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Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 
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1. 

“Evrendeki düzen, Allah’ın her an yarat-
ması ve yarattıklarını gözetmesi sayesinde 
milyonlarca yıldır bozulmadan devam de-
vam etmektedir.”

Yukarıdaki bilgilere bakılarak,

 I. Allah evreni sürekli kontrol etmeseydi dün-
yamız yörüngesinden çıkıp bir yıldıza çar-
pabilirdi.

 II. Allah evreni yarattıktan sonra işleyişine ka-
rışmamaktadır.

 III. Eğer yüce Allah yarattıklarını gözetmemiş 
olsaydı kâinattaki düzen devam edemezdi.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) I ve III.

2. Çocuklar! “Biliyoruz ki dünyadaki 
her şeyin bir yapanı vardır. Üze-
rinde oturduğumuz sandalyenin, 
masanın, elimizdeki kalemin, bir 
yapanı vardır ve kendiliğinden 
oluşması mümkün değildir. Bu 
basit şeyler bile kendiliğinden 
oluşamıyorsa bu düzenli işleyen 
evren nasıl oluşmuştur?

Öğretmenin sorduğu sorunun cevabı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Rastlantılar sonucu

B) Kendi kendine

C) Sonsuz güç sahibi bir yaratıcı tarafından

D) Uzaydan gelen bazı canlılar tarafından 

3. 
“...Onun katında her şey bir ölçü iledir.” 

(Ra’d suresi, 8. ayet)

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

Yukarıdaki ayetlerde altı çizili kelimeler ye-
rine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A)

Düzen

B)

Plan

C)

Tahmin

D)

Uyum

4. Tabloda dua konusuyla ilgili bilgiler verilmiş 
Taha bunlardan doğru bildiğini “D” yanlış bildi-
ğini “Y” şeklinde değerlendirmiştir.

Kulun yüce Allah ile iletişim kurduğu 
ibadetlerin başında dua gelir.

D

Duayı sadece hasta olduğumuz za-
manlarda yaparız.

Y

Dua, samimi ve içinden gelerek yüce 
Allah’a yönelmektir.

D

Bağırarak dua edersek duamız daha 
çabuk kabul olur.

Y

Taha, bu etkinlikte doğru cevap verdiği her 
ifade için (+25) puan, yanlış cevap verdiği her 
ifade için (-5) puan alacaktır.

Buna göre Taha etkinlik sonucunda kaç 
puan almıştır?

A) 100 B) 70 C) 40 D) 10
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6 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.

5. 
Yüce Allah’ın gücü ve kudreti sınırsızdır. 
İnsanın gücü ise sınırlıdır. Bütün insanlar 
bir araya gelse, yüce Allah’ın en basit ya-
rattıklarından biri olan bir sineği yapmaya 
gücü yetmez. 

Bu durumu en iyi ifade eden ayet aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) “...Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine 
karşılık veririm...” 

 (Bakara suresi, 186. ayet)

B) “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni 
tebliğ et…” 

 (Mâide suresi, 67. ayet)

C) “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yö-
rüngede) akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim 
Allah’ın takdiridir.” 

 (Yâsîn suresi, 38. ayet) 

D) “…Kuşkusuz onun gücü her şeye yeter.”
 (En’âm suresi, 17. ayet)

6. 
“İçinden yalvararak ve ürpererek yük-
sek olmayan bir sesle sabah ve akşam 
Rabb’ini an…”

Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duanın nasıl yapılacağı

B) Duanın ne zaman yapılacağı

C) Duanın nerede yapılacağı

D) Duanın niçin yapılacağı

7.  

Fitre

Mihrap

Sahur

İftar

Kutucuklarda farklı renklerle boyanan kav-
ramların hangisi oruçla ilgili değildir?

A) İftar B) Mihrap

C) Sahur D) Fitre

8. Ahmet : “Selim, dua hakkında ne biliyorsun?”

Selim : ?

Selim, Ahmet’in sorduğu soruya aşağıdaki 
cevaplardan hangisini verirse yanlış olur?

A) İnsanın yüce Allah ile olan iletişim yoludur.

B) İnsanlara maddi yardımda bulunmaktır.

C) İsteklerimizi yüce Allah’a iletmektir.

D) Allah’tan yardım istemektir.

9. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin in-
sana kazandırdıkları için söylenemez?

A) İnsana zorluklara karşı sabırlı olmayı öğre-
tir.

B) İnsana nimetlerin kıymetini öğretir ve bu ni-
metleri veren yüce Allah’a şükretmeyi hatır-
latır.

C) İnsanı maddi refaha kavuşturur.

D) Oruç, insana iradesine hâkim olmayı öğre-
tir.

10. 1. Yol soran bir yabancıya doğru yolu 
göstermek

2. Arkadaşları arasında kötü laf getirip 
götürmek

3. Kötü alışkanlık kullanan bir arkadaşını 
uyarmak

4. Yolda rastladığı komşusunun hâlini 
hatırı sormak

Tabloda hangi satırdaki ifade oruç tutan bi-
rinden beklenmeyen bir davranıştır?

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



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 
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1. • Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin, 

dünyadaki canlıların yaşayabilmesi için en 
ideal uzaklıkta olması.

  • İnsanın da iki ayağı üzerinde hareket ede-
bilir özellikte yaratılması.

  • Balıkların suda yaşaması için solungaç sis-
teminin olması.

Bu ifadeler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

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

B) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için 
sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. 
Sonunda bize geleceksiniz.” 

 (Enbiyâ suresi, 35. ayet)

C) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik; 
ister şükreder, ister nankörlük eder.” 

 (İnsân suresi, 3. ayet)

D) “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını de-
nemek için ölümü ve hayatı yarattı.” 

 (Mülk suresi, 2. ayet)

2. Tekvin, yüce Allah’ın yaratma sıfatıdır.

Yüce Allah’ın bir şey yaratmak için başkası-
na ihtiyacı yoktur.

Yüce Allah rahman sıfatıyla bütün canlılara 
rızkını bol bol vermektedir.

Yüce Allah rahim sıfatıyla ahirette sadece 
Müminlere nimet verecektir.

Tabloda verilen bilgilerden doğru olanlar yeşile 
boyanacaktır.

Buna göre kaç satır yeşile boyanmalıdır?

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

3. Çocuklar! “Evreni gözlemledi-
ğimizde, her şeyin bir düzen 
içinde olduğunu görürüz, bu 
bize neyi göstermektedir?”

 “İnsanın akıllı ve düşünen bir 
varlık olarak yaratıldığını”

Yiğit

“Güneş ve Ay’ın belli bir hesa-
ba göre hareket ettiğini”

Mehmet

“Bu düzeni yapan bir yaratıcı-
nın var olduğunu”

Mete

“Evrende sayısız bitki ve hay-
van çeşitliliğinin olduğunu”

Emre

Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci 
en doğru cevabı vermiştir? 

A) Yiğit B) Mehmet

C) Mete D) Emre

4. 
“O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hü-
kümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk 
edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı da 
yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı 
o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.” 

(Furkân suresi, 2. ayet)

Bu ayete göre yüce Allah ile ilgili,

 I. Göklerin ve yerin sahibidir.

 II. Her şeyi yaratandır.

 III. Çocuk sahibi değildir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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2.

5. Öğretmen:  “Çocuklar! Bir insan ne zaman dua 
etmelidir?”

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin 
sorduğu sorunun en uygun cevabı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Hasta olduğumuzda

B) Başımız sıkışınca

C) Her zaman

D) Dertli ve kederli olduğumuzda

6. Varlıklar amaçsız, başıboş yaratılmamıştır. Her 
varlığın bir yaratılma amacı ve görevi vardır.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi 
varlıkların amaçsız yaratılmadığını ifade et-
mektedir?

A) “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş 
yere yaratmadık…”

(Sâd suresi, 27. ayet)

B) “Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz 
olarak yiyin, eğer gerçekten yalnız Allah’a 
ibadet ediyorsanız onun nimetine şükredin.” 

(Nahl suresi, 114. ayet)

C) “O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi 
ve açığınızı bilir...” 

(En’âm suresi, 3. ayet)

D) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu gö-
rür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu 
görür.”

(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)

7. 
“Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin 
hükümranlığı Allah’a aittir. O her şeye ka-
dirdir.”
 (Mâide suresi, 120. ayet)

“(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman 
‘Ol’ der ve o da hemen oluverir.” 
 (Yâsîn suresi, 82. ayet)

Bu ayetlerde yüce Allah’ın hangi sıfatı vur-
gulanmaktadır?

A) Basar B) Kudret

C) İlim D) Rahim

8. 
“Ramazan ayı, insanlara yol gösteren, hi-
dayeti, doğruyu ve yanlışı ayırt edip açık-
layan Kur’an’ın indirildiği aydır…” 
 (Bakara suresi 185. ayet)

Bu ayetle ilgili olarak,

 I. Kur’an insanlara en doğruyu açıklar

 II. Kur’an Ramazan ayında indirilmiştir.

 III. Kur’an son ilahi kitaptır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

9. ★ Teravih

▲ Hatim

■ Mukabele

● Fitre

Yukarıda Ramazan ayıyla ilgili sembollen-
dirilerek verilenlerden hangisi daha çok 
paylaşma ve yardımlaşmayla ilgilidir? 

A) ★ B) ▲ C) ■ D) ●

10. (…)  Hz. Musa peygamberin oğludur.

(…)   Dünyadaki ilk peygamberdir.

(…)  Yüce Allah’ın kendisine ilahi kitaplardan 
Zebur’u verdiği peygamberdir.

Yukarıda “Hz. Davud’un (a.s.) hayatı” konu-
suyla ilgili verilen bilgilerden doğru olanların 
yanına “D” yanlış olanların yanına ise “Y” işa-
reti konulacaktır.

Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisi olmalıdır? 

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

C) D - Y - D D) D - Y - Y



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 
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1. Yüce Allah’ın yarattığı evrende bir düzen var-

dır. Evren, üzerinde yaşadığımız dünya ile 
tüm yıldız ve gezegenleri içine alan varlıklar 
bütünüdür. İçinde yaşadığımız doğayı gözlem-
lediğimiz ve üzerinde düşündüğümüz zaman, 
varlıklar arasında bir denge, düzen ve uyum 
olduğunu anlarız. Varlıklar amaçsız yaratılma-
mıştır.

Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu gö-
rür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu 
görür.” 

 (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler) 

B) “İçinden taze et (balık) yemeniz ve takaca-
ğınız bir süs (eşyası ) çıkarmanız için denizi 
emrinize veren odur...” 

 (Nahl suresi, 14. ayet) 

C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...”

 (Şûrâ suresi, 30. ayet)

D) “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş 
yere yaratmadık…”

 (Sâd suresi, 27. ayet)

2. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Muzaf-
fer Bey, 5/A sınıfında öğrencilerine sorular 
sormaktadır. Öğrencilerinden Yunus’u tahtaya 
kaldırarak aşağıdaki soruları sormuştur. 

Yunus, bu sorulardan her bir doğru cevabı için 
20 puan alacaktır.

 I. Yüce Allah, insanı yaratmadan önce dün-
yayı yaşamasına uygun olarak hazırlamış 
mıdır?

 II. Evrende düzenli işleyen bir sistemin olması 
bunu yaratan bir yaratıcının varlığını göste-
rir mi?

 III. Evrendeki düzene tabiattan örnekler verile-
bilir mi?

 IV. Yüce Allah bir şey yaratacağı zaman mut-
laka meleklere de mi danışır?

 V. Yüce Allah istediğini istediği zaman yapa-
bilme gücüne sahip midir?

Buna göre Yunus numaralanmış soruların 
tümüne “Evet” diyerek cevap verdiğine göre 
toplam kaç puan almıştır?

A) 100 B) 80 C) 60  D) 40
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3.

3. Binlerce yıldır devam eden evrendeki düzenli 
işleyiş tesadüfen oluşamayacak kadar muhte-
şemdir. En küçük canlılardan uzaydaki devasa 
büyüklükteki yıldızlara kadar gözlemlediğimiz 
bu düzen ve muhteşem uyum, bize bir yaratı-
cının varlığını göstermektedir.

Bu bilgilerden hareketle,

I. Kâinattaki muhteşem işleyiş bizlere bunla-
rı yaratan bir yaratıcının olduğunu gösterir.

II. İnsan dünya hayatında kısa bir süre kala-
caktır.

III. Evrende hiçbir şekilde rastlantılarla açıkla-
namayacak düzenli bir işleyiş vardır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) I ve III. D) II ve III. 

4. 
Yüce Allah’ın gücü sınırsızdır. 
Onun için hiçbir şey zor değildir. 
Onun gücü her şeye yetmektedir 
ve bir şey yaratmak için sadece 
ona “Ol” demesi yeterlidir o da 
hemen oluverir. 
 (Yâsîn suresi, 82. ayet)

Öğretmen Ebubekir Bey’in öğrencilere yö-
nelttiği “Arkadaşlar! Tahtaya yazdıklarımda 
yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapılmıştır?” 
sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Rezzak B) Semi

C) Kudret D) Vahdaniyet
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5. Yüce Allah, her şeyi gören, işiten ve bilendir. 
Her şeyden en küçük ayrıntısına kadar haber-
dardır. Allah (c.c.) yarattığı tüm varlıkların bil-
gisine hâkimdir. Yaratıcı olduğu için yarattığı 
her şeyi bilir ve işitir. Bu durum Kur’an’ın bir 
ayetinde şöyle ifade edilir: “… Şüphesiz Allah 
hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” yüce Al-
lah’ın işitmesi ve görmesi, yaratılmış varlıklar-
daki kulak, göz gibi organlar yoluyla değildir. 
Çünkü yüce Allah yarattıklarına benzemez.

Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangi-
si olmalıdır? 

A) Allah görür ve işitir.

B) Allah bütün canlıların rızkını verendir.

C) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.

D) Allah’ın her şeye gücü yeter.

6. Dünyamız Güneş’in etrafında bir silahtan çıkan 
mermiden daha hızlı döndüğü hâlde üzerinde-
ki insanları, hayvanları, bitkileri ve cansızlara 
zarar vermiyor, onları savurmuyor. Güneş her 
zaman doğudan tam vaktinde doğup dünyamı-
zı ısıtıyor ve aydınlatıyor. Dünyamız milyonlar-
ca yıldır belirli bir hızla döndüğü hâlde, hiçbir 
zaman yörüngesinden çıkmadan ve bir gök 
cismine çarpmadan hareketini sürdürüyor.

Verilen bilgilerden hareketle aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) İnsan akıllı bir varlıktır.

B) Evrende düzen bir takım rastlantılar sonucu 
meydana gelmiştir.

C) Evrende muhteşem bir düzen vardır. 

D) Dünya ile Güneş aynı büyüklüktedir.

7. Ramazan kendini daha yaklaşırken hissettirir. 
Bu ay yaklaşınca evlerde Ramazan hazırlıkları 
başlar. Bu mübarek ayda mukabele okuyacak 
kimseler planlamalarını yaparlar. İftar ve sahur 
sofraları için alışverişler yapılır. Ev hanımları 
bu aya özgü yiyecekleri el birliği ile hazırlar. 
Bu ayda daha rahat oruç tutabilmek için gün-
lük hayatın akışında bazı değişiklikler yapılır.

Bu paragrafın başlığı olmaya aşağıdakiler-
den hangisi en uygundur? 

A) Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

B) Hz. Davud’un Hayatı

C) Orucu Bozan Durumlar

D) Mukabele Nasıl Okunur? 
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8. 
I.

Toplumsal yardımlaşma ve dayanış-
maya katkı sağlar.

II. İnsanların maddi refaha kavuşmasını 
sağlar.

III. İnsanda sorumluluk bilincini artırır.

Yukarıdaki oruçla ilgili ifadeler için aşağı-
dakilerden hangileri söylenebilir?

I II III
A) Doğrudur Doğrudur Doğrudur

B) Doğrudur Yanlıştır Yanlıştır

C) Yanlıştır Doğrudur Doğrudur

D) Doğrudur Yanlıştır Doğrudur

9. Yüce Allah insanları en güzel şekilde yaratmış 
ve onlara sayısız nimetler vermiştir. Yüce Al-
lah’ın lütfettiği nimetlere şükretmek Müslüman-
lar için bir görev ve ibadettir. Verilen nimetlerin 
çokluğu sebebiyle bazen bu nimetlerin önemi 
yeterince anlaşılmaz. Ramazan, kıymeti fark 
edilmeyen pek çok nimetin değerini Müslü-
manlara öğreten bir aydır.

Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden han-
gisi olmalıdır? 

A) Ramazan ve oruçla ilgili kavramlar.

B) Oruç, insanlara niyetlerin kıymetini hatırlatır. 

C) Namaz, insana zamanın kıymetini öğretir.

D) Abdest, insanı temizliğe alıştırır.

10. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ramazan Bey, 5/B sınıfında öğrencilerinden biri nin sorusunu tah-
taya yazarak cevaplamıştır.

Ramazan ayında maddi durumu elverişli 
olanların, bir yoksulun bir günlük yiyeceği 
veya bunun karşılığı olan maddi bedelini 
yoksula vermesidir.

Buna göre, öğrencinin sormuş olduğu soru aşağıdakilerden hangisidir?
A)

İftar ne demektir?

B)

Sahur ne demektir?

C)

İmsak ne demektir?

D)

Fitre ne demektir?



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 
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1. 

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan 
başka tanrılar olsaydı, ikisinin 
de düzeni kesinlikle bozulur-
du...”
 (Enbiyâ suresi, 22. ayet)Öğretmen

Öğretmenin öğrencilere yönelttiği “Arka-
daşlar tahtaya yazdığım ayetin konusu nedir?” 
sorusunu hangi öğrenci doğru cevaplamış-
tır?

A) Yavuz: İnsanın diğer canlılardan üstün özel-
liklerde yaratıldığı

B) Selim: Kıyametin giderek yaklaştığı

C) Oğuzhan: Allah’tan başka hiçbir yaratıcı ol-
madığı

D) Tuğrul: Allah’ın her şeyi bilip görmekte olduğu

2. Öğretmen: Çocuklar! “Yüce Allah’ın dünyada 
bütün canlılara merhamet eden çok merha-
metli ve şefkatli anlamına gelen sıfatı hangi-
sidir?”

Ahmet : Rahim

Salih : Samet

Yunus : Rahman

Emre : Kudret

Öğretmenin sorduğu soruya hangi öğrenci 
doğru cevap vermiştir? 

A) Yunus B) Salih

C) Ahmet D) Emre

3. Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın bir 
özelliği değildir?

A) Tektir, benzersizdir ve eşsizdir.

B) Vardır, yokluğu düşünülemez.

C) Yorulduğunda dinlenir.

D) Ona zor gelen bir şey yoktur.

4. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

1. Kul huvallâhu ehad.

2. ----

3. Lem yelid ve lem yûled.

4. Ve lem yekûn lehû küfüven ehad.

İhlâs suresinde boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir? 

A) Allahümme salli alâ

B) Allâhu’ssamed

C) Fesallili rabbike venhar

D) Errahmenirrahim

5. Anadolu geleneğinde Ramazan ayında, ço-
cukların büyüklere özenip oruç tutmak iste-
meleri nedeniyle anne ve babaların, çocukla-
rı oruca alıştırmak için kısa süreliğine onlara 
oruç tutturmalarına denir.

Buna göre hakkında bilgi verilen gelenek 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahya B) Tekne orucu

C) Hırka-i Şerîf D) Diş kirası
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4.

6. • Rabbimiz, bu surede kendisinden bahset-
mektedir.

• Kur’an-ı Kerim’in son surelerindendir.

• Mekke döneminde indirilmiştir, dört ayet-
ten oluşmaktadır.

Buna göre özellikleri verilen sure aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İhlâs suresi B) Fâtiha suresi

C) Fîl suresi D) Kevser suresi

7.  
Rabbena İnnâ

Ebad Hisâb

Rabbena dualarında ilk ve son kelimeler 
hangi renk kutucuklarda verilmiştir?

A) Yeşil ve turuncu  B) Pembe ve mavi 

C) Turuncu ve mavi  D) Yeşil ve mavi

8. “Yavrucuğum! Namazı kıl, iyiliği emret, kötü-
lükten vazgeçirmeye çalış, başına gelenlere 
sabret. Doğrusu bunlar, azmedilmeye değer 
işlerdir. İnsanları küçümseyip yüz çevirme, 
yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, ken-
dini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki 
sevmez.”

(Lokmân suresi, 17-18. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi, bu verilen ayet-
lerde geçen Hz. Lokman’ın oğluna nasihat-
lerinden biri değildir?

A) İyi ve güzel olan şeyleri söyle

B) Namazını kıl

C) İnsanların arkasından konuşma 

D) İnsanlara karşı büyüklenme

9. 
Yüce Allah yeryüzünde bizim için sayısız 
nimetler yaratmıştır. Bunlardan helal olan-
lar, haram olanlarla kıyaslanmayacak ka-
dar fazladır. Haram edilenler de, bildiğimiz 
ve bilemediğimiz zararlarından dolayıdır.

Buna metne göre,

I. Yüce Allah’ın yasaklamayıp helal kıldığı 
yiyecekler, yasakladıklarına göre çok faz-
ladır.

II. Yüce Allah’ın nimetlerini saymaya kalkar-
sak sayamayız.

III. Yüce Allah’ın haram kıldığı şeylerde in-
sanlar için birçok zarar vardır. 

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

10. • Tane tane ve anlaşılır konuşmak.

  • Bildiklerimizi tatlı dille anlatmak.

  • Başkasının sözünü izinsiz kesmek.

  • Karşımızdakinin anlayacağı şekilde konuş-
mak.

Aslıhan, öğretmenin sorusundan her doğru 
bilgi için 25 puan alacaktır ve öğretmenin “Ko-
nuşma adabına örnekler verir misiniz?” soru-
suna verdiği cevaplar yukarıda verilmiştir. 

Buna göre Aslıhan, toplamda kaç puan al-
mıştır?

A) 100 B) 75 C)  50 D) 25



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 
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1. 

Allah evren ve içindekileri yaratıp, yaşatma-
sı sonsuz bir gücünün olduğunu gösterir.

Allah’ın her istediğini her istediği zamanda 
yapabilme gücü ve kudreti vardır.

İnsanlar da aklını kullanarak her istediğini 
yapabilme gücüne sahiptir.

Allah’ın bilgisi sınırsız olduğu gibi gücü de 
sınırsız ve sonsuzdur.

Tabloda verilen bilgilerden doğru olanlar mavi-
ye boyanacaktır.

Buna göre kaç satır maviye boyanmalıdır?

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

2. 
“Bütün sırların anahtarları Allah’ın yanın-
dadır; onları ondan başkası bilemez. O, 
karada ve denizde ne varsa bilir; onun 
bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O 
yerin karanlıkları için deki tek bir taneyi 
dahi bilir…” 
 (En’âm suresi, 59. ayet)

Bu ayetten hareketle,

I. Yüce Allah, herkese çalıştığının karşılığını 
vermektedir.

II. Yüce Allah’ın bilgisi dışında hiçbir şey ger-
çekleşmez.

III. Yüce Allah, evrende ne varsa hepsini bil-
mektedir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

3. ★ Yoktan var edendir.

▲ Dilediğini dilediği gibi yapandır.

■ Bir ve tektir, dengi benzeri, akrabaları yok-
tur.

● Bir şey yaratacağı zaman başkasından 
yardım almaya ihtiyacı vardır.

Sembollerle verilen ifadelerden hangisi 
yüce Allah için söylenemez?

A) ★ B) ▲ C) ■ D) ●

4.  
– Ateşe atılma

– Hz. İsmail ----

– Kurban

Yukarıda bir peygamberi çağrıştıran bazı ifa-
deler verilmiştir.

Buna göre bu peygamber aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hz. İsa B) Hz. İbrahim

C) Hz. Musa D) Hz. Nuh

5. I. “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”

II. “Güzel söz sadakadır.”

III. “Müslüman başkalarının elinden ve dilin-
den zarar görmediği kimsedir.”

IV. “Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır.”

Sevgili peygamberimiz yukarıdaki sözlerin-
den hangisinde Müslüman’ın başkalarına 
zarar vermeyen güvenilir bir insan olduğu-
na vurgu yapmıştır? 

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


