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5Test 1 Allah Vardır ve Birdir/Allah Yaradandır

1. İnsan düşünen, merak eden, akıl ve iradesiyle 
diğer canlılardan ayrılan bir varlıktır. Aklımızla 
olayların nasıl olduğunu düşünür ve sebep-
lerini bulmaya çalışırız. Küçücük bir tohumun 
nasıl ağaca dönüşüp meyveler verdiğini, arının 
binlerce çeşit çiçeğin arasından bal özünü na-
sıl topladığını düşünmeye başladığımızda bu 
olayların rastgele olamayacağını anlarız.

 Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabı yoktur?

A) Evrendeki düzen tesadüfi midir?

B) Evrendeki varlıkları kim yaratmıştır?

C) İnsanı diğer canlılardan ayıran özelliği nedir?

D) Akıl çevresinde meydana gelen olaylarla il-
gilenir mi?

2. Güzel bir resim gördüğümüzde nasıl onu yapan 
bir ressamın varlığını düşünüyorsak, evrendeki 
mükemmelliklerden hareketle de her şeyi yara-
tan bir yaratıcının olduğunu düşünürüz. Çünkü 
evrende hiçbir şey kendiliğinden var olmaz. Bu 
da bizi ………………..

 Bu parçanın sonuna gelebilecek en uygun 
ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşünmeden kabullenmeye iter.

B) Allah’ın varlığı sonucuna götürür.

C) İbadetlerimizde daha dikkatli olmaya iletir.

D) Evrende daha dikkatli yaşamaya sevk eder.

3. Bir canlı rahat bir şekilde hayatını devam et-
tirebilmek için diğer canlılara ihtiyaç duyar. 
Örneğin, bizler beslenme ihtiyacımızı bitki ve 
hayvanlardan karşılarız. Su ve hava da canlı-
lar için vazgeçilmez ihtiyaçlardır. Yağmurun 
yağmadığını, su kaynaklarımızın tükendiğini 
düşündüğümüzde yaşamımızı devam ettirmek 
imkansızdır. 

 Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden han-
gisi vurgulanmaktadır?

A) Yağmur yağmazsa su kaynaklarımız tükenir.

B) Yeryüzünde yaşayan canlıların hepsi bir 
gün ölecektir.

C) Bitkiler ve hayvanlar yaşayabilmek için ha-
vaya ihtiyaç duyarlar.

D) Allah, evreni canlıların yaşamlarını devam 
ettirebilecekleri şekilde yaratmıştır.

4-6. Soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

4. Bu ayette evrendeki düzen ile ilgili aşağıda-
kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Suyun kaldırma kuvvetine sahip olmasına

B) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesine

C) Doğal afetlerin evrenin bir parçası olduğuna

D) Dünyada çok çeşitli canlıların bir arada ya-
şamasına

5. Bu ayetteki altı çizili bölümle aşağıdakiler-
den hangisi kastedilmektedir?

A) Allah’ın varlığı akılla ispat edilemez.

B) Allah insanları kendisine kulluk etmeleri için 
yaratmıştır.

C) Aklını doğru kullanan insanlar Allah’ın varlı-
ğına dair birçok delil bulabilir.

D) İnsan ne kadar düşünüp sorgularsa 
sorgulasın evrendeki işleyişi kavrayamaz.

6. Verilen ayette vurgulanan temel düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağmurun yağması tabiatın canlanması 
için çok önemlidir.

B) Evrendeki düzen Allah’ın varlığının bir so-
nucudur.

C) Yeryüzünde insan dışında da canlılar yaşa-
maktadır.

D) İnsan yaratılmışlar arasında en akıllı varlıktır.
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5 Test 1Allah Vardır ve Birdir/Allah Yaradandır

7. 

Eğer yerde ve gökte Allah’tan 
başka ilahlar olsaydı nasıl bir 
durumla karşılaşırdık?Mehmet

Öğretmen

 Mehmet Öğretmenin sorusuna hangi öğ-
rencinin verdiği cevap doğru değildir?

A) Tuğçe: Kargaşa çıkardı.

B) Çiğdem: Evrenin sistemi alt üst olurdu.

C) Zeynep: Dünyanın düzeni bozulurdu.

D) Elif: İş bölümü yapılacağından işler daha 
kolay yürürdü.

8. De ki: O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. 
(Her şey ona muhtaçtır; o, hiçbir şeye muhtaç 
değildir.) Ondan çocuk olmamıştır. (Kimse-
nin babası değildir.) Kendisi de doğmamıştır. 
(Kimsenin çocuğu da değildir.) Hiçbir şey ona 
denk ve benzer de değildir. (İhlâs suresi 1-4. 
ayetler)

 Bu ayetlerde verilmek istenen temel düşün-
ceyle en yakın anlama sahip yargı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Allah’tan başka ilah yoktur.

B) Allah her şeyin yaratıcısıdır.

C) Allah kâinattaki düzeni takip eder.

D) Allah’ın varlığına birçok delil vardır.

9. Düzenli ve çiçeklerle süslü bir bahçeyi gezdi-
ğimizde gözümüz bunu yapan bahçıvanı arar. 
Güzel bir yemek yediğimizde aşçısına eline 
sağlık demek isteriz. Çünkü biliriz ki hiçbir şey 
kendi kendine var olamaz.

 Bu parça aşağıdaki düşüncelerden hangi-
siyle ilişkilendirilebilir?

A) İnananlar ahirette cennetle ödüllendirile-
cektir.

B) Evrendeki düzen, bir olan Allah’ın eseridir.

C) Bazı güzellikler tesadüfen oluşmuştur.

D) İnsan için en değerli nimet sağlığıdır.

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itiba-
riyle diğerlerinden farklıdır?

A) O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve 
düzene koyandır. (A’lâ suresi, 2-3. ayetler)

B) Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi ko-
ruyup yöneten de O’dur. (Zümer suresi 62. 
ayet)

C) O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için 
yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi 
gök halinde düzenleyendir…( Bakara sure-
si, 29. ayet)

D) Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kı-
larlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden 
de Allah yolunda harcarlar. (Bakara sursi 3. 
ayet)

11. Cümle canlı hep topraktan

 Var olmuşuz emir Hakk’dan

 Rahmet dile sen Allah’tan

 Tükenmez rahmet deryası

Aşık Veysel Şatıroğlu

 Bu dörtlükten aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Her şeyi Allah yaratmıştır.

B) Allah’ın rahmeti sınırsızdır.

C) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur.

D) Yaratılışın temel maddesi topraktır.

12. Hiçbir şey kendiliğinden var olmamıştır. Bütün 
varlıkların Yüce Allah tarafından özenle yaratıl-
dığını çevremize ve kendi yaratılışımıza baka-
rak anlayabiliriz. İnsanı yaratan, insan soyunun 
devam etmesini sağlayan ve insanın hayatını 
sürdürmesi için dünyayı yaşamaya elverişli şe-
kilde düzenleyen Allah’tır (c.c). Tüm varlıkları 
bir amaç doğrultusunda yaratmak Allah (c.c) 
için çok kolaydır.

 Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Allah her şeyin yaratıcısıdır.

B) Her varlık bir amaç uğruna yaratılmıştır.

C) Evrende yaşayan canlıların en üstünü in-
sandır.

D) Evren canlıların yaşamına uygun şekilde 
düzenlenmiştir.
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5Allah Vardır ve Birdir/Allah YaradandırTest 2

1. 

 Bu metinde açıklaması verilen kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Dua

B) İhlas

C) Esma

D) Tevhid

2. İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı 
sanır! (Kıyâmet suresi 36. ayet)

 Bu ayette verilmek istenen temel düşünce 
ile aşağıdaki yargılardan hangisi yakın an-
lamdadır?

A) Evren karmaşık bir yapıya sahiptir.

B) Allah yeryüzünde birçok canlı yaratmıştır.

C) Yaratılan diğer varlıklar insana hizmet et-
mektedir.

D) Allah her varlığı belirli bir amaç uğrunda ya-
ratmıştır.

3. 

Sınıfınızda birden fazla
öğretmen aynı anda farklı
dersler anlatsa nasıl olurdu?

Zehra
Öğretmen

 Bu görselden yola çıkarak Zehra öğretme-
nin aşağıdaki konulardan hangisini anlata-
cağı söylenebilir?

A) Nezaket Kuralları

B) Musikimizde Dinin İzleri

C) Allah (c.c.) Vardır ve Birdir

D) Ramazan Orucu ve Önemi

4. Dünya üzerinde yaşayan canlılar kendi ara-
larında bir uyum içerisindedir. İnsanların ve 
diğer canlıların bedenleri kendi içinde bir mü-
kemmellik taşır. En küçüğünden en büyüğüne 
kadar tüm canlılar Allah’ın (c.c) yaratmasıyla 
hayat bulmuştur. Tüm varlıklar belli bir amaç 
doğrultusunda yaratılmıştır.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Var olan her şeyi Allah’ın yarattığına

B) Varlıkların belirli amaçlarla yaratıldığına

C) Allah’ın yaratmasında bir eksiklik bulunma-
dığına

D) Varlıkların gözle görünenler ve görünme-
yenler olarak ikiye ayrıldığına

5. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde 
yaratan O’dur. Rahmânın yaratışında hiçbir 
uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir 
bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mülk su-
resi 3. ayet)

 Bu ayette aşağıdaki yargılardan hangisi vur-
gulanmaktadır?

A) Gökyüzü yedi katmandan oluşur.

B) Gökler ve yer kıyametle birlikte yok olacak-
tır.

C) Allah her şeyi mükemmel bir şekilde yarat-
mıştır.

D) Duyu organları insana Allah tarafından bah-
şedilmiştir.

6. Yüce Allah insanı yaratıp ona çeşitli özellikler 
vermiştir. Bu özelliklerden birisi de Allah’a (c.c.) 
inanma duygusudur. Bu, insan için aynı zaman-
da bir ihtiyaçtır. Bu duyguyla insan, kendi ya-
ratılışındaki ve evrendeki delillerle Allah’ın (c.c) 
varlığına ulaşır. 

 Bu parçada Allah inancının hangi yönü üze-
rinde durulmaktadır?

A) İnsanların iradesine bırakıldığı

B) Doğuştan gelen bir ihtiyaç olduğu

C) Evrendeki düzenin bir sonucu olarak ortaya 
çıktığı 

D) İnsanı içinden çıkamayacağı sorularla baş 
başa bıraktığı
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5 Allah Vardır ve Birdir/Allah Yaradandır Test 2

7. Allah (c.c) birdir ve tektir. O düşündüğümüz, 
görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez. 
Allah’a (c.c) eş ve ortak olan hiçbir varlık yoktur. 
O, her şeyi var edendir ve her şeyin sahibidir. 
Allah (c.c) hiçbir şeye ihtiyaç duymaz ama her 
şey O’na ihtiyaç duyar. 

 Bu parçadan yüce Allah ile ilgili olarak;

 I. Her şeyin sahibi olduğu

 II. Eşi ve benzerinin olmadığı

 III. Tüm varlıkların O’na ihtiyaç duyduğu

 Bilgilerinden hangileri çıkarılabilir?

A) I ve II

B) II ve III

C) I, II ve III

D) Yalnız III

8. 

 Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine de-
ğinilmemiştir?

A) Yaratma ve yok etmenin Allah için zor ol-
madığına

B) Allah’ın yüceliğinin ve büyüklüğünün anıl-
ması gerektiğine

C) Allah’ın yarattığı her şeyde bir ölçü ve dü-
zen bulunduğuna

D) Peygamberlerin insanları doğru yola ilet-
mek için gönderildiğine

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

 Bu ayette vurgulanan temel düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Allah tektir ve birdir.

B) Allah yarattıklarına benzemez.

C) Evrende bir uyum ve düzen vardır.

D) Yaratma ve yaşatma Allah için zor değildir.

10-11. Soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

 Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi 
bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren? Dilesey-
dik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalır-
dınız. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu bu-
luttan 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.)

10. Bu ayette aşağıdaki düşüncelerden hangisi 
üzerinde durulmaktadır?

A) Allah insanlara yaşamlarını devam ettirebi-
lecekleri birçok nimet vermiştir.

B) Bazı olumsuzluklar insanı Allah’ı anmaktan 
uzaklaştırır.

C) Bitkiler evrenin düzenini sağlayan en önemli 
unsurdur.

D) İnsan Allah’a şükrederek günahlarından 
arınabilir.

11. Bu ayette Yüce Allah’ın bizlerden istediği 
asıl şey nedir?

A) Çevreye karşı duyarlı kimseler olmamız

B) Deniz suyunun temizliğine önem vermemiz

C) İbadetlerimize aksatmadan devam etmemiz

D) Verdiği nimetler üzerine düşünüp Allah’ın 
büyüklüğünü anlamamız

12. (…) Allah her şeyi belirli bir ölçü ve düzene 
göre yaratmıştır.

 (…) Güneş ve ay gibi bazı cansız varlıklar 
Allah’ın kanununa aykırı hareket ederler.

 (…) Allah’ın yaratmasında tam bir mükemmel-
lik söz konusudur.

 Yukarıda verilen bilgilerin “Doğru-Yanlış” sı-
ralaması nasıl olmalıdır?

A) D-D-D

B) D-Y-D

C) Y-D-Y

D) Y-Y-D



5Palme Plus Serisi © • 5 Din Kültürü Yaprak Test

P
a

lm
e 

Y
a

y
ın

ev
i

5Allah Rahman ve Rahim’dir/Allah Görür ve İşitirTest 3

1. Allah’ın (c.c) güzel isimlerine ---------- de-
nir. Bu isimleri Kur’an-ı Kerim’den ve Hz. 
Muhammed’in (sav) hadislerinden öğreniriz. 

 Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) İlahi

B) Salavat

C) Besmele 

D) Esmâ-i Hüsnâ

2. Yüce Allah bebeklik ve çocukluk dönemimizde 
iken korunma, beslenme, güvenlik, sevgi ve 
şefkat gibi çeşitli ihtiyaçlarımızın karşılanması 
için bizi bir aile içinde var eder. Ailemize de ay-
rıca şefkat ve merhamet duygusu verir ki onlar 
da bıkmadan usanmadan bizimle ilgilenebilsin-
ler. Beslenmemiz için bitkileri ve hayvanları var 
eder. Kısacası hayatı bizim için kolaylaştırır.

 Bu parça Yüce Allah’ın isimlerinden hangi-
siyle daha yakından ilişkilidir?

A) Alîm

B) Semî

C) Samed

D) Rahman

3. 
Yüce Allah’ın dünyada, ya-

rattığı bütün varlıklara karşılık-
sız nimet veren, yarattıklarını 
koruyan, esirgeyen, bağışla-
yan ve merhamet eden, ahi-
rette ise sadece inanan kul-
larına şefkat gösterecek olan, 
anlamlarına gelen ismidir.

Zeynep

 Zeynep Allah’ın güzel isimlerinden hangisini 
tanımlamaktadır?

A) Rahman

B) Rahim

C) Vedud

D) Basar 

4. De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister 
Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız 
çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur... 

 (İsrâ suresi, 110. ayet)

 Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Dua ederken Rahman ismi anılabilir.

B) Allah’ın Kur’an’da geçen 99 ismi vardır.

C) Allah’ın Kur’an’da geçen farklı isimleri var-
dır.

D) Hangi ismiyle yakarırsak yakaralım Allah is-
tediklerimizden haberdardır.

5. I. Ahirette yalnızca iman edenleri cennetine 
alacaktır. 

 II. Tövbe etmeden ölenleri cehennemde ce-
zalandıracaktır.

 III. Ormanda yaşayan bir hayvanı dahi nimet-
lerinden faydalandırandır.

 IV. İnanan inanmayan ayırt etmeksizin her 
canlıyı yarattığı doğal nimetlerden istifade 
ettirir.

 Yukarıda verilenlerden hangileri Yüce 
Allah’ın Rahman ismiyle doğrudan ilişkilen-
dirilebilir?

A) I ve II

B) II ve III

C) I ve IV

D) III ve IV

6. Hiç ayırım yapmadan

 Merhametle davranan

 Zikredelim her zaman

 O’nun adı er-Rahman

 Bu şiirden Yüce Allah’ın Rahman ismiyle il-
gili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Merhametlidir.

B) Ayıpları örter.

C) Her daim anılmalıdır.

D) Kulları arasında ayrım yapmaz.
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5 Allah Rahman ve Rahim’dir/Allah Görür ve İşitir Test 3

7. � Besmelede geçerler.

	 � Allah’ın verdiği nimetlerin göstergesidirler.

	 � Merhamet ve şefkat ile muamele eden an-
lamlarına gelirler.

 Verilen özellikler Yüce Allah’ın aşağıdaki 
isimlerinden hangilerine aittir?

A) Semi-Basar

B) Alîm-Samed

C) Gafûr-Kahhar

D) Rahman-Rahim

8. Bir anne kaybolan çocuğunu telaşla aramakta-
dır. Ararken her bulduğu çocuğu kendi çocuğu 
zannederek bağrına basıp emzirmeye çalış-
maktadır. Bu annenin durumunu arkadaşlarına 
anlatan Hz. Muhammed (sav) “Bu kadının ço-
cuğunu ateşe atabileceğini düşünebilir misiniz? 
İşte Allah’ın kullarına merhameti bu annenin 
yavrusuna duyduğundan çok daha fazladır.” 
Buyurmuştur.

 Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) Allah yarattıklarını sevmektedir.

B) Allah hiç kimseyi cehennem ateşine atma-
yacaktır. 

C) Allah’ın merhameti, insanlarınkinin çok üze-
rindedir.

D) Dünyada merhametin en güzel örneklerin-
den biri anne ile çocuğu arasındaki duygu-
dur.

9-10. Soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

 “…O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun 
bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin 
karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir…”

 (En’âm suresi 59. ayet)

9. Bu ayette Yüce Allah’ın aşağıdaki isimlerin-
den hangisine vurgu yapılmaktadır?

A) Rahman

B) Rahim

C) Semî

D) Alîm 

10. Bu ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisini söylemek doğru olmaz?

A) Allah geleceği bilmektedir.

B) Allah’tan gizli bir iş yapmak mümkün değil-
dir.

C) Tabiatta gerçekleşen olayları araştırmak 
doğru değildir.

D) Evrende gerçekleşen tüm olaylar Allah’ın 
kontrolündedir.

11. A B

� Semî
� Basar
� İlim
� Samed

� Her şeyi duyması
� Her şeyi bilmesi
� Her şeyi görmesi

 Yüce Allah’ın bazı sıfatlarıyla açıklamaları-
nın verildiği A ve B tablosu eşleştirildiğinde 
hangi sıfatı dışarıda kalır?

A) İlim

B) Semî

C) Basar

D) Samed

12. Bilmez misin ki, Allah gökte ve yerde ne varsa 
hepsini bilir! Bunların hepsi bir kitapta kayıtlıdır. 
Kuşkusuz bu, Allah için çok kolaydır. (Hac su-
resi 70. ayet)

 Bu parçada vurgulanan temel düşünce aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) İnsan ilim öğrenmek için çaba sarf etmeli-
dir.

B) İnsan, Allah katında yazılı olan kaderini de-
ğiştiremez.

C) Evrende Allah’ın bilgisi dışında hiçbir şey 
gerçekleşmez.

D) Allah her insanın nasıl davranacağını önce-
den belirlemiştir.
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5Allah’ın Her Şeye Gücü Yeter/Allah İle İrtibat: DuaTest 4

1. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hüküm-
ranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye hakkıyla 
gücü yetendir. (Mâide suresi 120. ayet)

 Bu ayet ile en yakın anlama sahip ifade aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Allah her şeyi bilir.

B) Allah her şeyi işitir.

C) Allah her şeyi görür.

D) Allah her şeye kâdirdir.

2. İnsanların yaptığı her şey belirli şartlarla sınırlı-
dır. İnsanın her istediğini yapabilmesi mümkün 
değildir. Ancak Allah (c.c) için hiçbir işte zorluk 
yoktur. O, her istediğini hiçbir kısıtlama olma-
dan kolaylıkla yapar.

 Bu metinde verilmek istenen temel düşünce 
ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı 
örtüşmektedir?

A) Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye 
ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.  
         (Yâsîn suresi 82. ayet)

B) Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. 
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol 
göstericidir. (Bakara suresi 2. ayet)

C) Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bıra-
kıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az 
öğüt alıyorsunuz! (A’râf suresi 3. ayet)

D) İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, 
Rableri katında yüksek mertebeler, bağış-
lanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.   
             (Enfâl suresi 4. ayet)

3. 

Allah’ın (c.c) güzel isimlerinden-
dir. Onun her şeye gücünün yet-
mesi anlamına gelir. 

Mehmet

 Mehmet Yüce Allah’ın aşağıdaki isimlerin-
den hangisinin açıklamasını yapmaktadır?

A) Semî

B) Alîm

C) Kâdir

D) Basar 

4. Yaratıcımızın sınırsız bir güce sahip olduğunu 
gösterir. Allah’ın bir şey yapmak istediğinde 
çaba sarf etmeden sadece istemesinin yeterli 
olduğunu anlatır. 

 Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verilmektedir?

A) Allah her şeyi bilir mi?

B) Allah’ın işitmesinde sınır var mıdır?

C) Yüce Allah’ın güzel isimleri nelerdir?

D) Allah’ın her şeye kâdir olması ne anlama 
gelir?

5. Öğretmenlerinin: “Allah’ın sınırsız gücüne ev-
rendeki düzenden örnekler veriniz?” sorusuna:

 Mehmet: Mevsimlerin oluşması

 Çiğdem: Küresel ısınmayla kuraklığın artması

 Tarık: Yağmurun yağmasıyla bitkilerin canlan-
ması

 Zeynep: Gece ve gündüzün birbirini takip et-
mesi

 Cevaplarını vermişlerdir. 

 Buna göre hangi öğrencinin cevabı öğret-
menin sorusuna uygun değildir?

A) Mehmet

B) Çiğdem

C) Tarık

D) Zeynep

6-7. Soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

 İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri 
biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı 
(yaptığını) alıp kaydederken biz ona şah 
damarından daha yakınız. (Kâf suresi 16-17. 
ayetler) 

6. Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangi-
si çıkarılamaz?

A) Allah insana çok yakındır.

B) Allah her şeyden haberdardır.

C) İnsanın yaratıcısı Yüce Allah’tır.

D) Allah yarattıklarına merhametle muamele 
eder.
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5 Allah’ın Her Şeye Gücü Yeter/Allah İle İrtibat: Dua Test 4

7. Bu ayetin mesajını kavramış bir insanın aşa-
ğıdaki davranışlardan hangisini göstermesi 
beklenmez?

A) Verdiği sözde durur.

B) İnsanların haklarına saygı gösterir.

C) Her daim önce kendi çıkarını düşünür.

D) Anne babasına karşı güzel davranışlarda 
bulunur.

8. � Kulu Allah’a yaklaştıran en önemli uygula-
malardan biridir.

 � Peygamberimiz (sav) tarafından “İbadetin 
özü” olarak nitelendirilmiştir.

	 � Sözlükte yalvarma, yakarma, dileme, is-
tekte bulunma gibi anlamlara gelir.

 Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ilgilidir?

A) Dua

B) Sabır

C) Tövbe

D) İbadet

9. İslam’da inanılması gereken temel esaslar bu-
lunmaktadır. Kişi bunlara iman etmediği müd-
detçe Müslüman sayılmaz. Ancak bunlara sa-
dece inanmak yeterli değildir. İnsan, bu imanın 
gereği olan uygulamaları da hayatında göster-
melidir. Bu bütünlük sağlandığında Allah’ın rı-
zasına uygun hareket edilmiş olur.

 Bu parçada aşağıdaki konulardan hangisi 
anlatılmaktadır?

A) Allah evren ilişkisi

B) İnsan evren ilişkisi

C) İbadetlerin yapılış şekilleri

D) İman amel (davranış) ilişkisi

10. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki 
şüphesiz ben yakınım, bana dua ettiğinde dua 
edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde be-
nim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki 
doğru yolu bulsunlar. (Bakara suresi 186. ayet)

 Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Allah kullarının yakınındadır.

B) Tüm dualar karşılık bulur.

C) İman edenler doğru yolu bulanlardır.

D) Allah’a edilen her dua kabul edilerek ger-
çekleşir.

11. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yar-
dım dileriz. (Fatiha suresi 5. ayet)

 Bu ayette dua aile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi vurgulanmaktadır?

A) Her duanın karşılık bulacağı

B) Duanın ibadetin temelini oluşturduğu

C) Allah’tan başkasından yardım istenmemesi 
gerektiği

D) İnsanlardan hiçbir konuda yardım istene-
meyeceği

12. Sude: …Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi 
bana kolaylaştır. (Tâhâ suresi 25-26. ayetler)-

 Ayşe: Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, 
annemi, babamı ve tüm inananları bağışla. (İb-
rahim suresi 41. ayet)

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

 Bu öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisi-
ne cevap vermektedir?

A) Kur’an-ı Kerim’den dua örnekleri veriniz?

B) Kulu Allah’a yaklaştıran uygulamalar neler-
dir?

C) Allah’ın insanlara verdiği nimetlere örnekler 
veriniz?

D) Peygamberimizin dindeki konumunu ayet-
lerle açıklayınız?
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5Hz. İbrahim (a.s.)/İhlâs Suresi ve AnlamıTest 5

1. 
Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de 
bazı peygamberlerin hayatlarını 
ve inanmayanlarla mücadele-
lerini bizlere anlatarak, onların 
hayatlarından dersler çıkarmak 
ve onları örnek almak için bizle-
re peygamberleri tanıtır.

Ali
Öğretmen

 Ali Öğretmenin açıklamasını yaptığı kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dua

B) Kıssa

C) Sabır

D) Tevekkül

2. � Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz 
edilen peygamberlerden biridir.

 � Babası Azer’in, kendisinin peygamberliği-
ne iman etmediği bilinmektedir.

 � Kendi adıyla bir sure bulunmaktadır.

 Verilen özellikler aşağıdaki peygamberler-
den hangisiyle ilgilidir?

A) Hz. Âdem

B) Hz. İsmail

C) Hz. İbrahim

D) Hz. Muhammed

3-4. Soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

 İbrahim ne Yahudidir ne de Hıristiyandır. Fakat 
o, hanif bir Müslümandı. Allah’a ortak koşanlar-
dan da değildi.

(Âl-i İmrân suresi 67. ayet)

3. Bu ayetten Hz. İbrahim ile ilgili olarak aşağı-
daki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A) Asla şirke düşmediği

B) Allah’tan başka ilah tanımadığı

C) Peygamberlerin sonuncusu olduğu

D) Müslüman olarak anılması gerektiği

4. Bu ayetteki altı çizili kavramla kastedilen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’a yakarıp yardım istemek

B) Allah’ı bir tanıyıp Hakka yönelmek

C) Peygamberler arasında ayrım yapmamak

D) İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek

5. Hz. İbrahim (a.s); Irak ve çevresi, Urfa, Harran, 
Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’yi de içi-
ne alacak geniş bir coğrafyaya gönderilmiştir. 
Bu bölgelerde insanları bir ve tek olan Allah’a 
(c.c) inanmaya çağırmıştır. Toplumdan bazıla-
rı Hz. İbrahim’in (a.s) bu çağrısına inanmayıp 
Allah’ı (c.c) inkar etmişlerdir. Hatta Hz. İbrahim 
(a.s) ile mücadele edip onu engellemek istemiş-
lerdir. Ancak Hz. İbrahim (a.s) mücadelesinden 
hiçbir zaman vaz geçmemiş yaşadığı her yerde 
insanları Allah’tan başka ilah olmadığına çağır-
maya devam etmiştir.

 Bu parçada üzerinde durulan temel düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İbrahim’in tevhid mücadelesi

B) Hz. İbrahim’in Nemrut ile diyaloğu

C) İslam’ın hangi topraklarda egemen olduğu

D) Allah’ın İbrahim peygambere verdiği nimet-
ler

6. I. Oğluyla birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir.

 II. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır.

 III. Firavun ile girdiği mücadele Firavun’un 
ölümüyle sonuçlanmıştır.

 IV. Oğulları İsmail ve İshak da Allah tarafından 
peygamber olarak seçilmiştir.

 Yukarıda Hz. İbrahim ile ilgili olarak verilen 
bilgilerin hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) III ve IV
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5 Hz. İbrahim (a.s.)/İhlâs Suresi ve Anlamı Test 5

7. 

 Verilen açıklama aşağıdaki kavramlardan 
hangisine aittir?

A) İhlas

B) Hadis

C) Tevhid

D) İbadet

8. Peygamber Efendimiz (sav)’in; “Varlığım 
elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure 
Kur’an’ın üçte birine denktir” buyurarak öne-
mine işaret ettiği sure aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Nas

B) İhlas

C) Yasin

D) Fatiha

9. � Allah’ın varlığını, birliğini, eşsiz ve benzer-
siz olduğunu anlatır.

 � Mekke döneminde indirilmiştir.

 � Kur’an’ın 112. Suresidir.

 � 4 ayetten oluşur.

 Yukarıda İhlas suresiyle ilgili verilen bilgiler-
den kaç tanesi doğrudur?

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

10-12. Soruları aşağıdaki sureye göre cevaplayınız.

 De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Do-
ğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi 
yoktur.” (İhlas suresi 1-4. ayetler)

10. Bu surede vurgulanan temel düşünce aşağı-
daki kavramlardan hangisiyle ifade edilebi-
lir?

A) Farz

B) Kâdir 

C) Tevhid

D) Sünnet

11. Bu ayetlerde Yüce Allah ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisine değinilmemiştir?

A) Merhametli olduğu

B) Çocuk sahibi olmadığı

C) Eşsiz ve benzersiz olduğu

D) Ondan başka ilah olmadığı

12. Bu ayetlerdeki altı çizili kavramın açıklaması 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her şeyi duyan, işiten ve gören

B) Eşsiz ve benzersiz güzellikte olan

C) Kendisinden gizli hiçbir iş yapılamayacak 
olan

D) Hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde her şe-
yin kendisine muhtaç olduğu
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5Ramazan Orucu ve ÖnemiTest 6

1. � Hicri takvimin dokuzuncu ayıdır.

 � “Üç aylar” olarak nitelenen aylardan biridir.

	 � Kur’an-ı Kerim bu ayda indirilmeye başlan-
mıştır.

 Verilen özellikler aşağıdaki aylardan hangi-
sine aittir?

A) Receb

B) Şaban

C) Ramazan

D) Muharrem

2. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu 
ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda sema 
(cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise 
kapanır…(Hz. Muhammed sav)

 Bu hadiste Ramazan ayıyla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Rahmet ayı olduğuna

B) Dinen mübarek sayıldığına

C) Farz olan orucun bu ayda tutulduğuna

D) Beş vakit namazın bu ayda emredildiğine

3. Ramazan ayı İslam dininde çok özel bir yere sa-
hiptir. Bu ayda tutulan oruçlar, yapılan ibadetler 
insanın bilerek ya da bilmeyerek işlediği hata-
lardan arınmasını ve Allah katında derecesinin 
yükselmesini sağlar.

 Bu metnin aşağıdaki hadislerden hangisiyle 
desteklenmesi uygun olur?

A) Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bek-
leyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş 
günahları bağışlanır.

B) Sizden biriniz kendisi için istediğini Müslü-
man kardeşi için de istemedikçe kâmil (ol-
gun) manada iman etmiş olmaz.

C) Kim gücü yettiği halde kurban kesmezse 
mescidimize yaklaşmasın.

D) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

4. Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakın-
manız için oruç, sizden öncekilere farz kılındı-
ğı gibi size de farz kılındı. (Bakara suresi 183. 
ayet)

 Bu ayette oruç ibadetiyle ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Hükmüne

B) Tutulmasındaki amaca

C) Ne zaman tutulacağına

D) Önceki kavimlere de emredildiğine

5. Allah’ın rızasını kazanmak, 
için tan yerinin ağarmasından 
başlayarak güneş batıncaya 
kadar gün boyu yemekten ve 
içmekten uzak durarak yapı-
lan bir ibadettir.

Zeynep

 Zeynep’in açıklamasını yaptığı ibadet aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Dua

B) Oruç

C) Fitre

D) Namaz

6. Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya 
da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayı-
sınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yet-
meyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. 
Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa 
(mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha 
hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için 
daha hayırlıdır. (Bakara suresi 184. ayet)

 Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Oruç vakti belli olan bir ibadettir.

B) İslam dini ibadetlerde kolaylıklar sağlamak-
tadır.

C) Oruç bizden önceki kavimlere de farz kılın-
mıştır.

D) Belirli sebeplerle tutulamayan oruçlar kaza 
edilmelidir.
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5 Ramazan Orucu ve Önemi Test 6

7. Ramazan ayı, insanlara yol gösterici ve doğ-
ruyu yanlıştan ayırmanın açık delilleri olarak 
Kur’an’ın indirildiği aydır...(Bakara suresi 185. 
ayet)

 Bu ayet ile aşağıdaki gecelerden hangisi iliş-
kilendirilebilir?

A) Kadir

B) Berat

C) Miraç

D) Mevlid

8. Hz. Peygamber, Ramazan ayında her zaman-
kinden daha fazla Kur’an okumuş ve Müslü-
manlara da bunu tavsiye etmiştir. Bu yüzden 
Müslümanlar da bu ayda Kur’an-ı Kerim’i daha 
çok okuyup anlamaya ve hayatlarına geçirme-
ye özen gösterirler.

 Bu parçada anlatılanlarla aşağıdaki yargılar-
dan hangisinin mesajı örtüşmektedir?

A) Oruç imanın yarısıdır.

B) Namaz dinin direğidir.

C) Ramazan ayı Kur’an ayıdır.

D) İbadetin en hayırlısı gençlikte yapılandır.

9. Kur’an-ı Kerim’de Kadir gecesi bin aydan daha 
hayırlı olarak nitelendirilmektedir.

 Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kur’an’ın indirilmeye başlanmış olması

B) Namazın bu gecede farz kılınmış olması

C) Peygamberimizin miraca yükselmiş olması

D) Günahların bağışlanacağının bildirilmiş ol-
ması

10. Müslümanlara pek çok yönden faydası olan 
orucu tutarken dikkat edilmesi gereken bazı 
hususlar vardır. Bir Müslümanın orucunu boza-
cak davranışlardan sakınması gerekir.

 Buna göre;

 I. Bilerek bir şey yiyip içmek

 II. Oruçlu olduğunu unutarak su içmek

 III. Ağza giren yağmur tanesini bilerek yutmak

 Davranışlarından hangilerinin orucu bozdu-
ğu söylenebilir?

A) I ve II

B) I ve III

C) I, II ve III

D) Yalnız II

11. Yalanı ve yalana göre hareket etmeyi terk et-
meyenin yemeyi içmeyi bırakmasına Allah’ın 
ihtiyacı yoktur! (Hz. Muhammed sav)

 Bu hadiste orucun hangi yönüne vurgu ya-
pılmaktadır?

A) Farz bir ibadet olmadığına

B) İnsanı Allah’a yaklaştırdığına

C) Kişiyi kötülüklerden uzak tutması gerektiği-
ne

D) Tutmayanların cehennemle cezalandırılaca-
ğına 

12. Oruçlu bir Müslüman, aç ve susuz olsa bile 
yüzünden tebessümü eksik etmemeye çalışır. 
İnsanların kalbini kırmanın, oruçlu bir Müslü-
mana yakışmayacağını bilir. Bu nedenle oruçlu 
kimse bir yandan oruç yasaklarına uyarken 
diğer yandan da orucuna değer katmak için iyi 
davranışlar sergilemeye çalışır.

 Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Orucun insan davranışlarına etkisi

B) İbadetlerin dini hükümleri

C) Orucu bozan durumlar

D) Ramazan ayı ve önemi
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5Ramazan ve Oruçla ilgili KavramlarTest 7

1. Muharrem ayının 9-10-11. günleri oruç tutulur. 
Bu günlerde tahıl ve kurutulmuş meyvelerden 
bir tatlı yapılarak dağıtmak gelenek haline gel-
miştir.

 Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi 
anlatılmaktadır?

A) Kadir

B) Sabır

C) Aşure

D) Ramazan

2. 

 Bu metinde açıklaması yapılan kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Farz

B) Helal

C) Hadis

D) Haram

3-4. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 Ramazan ayında oruç tutmak bütün Müslü-
manlara farzdır. Bununla birlikte Ramazan ayı 
dışında da oruç tutulabilir. Peygamberimiz 
(sav), Ramazan dışında da bazı günlerde oruç 
tutardı. Muharrem ayının bazı günlerinde ve 
Şevval ayında tuttuğu oruçlar buna örnek ola-
rak gösterilebilir.

3. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) Peygamberimiz (sav) yılın çeşitli aylarında 
farklı sebeplerle oruç tutmuştur.

B) Muharrem ve Şevval ayında tutulan oruçlar 
isteğe bağlıdır.

C) Müslümanlar oruç tutarken insanların kalp-
lerini kırmamaya özen göstermelidir.

D) Ramazan ayında oruç tutmak geçerli maze-
reti olmayan tüm Müslümanlar için mecbu-
ridir.

4. Bu parçada anlatılan Ramazan Ayı dışında 
tutulan oruçların hükmü nedir?

A) Farz

B) Vacip

C) Sünnet

D) Mekruh

5. A B

� Çok kesin ve net delillere 
dayanmamakla birlikte 
dinen yapılması gerekli 
görülen işlerdir.
� Hz. Peygamberin davra-
nışları, tavsiyeleri ve öğüt-
leridir.
� İslam dininin yapılma-
sını hoş gördüğü, tavsiye 
ettiği ama zorunlu kılmadığı 
işlerdir.

� Vacip

� Sünnet

� Müstehab

� Muharrem

 Oruçla ilgili bazı kavram ve açıklamalarının 
verildiği A ve B tablosu eşleştirildiğinde han-
gi kavram dışarıda kalır?

A) Vacip

B) Sünnet

C) Müstehab

D) Muharrem

6. Ramazan ayını en güzel biçimde değerlendir-
mek isteyen bir Müslümanın bilmesi gereken 
bazı kavramlar vardır. Bu kavramların gerçek 
manasıyla bilinmesi bu ayın daha iyi idrak edil-
mesini sağlar.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü 
edilen kavramlardan biri değildir?

A) İftar

B) Umre

C) Sahur

D) İmsak
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5 Ramazan ve Oruçla ilgili Kavramlar Test 7

7. � Bu vakitten sonra bir şey yiyip içmek orucu 
bozar.

 � Oruçlu kimsenin bilmesi gereken kavram-
lardan biridir.

	 � Bir şeyden el çekmek, kendini tutmak ve 
sakınmak demektir.

 Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ilgilidir?

A) İmsak

B) Teravih

C) Ramazan

D) Tevekkül

8. İftar vakti, Müslümanlar için sevinç ve paylaşma 
vaktidir. Akrabalarla, komşularla, muhtaçlarla 
birlikte oturulan iftar sofraları Yüce Allah’a kul-
luk eden Müslümanları birbirine kenetler. Hz. 
Peygamber, Müslümanları iftar yemeklerini 
paylaşmaya teşvik etmiştir.

 Bu metinde anlatılanlarla aşağıdaki hadis-
lerden hangisinin mesajı örtüşmektedir?

A) Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse, 
kendisine onun sevabı kadar sevap verilir; 
oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksiltil-
mez.

B) Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk 
kokusundan daha güzeldir.

C) Sahur yemeği yiyin. Çünkü sahur yemeğin-
de bereket vardır.

D) Oruç tutunuz sıhhat bulunuz.

9. I. Akşam namazının hemen ardından kılınır.

 II. Yalnızca Ramazan ayında kılınır.

 III. Cemaatle kılmak mecburidir.

 IV. Sünnet olan bir namazdır.

 Yukarıda teravih namazıyla ilgili olarak veri-
len bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

10-11. Soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 Ramazan’a özgü ibadetlerden biridir. Ülkemiz-
de buna daha çok fitre denmektedir. Hz. Pey-
gamber dinen zengin sayılan Müslümanlardan 
kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kim-
seler için, ihtiyaç sahiplerine fitre vermelerini 
istemiştir.

10. Bu parçada sözü edilen ibadet aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Zekât

B) İnfak

C) Fıtır sadakası

D) Sadaka-i Cariye

11. Bu parçada anlatılan ibadetin temel amacı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kulu Allah’a yaklaştırmak

B) Kişiyi günahlardan uzak tutmak

C) İnsanın iç dünyasını zenginleştirmek 

D) Paylaşma ve yardımlaşmayı sağlamak

12. Cennette ----- denilen bir kapı vardır. Oradan 
sadece oruç tutanlar girer. Oruçlular girdiler mi 
artık kapanır, kimse oradan giremez. (Hz. Mu-
hammed sav)

 Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) Reyyan

B) Firdevs

C) Kevser

D) Adn
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1. Ramazan ayında gündüzleri oruç ve diğer iba-
detlerle geçiren Müslümanlar, yatsı vakti cami-
lere koşarak yatsı namazını ve ardından kılınan 
yirmi rekâtlık namazı kılarlar.

 Bu metinde aşağıdaki namazlardan hangisi 
anlatılmaktadır?

A) Şükür namazı

B) Bayram namazı

C) Teravih namazı

D) Teheccüd namazı

2. Kur’an ayı Ramazan

Rahmet ayı Ramazan

Sabrın adı Ramazan

Şükrün adı Ramazan

 Bu şiirde Ramazan ayıyla ilgili olarak aşağı-
dakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Günahların bağışlandığına

B) Kur’an-ı Kerim’in bu ayda indirildiğine

C) Öfkemizi kontrol etmemize yardımcı oldu-
ğuna

D) Tutulan orucun insan sağlığına fayda sağla-
dığına

3. � Hükmü farzdır.

 � Ailedeki kişi sayısınca verilir.

 � Veren kişinin günlük yemek masrafı kadar-
dır.

 � Bayram namazı vaktine kadar verilmesi 
gerekir.

 Yukarıda fıtır sadakasıyla ilgili verilen bilgi-
lerden kaç tanesi doğrudur?

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

4. Oruç tutmaya başlayan Müslüman, Allah rızası-
nı kazanmak için açlık ve susuzluğa direnir. Na-
maz kılarak, Kur’an okuyarak, ilim öğrenerek, 
hayırlı işlere koşarak orucunu güzelleştirir.

 Bu parçada orucun insana kazandırdıkların-
dan hangisinden söz edilmemektedir?

A) İlme teşvik etmesi

B) Sabrın gelişimini sağlaması

C) Faydalı işlere yönlendirmesi

D) Nimetlerin kıymetini öğretmesi

5. Allah’a (c.c) verdiği sözü tutan oruçlu kimse 
akşam vakti girince ilk mükâfatını alır. Çünkü 
artık o günkü orucu son bulmuştur. Şükrederek 
orucunu açan kimsenin asıl mükâfatı ise ahiret-
tedir.

 Bu parçada Ramazan ayıyla ilgili aşağıdaki 
kavramlardan hangisi ön plana çıkmakta-
dır?

A) İftar

B) Sahur

C) İmsak

D) Teravih

6. 

 Bu metinde verilen iftar duasında oruç iba-
detiyle ilgili aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Yalnızca Allah için tutulması gerektiğine

B) Sağlığımızın şükrü niteliğinde olduğuna

C) Allah’ın verdiği nimetlerle orucun açıldığına

D) İnsanın içindeki kötü duyguları yok ettiğine
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5 Ramazan ve Oruçla ilgili Kavramlar Test 8

7. � Tan yerinin ağarmasıyla son bulur.

 � Hz. Muhammed (sav)  “mübarek yemek” 
olarak isimlendirmiştir. 

 � Peygamberimiz, Müslümanları uykularını 
bölerek bu yemeğe kalkmaya teşvik etmiş-
tir.

 Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ilgilidir?

A) İftar

B) Sahur 

C) Teravih 

D) Mukabele

8. Aşağıdaki hadislerden hangisi konusu itiba-
riyle diğerlerinden farklıdır?

A) Din güzel ahlaktır.

B) Oruç (günahlara karşı koruyan) bir kalkan-
dır.

C) Bizim orucumuzla Ehl-i kitabın orucunu ayı-
ran (şey) sahur yemeğidir.

D) Kim inanarak ve sevabını Allahtan umarak 
Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları 
affolunur.

9. Oruç sabrın yarısıdır. (Hz. Muhammed sav)

 Bu hadiste oruçlu kimsenin aşağıdakilerden 
hangisine dikkat etmesi gerektiği anlatıl-
maktadır? 

A) Namazlarını aksatmamaya

B) Günahlarına tövbe etmeye

C) İnsanlara faydalı işler yapmaya

D) Öfkesini kontrol edip başkalarını kırmama-
ya

10. Zeynep, sınavdan yüksek not alırsa üç gün oruç 
tutacağına dair söz vermiştir. Sınavlar açıklan-
dığında 100 tam puan aldığını öğrenen Zeynep, 
hemen ertesi günden başlayarak sözünü yerine 
getirir ve üç gün üst üste oruç tutar.

 Bu metinde sözü edilen oruç türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Adak orucu

B) Şükür orucu

C) Ramazan orucu

D) Muharrem orucu

11. Peygamberimiz (sav)’in uygulamalarından yola 
çıkarak; Pazartesi ve Perşembe günleri, her 
ayın 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmak da müs-
tehab kabul edilmiştir. Ramazan ayında olduğu 
gibi bu oruçlarda da orucu bozan ve sevabını 
azaltan davranışlardan aynı şekilde uzak durul-
ması gerekir.

 Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) Ramazan ayı dışında da tutulabilen oruçlar 
vardır.

B) Tutulan her oruçta dikkat edilmesi gereken 
temel ilkeler aynıdır.

C) Haftanın bazı günleri oruç tutmak Peygam-
berimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

D) Müslümanın, hangi ayda olursa olsun, boz-
duğu orucun karşılığında iki tam ay oruç 
tutması gerekir.

12. 

D Y

Oruç, Müslümanların davranışları üzerinde
etkili olması gereken bir ibadettir.

Oruç ile sabır yakın
ilişkisi olan

kavramlardır.

Oruç, imsak ile
başlar iftar ile

biter.

D Y D Y

I. II. III. IV.

 Yukarıdaki şemada soruların “Doğru-Yanlış” 
olma durumuna göre oklar takip edildiğinde 
kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

A) I B) II C) III D) IV
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1. Müslümanlar tarih boyunca Ramazan ayına bü-
yük önem vermişlerdir. Bu ayı en güzel şekilde 
değerlendirmeye çalışmışlardır. Toplumumuz-
da da bu mübarek aya büyük önem verilir. Kül-
türümüzde Ramazan Ayıyla ilgili pek çok güzel 
gelenek vardır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü 
edilen geleneklerden biri değildir?

A) İftar davetleri düzenlemek

B) Sahurda davul çalarak insanları uyandırmak

C) Teravih namazı çıkışlarında ikram dağıtmak

D) Kurban keserek ihtiyaçlı kimselerle paylaş-
mak

2.       

 Yukarıdaki görsel kültürümüzdeki Ramazan 
ayıyla ilgili hangi geleneğe örnektir?

A) Hatim 

B) İftar

C) Mahya

D) Teravih

3. Peygamberimiz (sav) her yıl Ramazan ayında 
Cebrail’le (a.s) karşılıklı olarak Kur’an okurdu. 
Müslümanlar, Hz. Peygamberle başlayan bu 
güzel uygulamayı o günden bugüne kadar de-
vam ettirmekte, böylece camiler ve evler Kur’an 
sesleriyle dolup taşmaktadır.

 Bu parçada sözü edilen kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hafız

B) Sahur

C) Teravih

D) Mukabele

4. Müminler Ramazan’ı sahurlarla, iftarlarla, sa-
daka, teravih ve mukabelelerle değerlendirirler. 
Oruç ayı Ramazan bu güzellikleriyle hem bizim 
manevi hayatımıza hem de toplumumuza farklı 
bir coşku katar.

 Bu parçada Ramazan ayıyla ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Toplumsal huzura katkısına

B) Yardımlaşmaya vesile olduğuna

C) İnananların iç dünyasını güzelleştirdiğine

D) Kin ve düşmanlıkları tamamen ortadan kal-
dırdığına

5. Ramazan’ın coşkulu ve farklı manevi havası ço-
cukları kendisine çeker. Onlar da oruç tutmak 
isterler. Oysa yaşları çok küçük olduğu için he-
nüz oruç tutmak onlara farz değildir. Ama ço-
cuklar büyüdüklerini göstermek amacıyla oruç 
tutmaya hevesli olurlar. Çocuklar Ramazan’ın 
coşkusundan mahrum kalmasınlar diye öğle-
ne kadar oruç tutmaları adet haline gelmiştir. 
Böylelikle onlar da yavaş yavaş oruç tutmaya 
alıştırılmış olurlar.

 Bu parçada Ramazan geleneklerimizden 
hangisinden söz edilmektedir?

A) İftar çadırı

B) Sahur orucu

C) Tekne orucu

D) Teravih namazı

6. Ramazan ayına özgü geleneklerden biri de iftar 
çadırlarıdır. Özellikle şehir merkezlerinde kolay 
ulaşılabilecek noktalara kurulan bu çadırlardan 
hem maddi durumu yeterli olmayanlar hem de 
iş güç ve benzeri sebeplerle evine iftara yeti-
şemeyecek olanlar faydalanır. Böylece farklı 
ekonomik yapılardan birbirlerini hiç tanımayan 
insanlar şehrin karmaşasından sıyrılarak aynı 
sofrada oruç açıp muhabbet etme imkânı bul-
muş olurlar.

 Bu parçadan iftar çadırlarıyla ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanları birbirine yaklaştırır.

B) Şehrin mimarisini güzelleştirir.

C) Bir çeşit yardımlaşma örneğidir.

D) Toplumsal dayanışmaya katkı sunar.
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5 Kültürümüzde Ramazan ve Oruç Test 9

7-8. Soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

7. Bu metinde anlatılan Ramazan geleneğinin 
temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borç verme kültürünü geliştirmek

B) Toplumsal paylaşma ve yardımlaşmayı 
sağlamak

C) Kişinin manevi dünyasını zenginleştirmek

D) Esnafların ticari kazançlarına destek olmak

8. Bu parça İslam’daki hangi ibadetle ilişkilen-
dirilebilir?

A) Umre

B) Namaz

C) Kurban 

D) Sadaka

9. Ramazan ayının sonuna doğru Müslümanlar bir 
yandan Ramazan’ın gidişine üzülürken diğer 
yandan bir ay boyunca sabırla yerine getirdik-
leri oruç ibadetinin ödülünü alacak olmanın se-
vinciyle dolarlar. 

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine vur-
gu yapılmaktadır?

A) Ramazan Bayramı

B) Kurban Bayramı

C) Mevlid kandili

D) Miraç kandili

10. Ramazan aylarında Müslümanlar İstanbul 
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif Camiine gider-
ler. Bu camide Hz. Muhammed’in (sav) hırkası 
bulunmaktadır. Böylece Medine’ye gidemeyen 
Müslümanlar Hırka-i Şerifi ziyaret ederek teselli 
bulurlar. Bu gelenek Osmanlı döneminden 
bugüne kadar devam etmektedir.

 Bu parçada anlatılan gelenek aşağıdakiler-
den hangisinin delilidir?

A) Toplumumuzdaki peygamber sevgisinin

B) Osmanlı Devleti’nin namaz kılmaya verdiği 
önemin

C) Medine’nin İslam tarihinde özel bir yere sa-
hip olduğunun

D) Ramazan ayında cemaatle namaz kılmaya 
özen gösterildiğinin

11. Ramazan toplumumuzda bir iyilik fırsatı olarak 
görülür. Bu ayda yapılan iyiliklerin sevabının kat 
kat verileceğini bilen Müslümanlar kendi du-
rumlarına göre yardımlarda bulunurlar. Kimileri 
Ramazan kolileri hazırlayıp ihtiyaç sahiplerine 
dağıtırken kimileri de zekât ve sadakalarını kar-
deşlerine ulaştırmaya çalışırlar. Bunları yapa-
mayanlar da boş durmaz, yapabildikleri hayır 
işlerine koşarlar.

 Bu parçayı en genel manada ifade eden yar-
gı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ramazan paylaşma ve yardımlaşma ayıdır.

B) İyilik yapanlar Allah katında ödüllendirile-
cektir.

C) İhtiyaç sahiplerine yılın her döneminde yar-
dım edilmelidir.

D) Zekât ve sadaka Ramazan ayında yapılma-
sı gereken ibadetlerdir.

12. Ramazan geleneklerimizden biri de diş kirasıdır. 
Diş kirasıyla misafirlere “Siz bizim sevap kazan-
mamıza vesile oldunuz. Dişlerinizi yordunuz. Biz 
de size teşekkür olarak diş kirası vermek istiyo-
ruz.” Diyerek küçük bir hediye verilirdi.

 Bu parçada anlatılan gelenek aşağıdakiler-
den hangisinin göstergesidir?

A) Orucun farz bir ibadet olduğunun

B) Misafire ikramın tüm dinleri kapsadığının

C) Ramazan ayına ve misafire verilen değerin

D) Kazanılan sevapların asla boşa gitmeyece-
ğinin 
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1. Andolsun ki biz her ümmete, ‘Allah’a kulluk 
edin, sahte tanrılardan uzak durun’ diyen bir 
elçi gönderdik... (Nahl suresi 36. ayet)

 Bu ayette aşağıdaki yargılardan hangisi vur-
gulanmaktadır?

A) Yüce Allah bazı toplumları çeşitli musibet-
lerle imtihan etmiştir.

B) Allah her topluma rehberlik edecek bir pey-
gamber göndermiştir.

C) Allah’tan başka ilahlara kulluk edenler hiç-
bir şartta affedilmeyecektir.

D) Toplumlar içerisinde en üstünü Hz. Mu-
hammed (sav)’in ümmetidir.

2. (I) Hz. Davud (a.s.) İsrailoğullarına gönderilen 
bir peygamberdir. (II) Hz. Süleyman’ın (a.s) oğ-
ludur. (III) Kitap verilen dört peygamberden bi-
ridir. (IV) Adı Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir.

 Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cüm-
lelerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmek-
tedir?

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

3. I. Harun peygamberin kardeşidir.

 II. Tâlût’un ordusunda savaşmıştır.

 III. Kendisine Tevrat isimli kitap verilmiştir.

 IV. İnsanları Allah’ın varlığına ve birliğine davet 
etmiştir.

 Hz. Davud ile ilgili yukarıda verilen bilgiler-
den hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV

4-5. Soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

 “…‘O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? 
Biz hükümdarlığa ondan daha lâyığız. Ona zen-
ginlik de verilmemiştir.’ dediler. Peygamberleri 
şöyle dedi: ‘Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize 
(hükümdar) seçti, onun bilgisini ve gücünü ar-
tırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu 
geniş olandır, hakkıyla bilendir.”

 (Bakara suresi 247. ayet)

4. Bu ayetteki altı çizili bölümde kastedilen kişi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tâlût

B) Câlût

C) Hz. Davud

D) Hz. Süleyman

5. Bu ayette anlatılan kavmin hükümdarlığa 
layık olacak kişide hangi özelliği aradıkları 
söylenebilir?

A) Güzel ahlak

B) Allah’a iman

C) Zenginlik ve güç

D) Peygamber olmak

6. Tâlût ordu ile hareket edince, “Şüphesiz Allah 
sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan 
içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte 
o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka.” 
dedi. İçlerinden pek azı hariç, hepsi ırmaktan 
içtiler. Tâlût ve onunla beraber iman edenler 
ırmağı geçince, (geride kalanlar) “Bugün bizim 
Câlût’a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz 
yok.” dediler. Allah’a kavuşacaklarını kesin ola-
rak bilenler (ırmağı geçenler) ise şu cevabı ver-
diler: “Allah’ın izniyle büyük bir topluluğa galip 
gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabre-
denlerle beraberdir”. (Bakara suresi 249. ayet)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Zaferin Allah’ın yardımı ve iznine bağlı oldu-
ğuna

B) Tâlût’un ordusunun çoğunun imtihanı kay-
bettiğine

C) Allah’ın Davud peygamberi Tâlût’a karşı 
desteklediğine

D) Allah’ın emrine karşı gelenlerin savaşta 
güçsüz düştüğüne
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7. Ona dedik ki: “Ey Dâvûd! Gerçekten biz seni 
yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak 
ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni 
Allah’ın yolundan saptırır. Allah’ın yolundan sa-
panlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle 
şiddetli bir azap vardır.” (Sâd suresi 26. ayet)

 Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Hz. Davud, Allah tarafından seçilmiş bir kul-
dur.

B) Allah, Hz. Davud’a bazı uyarılarda bulun-
maktadır.

C) Hz. Davut Allah’ın yardımıyla Câlûtû öldür-
müştür.

D) Doğru yoldan sapanlar ahirette cezalandırı-
lacaktır.

8. Allah’ım! Senden senin sevgini, seni sevenin 
sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli 
isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana kendim-
den, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

 Hz. Davud’a ait bu duanın temel konusu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbadetler ve önemi

B) Ailenin dindeki yeri

C) Allah’ın varlığı ve birliği

D) Allah’a olan sevgi ve bağlılık

9. Yaratan, besleyip büyüten, 
yarattıklarıyla ilgili kurallar ko-
yan ve onları terbiye eden de-
mektir. Allah (c.c) bu isminin ge-
reği olarak, kendisine inananları 
daha iyi insanlar olmaları için 
bazı ibadetlerle eğitir. Allah’ın 
(c.c) Müslümanları eğitmesi 
onun merhametinin bir sonucu-
dur. Dua ederken Yüce Allah’a 
sığınıldığı için bu isim kullanılır.

Zeynep

 Zeynep’in bahsettiği isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Rab

B) Semî

C) Basar

D) Vedud

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

 Bu duadan aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) Müslümanlar Allah’a dua etmelidir.

B) Dünya için dua etmek ahiretteki mükâfata 
engel olur.

C) Cehennem azabından sakınmak için 
Allah’tan yardım istenmelidir.

D) Müslüman hem dünya hem ahiret için 
Allah’tan yardım istemelidir.

11. 

 Bu dualar aşağıdaki isimlerden hangisiyle 
anılmaktadır?

A) Salli barik duaları

B) Tahiyyat duaları

C) Rabbena duaları

D) Subhaneke duası

12. Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni, ana-
babamı ve inananları bağışla. (İbrahim suresi 
41. ayet)

 Bu ayetteki altı çizili bölümde kastedilen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölüm anı

B) Ahiret günü

C) Dünya hayatı

D) Doğum günleri


