

C) Aklını kullanmayanlar hak yoldan saparlar.

D) İyi niyetle putlara tapanların sorumluluğu yoktur.
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10. 

I. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.

II. Allah Samed’dir (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)

III. De ki: O, Allah’tır, bir tektir.

IV. O’ndan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. 
(Kimsenin çocuğu da değildir.)

Aşağıdakilerden hangisinde İhlas suresinin doğru sıralanışı verilmiştir?

A) III, II, IV, I

B) III, II, I, IV

C) III, I, II, IV

D) I, II, III, IV

11. 

• Hz. Peygamber Kur’an’ın üçte birine denk olduğunu söylemiştir.

• Yüce Allah’ın birliğini ifade etmektedir.

• Yüce Allah’ı anmak için her zaman okunabilir.

Hakkında bilgi verilen sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kevser Suresi

B) Tebbet Suresi

C) Mâun Suresi

D) İhlas Suresi

1- A
2- B
3- C
4- C
5- A
6- B
7- C
8- A
9- D
10- A
11- D




