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Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilal!

Kahraman ›rk›ma bir gül! Ne bu iddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helal...

Hakk›d›r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaad›m, hür yaar›m.

Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›? aar›m!

Kükremi sel gibiyim, bendimi çi¤ner, aar›m.

Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam, taar›m.

Garb›n afak›n› sarm›sa çelik z›rhl› duvar,

Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar,

"Medeniyet!" dedi¤in tek dii kalm› canavar?

Arkada! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n.

Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n.

Do¤acakt›r sana va'detti¤i günler Hakk'›n...

Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.

Bast›¤›n yerleri "toprak!" diyerek geçme, tan›:

Düün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›.

Sen ehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›;

Verme, dünyalar› alsan da bu cennet vatan›. 

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?

ühedâ f›k›racak topra¤› s›ksan, üheda!

Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n da Hüda,

Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ‹lâhi, udur ancak emeli:

De¤mesin mabedimin gö¤süne nâmahrem eli.

Bu ezanlar -ki ahadetleri dinin temeli-

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - ta›m,

Her cerîhamdan, ‹lâhi, boan›p kanl› ya›m,

F›k›r›r ruh-› mücerred gibi yerden na'›m;

O zaman yükselerek ara de¤er belki ba›m.

Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl› hilal!

Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlal:

Hakk›d›r, hür yaam›, bayra¤›m›n hürriyet;

Hakk›d›r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
              Mehmet Âkif ERSOY

‹ST‹KLAL MARŞI



Ey Türk gençli¤i! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, 

muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k›ymetli 

hazinendir. ‹stikbalde dahi seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve 

haricî, bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düersen vazifeye at›lmak için, içinde bulunaca¤›n vaziyetin imkân ve eraitini 

düünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 

‹stiklal ve cumhuriyetine kastedecek dümanlar, bütün dünyada emsali görülmemi 

bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün kaleleri 

zapt edilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordular› da¤›t›lm› ve memleketin 

her köesi bilfiil igal edilmi olabilir. Bütün bu eraitten daha elim ve daha vahim 

olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve 

hatta h›yanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri ahsi menfaatlerini, 

müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap 

ve bitap dümü olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlad›! ‹te, bu ahval ve erait içinde dâhi vazifen; Türk 

istiklal ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç oldu¤un kudret, damarlar›ndaki asil 

kanda, mevcuttur!

ATATÜRK’ÜN GENÇL‹⁄E H‹TABES‹

“Benim Manevi Mirasım BİLİM ve AKILDIR”

M. Kemal ATATÜRK



V

Ortaokullarımızda uygulanan yeni öğretim programındaki “kazanım” sözcüğü ile öğrenciyi merke-

ze alan bir tutumun benimsendiğini; eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, araştırma, 

karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimci olma, kişisel ve sosyal değerlere önem verme gibi 

becerilere ağırlık verildiğini görmekteyiz.

Öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağla-

yacak etkinliklerin kullanılması önerilmiştir. Ayrıca “yaparak-düşünerek” öğrenme etkinliklerinin önemli 

olduğu vurgulanmış ve yeni programlarda, ölçme ve değerlendirme sadece öğrenmenin değerlendi-

rilmesi olarak değil, öğrenme sürecinin de değerlendirmesine yönelik ele alınmış ve öğrenciye sorular 

soran, problem kuran, problem çözen, kendi bilişsel yapısını oluşturan aktif bir rol biçilmiştir. 

İşte bu yaklaşım okullarımızdaki öğretim sürecine tam olarak yerleştirildiği ve uygulandığı zaman 

öğrencilerimizin derslere olan ilgi ve motivasyonları önemli ölçüde artacaktır. 

Palme Yayınevinin ortaokullar için hazırladığı bu kitap serisinin içeriği yukarıda belirtilen bakış açısı 

çerçevesinde oluşturulmuştur. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yeni müfredatların oluştu-

rulmasında ortaya koyduğu örneklerin güncel, bir bütün içerisinde ve yerli ve milli değerlerimize uygun 

olması gibi hususlara da özen gösterilmiştir.

Bu kitapların hazırlanmasında bana desteğini esirgemeyen Palme Yayınevi Yönetim Kurulu Başka-

nı Sayın İlhan BUDAK’a teşekkür ederim.

Palme Yayınevinin ortaokul grubunda, şimdiden yüzlerce yayımlarından biri olan bu kitabın tüm 

öğrencilerimize yararlı olmasını ve öğretmenlerimize de derslerinde katkı sağlamasını diliyorum.

Erhan YILDIZ

palmeyayincilik@yandex.com

EDİTÖR’DEN
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1.	 Aşağıdakilerden	hangisi	evrendeki	düzen	ile	ilgili	
örneklerden	değildir?

A) Güneş sistemi

B) Mevsimlerin birbirini takip etmesi

C) Canlıların doğması ve büyümesi

D) Trafik kurallarına uyunca trafiğin daha düzenli 
olması

2.	 Aşağıdaki	 ayetlerden	 hangisi	 evrendeki	 düzeni	
anlatmaktadır?

A) “Görgü yükseltti ve ölçüyü koydu” (Rahman,7)

B) “O halde, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlı-
yorsunuz? (Rahman, 16)

C) “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yar-
dım dileriz.” (Fatiha, 5)

D) “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”  
(İhlas, 4)

3. Ahmet Öğretmen, öğrencilerine "Allah’ın varlığına 
aşağıdakilerden hangisi delil olamaz?" diye sor-
muştur. Hangi	öğrenci	doğru	cevap	vermiştir?

A) Kainattaki muhteşem düzen

B) Kur’an’-ı Kerim’in bildirmesi

C) Peygamber Efendimizin bildirmesi

D) Camilerin olması

4. “Eğer	yerde	ve	gökte	Allah’tan	başka	tanrılar	bu-
lunsaydı,	kesinlikle	yerin	göğün	düzeni	bozulur-
du.”	(Enbiya,	22)	ayetin	ana	fikri		nedir?

A) Yeri ve göğü Allah yaratmıştır.

B) Yer ve gökte muhteşem bir düzen vardır.

C) Allah bir ve tektir.

D) Başka tanrılara inanan insanlar da bulunmakta-
dır.

5. “Şüphesiz  bunda aklını kullanan bir kavim için 
“Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.” (Rad Su-
resi, 4. ayet) ayetinde	anlatılmak	istenen	nedir?

A) Mahkemelerde delillerin kullanılması gerektiği

B) Delil olmadan kimsenin suçlanamayacağı

C) İddia edilen her şeyin bir delile dayanması ge-
rektiği

D) Kainatta Allah’ın varlığını gösteren delillerin ol-
duğu

6. “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Ka-
mer, 49) ayetinde	anlatılmak	istenen	nedir?

A) Ticarette ölçüm doğru ve eksiksiz olmalıdır.

B) Kimyasal maddeler, belli ölçülerde birleştiğinde 
farklı maddelere dönüşebilir.

C) Kainatta her şey belli bir ölçüye göre yaratılmış-
tır.

D) Tüm işlerimizde ölçülü olmalı, ölçüsüz iş yap-
mamalıyız.

Allah İnancı1
Evrende Bir Düzen Vardır. Allah Vardır ve Birdir.
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7. 

Din Kültürü öğretmeni 5. sınıf öğrencilerine, 1. 
üniteyi iyi öğrenmeleri için ödev vermiştir. Ayşe 
evrendeki düzen konusunu anlatırken arkadaşla-
rına bazı cümleler okumuş bu cümlelerden hangi-
sinin yanlış olduğunu sormuştur.

	 Ayşe'nin	okuduğu	cümlelerden	hangisi	yanlıştır?

A) Kainatta mükemmel  bir düzen vardır.

B) Allah’ın var olduğuna dair birçok deliller bulun-
maktadır.

C) Allah’ın yaratması yanında, tesadüfen oluşan 
varlıklar da vardır.

D) Allah tektir, benzeri ve dengi yoktur.

8. 

	 Evrendeki	düzen	ile	Allah’ın	vardığı	arasında	na-
sıl	bir	ilişki	bulunmaktadır?

A) Herhangi bir ilişki yoktur.

B) Çok az bir ilişki vardır.

C) Evrendeki düzen Allah’ın varlığına bir delildir.

D) Benzer konular olsa da doğrudan ilişkili değiller-
dir.

9. “... Onunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Eğer olsaydı, 
her biri yarattığına hükmeder ve biri diğerine üstün-
lük kuraya kalkardı.” (Müminun suresi, 91) ayetinin	
ana	fikri	nedir?

A) Yunan efsanelerine göre birçok tanrı vardır.

B) Allah’tan başka ilah yoktur.

C) Birçok tanrı vardır ama en güçlüsü Allah’tır.

D) Tanrılar devamlı mücadele içindedirler.

10. I. Allah vardır ve birden fazladır.

 II. Allah’ın olup olmadığı belli değildir.

 III. Allah vardır ve birdir.

 IV. Allah olabilir de olmayabilir de.

	 Yukarıda	verilen	cümlelerden	hangisi	doğrudur?

A) I  B) II C) III D) IV
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Allah İnancı2
1. 

 "Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm 
bağları, ekinler; bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek 
gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı su ile 
sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir 
kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kul-
lanan bir kavim için (Allah'ın varlığını gösteren) delil-
ler vardır." (Ra'd suresi ayet 4) ayetine	dayanarak	
aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Aynı su ile sulanmasına rağmen farklı bitkiler 
farklı ürünler vermektedir.

B) Bitkilerde de Allah'ın varlığına deliller bulun-
maktadır.

C) Bitkilerin ne ürün vereceği doğanın iradesine 
kalmıştır.

D) Bazı bitkilerin ürünleri aynı türdeki diğerlerinden 
daha çok ve daha güzel olabilir.

2. 

 "O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) bir 
aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bil-
meniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları 
(boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) 
yaratmıştır. O, âyetlerini, bilen bir topluma ayrı ayrı 
açıklamaktadır." (Yunus suresi, 5) ayetinin	ana	fikri	
nedir?

A) Kainattaki tüm varlıklar Allah tarafından belirli 
amaçlarla yaratılmışlardır.

B) Uzaydaki varlıkları Allah yaratmıştır.

C) Güneşin ışığı kendisindendir, ayın ışığı ise yan-
sıma sayesinde oluşmaktadır.

D) Yılların hesabını güneş sayesinde yapmaktayız.

3. "...O'nunla beraber başka bir tanrı da yoktur; aksi 
takdirde her tanrı kendi yarattıklarını alıp bir tarafa 
çekilir ve mutlaka o tanrılardan biri diğerine baskın 
gelmeye çalışırdı. (Müminun, 91) ayetinde	ne	anla-
tılmaktadır?

A) Başka tanrıların da olduğu ve yarattıklarına hük-
mettikleri

B) Diğer tanrıların Allah'tan güçsüz oldukları

C) Her tanrının sadece kendi yarattığına hükmettiği

D) Allah'tan başka tanrının olmasının mantık açı-
sından mümkün olamayacağı

4. I. Allah her şeyin yaratıcısıdır.

 II. Varlıkların bazılarını kimin yarattığı bilinmemek-
tedir.

 III. Laboratuvarda da bazı canlılar yaratılabilmek-
tedir.

 IV. Dağlar kendi kendine oluşmuştur.

	 Yukarıdaki	cümlelerden	hangisi	 ya	da	hangileri	
doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) Yalnız III D) I ve IV

5. "Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, 
dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine 
karşı seni ne aldattı? (İnfitar suresi, ayet 7-8)	ayetin-
de	neyin	yaratılışının	ölçülü	olduğundan	bahse-
dilmektedir?

A) Kainatın

B) İnsanın

C) Uzayın

D) Dünyanın

Allah Her Şeyin Yaratıcısıdır.
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6.	 “Allah,	 her	 şeyin	 yaratıcısıdır.	 Her	 şey	 üzerine	

vekil	de	O’dur.	(Zümer	suresi,	62.	ayet)’ten	hangi	
sonuç	çıkarılamaz?

A) Canlı, cansız bütün varlıkları Allah’ın yarattığı

B) Yaratmaya Allah’tan başka bir varlığın gücünün 
yetmeyeceği

C) Her şeyi Allah'ın yarattığı

D) Allah ilk canlıları yaratmıştır, sonrakiler kendili-
ğinden üremişlerdir.

7. “O, sudan bir insan yaratıp ondan soy ve hısımlık 
meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü 
yetendir.” (Furkan suresi, 54. ayet) te	hangi	konu	
vurgulanmıştır?

A) İnsanların bir soya mensup oldukları

B) İnsanların arasında bir hısımlık oluştuğu

C) Allah’ın insanı sudan yarattığı

D) Suda birçok canlının yaratıldığı

8. 

Allah bütün canlıları sudan yarattı işte bunlardan 
bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üze-
rinde yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah 
dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla 
gücü yetendir. (Nur suresi, 45. ayet) 

	 Yukarıdaki	ayetten	hangi	sonuç	çıkarılamaz?

A) Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır.

B) Allah’ın gücü herşeye yeter.

C) Canlılar farklı şekilde hareket etmektedirler.

D) Dörtten fazla ayağı olan canlılar evrimle oluş-
muştur.

9. 

“Düşünüp ibret alasınız diye her şeyden (erkekli 
dişili) iki eş yarattık.” (Zariyat suresi, 49. ayet) 

	 Yukarıda	hangi	konudan	bahsedilmektedir?

A) İnsanların düşünüp ibret almaları gerektiği

B) Erkek cinsinin dişiye göre daha güçlü olduğu

C) Erkek ve dişinin birbirini tamamladığı

D) Her canlıdan erkek ve dişi olmak üzere iki eş 
yaratıldığı

 

10. 

 “Göklerin ve yerin mülkü (hükümdarlığı) Allah’ındır. 
O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları dilediği-
ne erkek çocukları verir.” (Şura sures,i 49. ayet) ten	
hangi	hüküm	çıkarılamaz?

A) Gökleri ve yeri Allah yaratmıştır.

B) İnsanlara bazen kız, bazen erkek evlat verir.

C) Allah’ın yaratması, dilemesi sonucu gerçekleşir.

D) Mutlaka herkese kız veya erkek çocuğu verir.
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1. 

Allah'ın	 "Ahirette	 yalnız	
Müslümanlara	 merha-
met	eden"	anlamına	ge-
len	ismi	hangisidir?

A) Rahman

C) Muktedir

B) Aziz

D) Rahim

2. 

Allah'ın	 "Dünyadaki	
bütün	yaratıklara	rızık	
ve	sayısız	nimetler	ve-
ren"	anlamındaki	 ismi	
nedir?

A) Rahim

B) Rahman

C) Kadir

D) Halık

3.	 Allah’ın	Rahman	ve	rahim	isimleri	arasında,	nasıl	
bir	fark	vardır?

A) Yaklaşık olarak manaları aynıdır.

B) Rahman ismi, dünyadaki bütün varlıklara rızık 
ve sayısız nimetler veren” anlamındayken, ra-
him ismi Ahirette yalnız Müslümanlara merha-
met eden” anlamındadır.

C) İkisi tamamen zıt anlamlıdır.

D) Rahman ismi ahirette Rahim ismi dünyada te-
celli eder.

4.	 Ali	 öğretmen	 öğrencilerinden	 Allah'ın	 Rahman	
sıfatına	 bir	 örnek	 vermelerini	 istemiştir.	 Hangi	
öğrenci	yanlış	cevap	vermiştir?

A) Sümeyye: Ahirette cenneti yaratması

B) Naşide: Annelerin yavrularına şefkatleri

C) Ahmet: Ahirette mümin kullarına merhameti

D) Veli: Günah işleyen kullarına ceza vermesi

5. I. Allah'ın Rahim ismi tüm kullarına göstereceği 
merhamet ile ilgilidir.

 II. Rahman ve Rahim isimleri arasında bir fark 
yoktur.

 III. Rahman ismi dünyadaki tüm insanlara olan 
merhameti ile ilgilidir.

 IV. Cehennem de Rahim isminin bir yansımasıdır.

	 Yukardakilerden	hangisi	ya	da	hangileri	doğru-
dur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) Yalnız III

D) I ve IV

 

6.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 Allah'ın	 Rahman	 ismi-
nin	yansımalarına	bir	örnektir?

A)  Dünyada savaşların olması

B) İnsanların günah işlemeleri

C) Çevrenin kirletilmesi

D) Dünyanın güneşe olan uzaklığının ayarlanmış 
olması

Allah Rahman ve Rahimdir.



P
a

lm
e 

Y
a

y
ın

ev
i

7

Test 3Allah İnancı

1
. 

Ü
ni

te

7. 

Allah'ın	 Rahman	 ve	 Rahim	 isimleri	 arasında	
nasıl	bir	ortak	yön	vardır?

A) Her ikisi de Allah'ın diğer varlıklara merhameti 
ile ilgilidir.

B) Aralarında herhangi bir ortak yön bulunmamak-
tadır.

C) İkisi de ahirette günah işleyen kullarını cezalan-
dırması ile ilgilidir.

D) İkisi de diğer varlıkları yaratması ile ilgilidir.

8. Besmele'de	Allah'ın	Rahman	ve	Rahim	isimleri-
nin	geçmesinden	hangi	sonuç	çıkarılabilir?	

A) Allah'ın bu isimleri insanlar için çok önemlidir.

B) Bu isimleri yerine herhangi iki isim de söylenebi-
lir.

C) Besmeleye her zaman ihtiyacımız yoktur.

D) Ara sıra besmeleyi söylersek iyi olur.

9. 

Aşağıdakilerden	 hangisi	
Allah'ın	 Rahim	 isminin	 bir	
yansımasıdır?

A) Ahirette günah işleyenlerin cezalandırılması

B) Dünyada birçok günahkar insan bulunması

C) Bazen tabi afetlerin meydana gelmesi

D) Ahirette mümin kulların cennetle ödüllendirilme-
si

10. I. Rahman ve Rahim Allah'ın iki önemli ismidir.

 II. Rahman ve Rahim isimlerinin ikisi de Allah'ın 
merhameti ile ilgilidir.

 III. Allah'ın bu iki ismi dışında başka ismi yoktur.

 IV. Allah'ın bu iki isminin yansımaları da insanlar 
için önemlidir.

	 Yukarıdakilerden	hangisi	ya	da	hangileri	yanlış-
tır?

A) Yalnız IV

B) I ve II

C) Yalnız III

D)  III ve IV
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1. I. Allah bazı şeyleri duyar

 II. Allah her şeyi duyar

 III. Allah yüksek sesle konuştuğumuzda duyar.

 IV. Çok alçak sesler dışında Allah her şeyi duyar.

	 Allah'ın	duyması	 ile	 ilgili	 hangisi	 yada	hangileri	
doğrudur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) III ve IV

2. I. Allah işitmek için herhangi bir organa veya va-
sıtaya ihtiyaç duymaz.

 II. Allah'ın gücünün yetmeyeceği şeyler olabilir.

 III. Alllah zihnimizden geçenleri de bilir.

 IV. Allah koyu karanlıkta olanları da görür.

	 Yukarıdakilerden	hangisi	ya	da	hangileri	yanlış-
tır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve IV

D) III ve I

3. 

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

Allah'ın (cc) her şeye 

gücünün yetmesi anla-

mına gelen ismidir.

	 Daire	içindeki	boşluğa	gelecek	kavram	hangisi-
dir?

A)  Rahman

B) Rahim

C) Alim

D) Kadir

4.	 Allah'ın	 herşeyi	 işitip,	 görüp	 bildiği	 ve	 herşeye	
gücünün	 yettiğini	 bilen	 insanın	 hayatında	 nasıl	
bir	değişiklik	olması	beklenmez?

A) Konuşma ve davranışlarında dikkatli ve ölçülü 
olur.

B) İyi, güzel ve yararlı işler yapmaya yönelir.

C) Kötülerden sakınır.

D) Diğer insanlara karış merhametsiz olur.

5.	 "...	Şüphesiz	Allah	yaptıklarınızı	eksiksiz	görür."	
(Bakara	suresi,	110	ayet)	ayetine	inanan	bir	mü-
min	aşağıdakilerden	hangisini	yapmaz?

A) Arkadaşlarına kötü davranmak

B) Fakirlere yardım etmek

C) Beş vakit namaz kılmak

D) Ramazan ayında oruç tutmak

6. 

 

	 "....	O,	 karada	 ve	denizde	ne	 varsa	bilir;	O'nun	
bilgisi	dışında	bir	yaprak	düşmez.."	(Enam	sure-
si,	59.	ayet)	aşağıdakilerden	hangisi	ile	ilgilidir?

A) Allah'ın her şeye gücünün yetmesi

B) Allah'ın her şeyi işitmesi

C) Allah'ın her şeyi bilmesi

D) Allah'ın her şeyi görmesi

Allah Her Şeyi İşitir, Bilir, Görür ve Her Şeye Gücü Yeter.
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7.	 Aşağıdaki	eşleştirmelerden	hangisi	yanlıştır?

A) Allah herşeyi görür. S Basar

B) Allah her şeyi duyar. S Semi

C) Allah her şeyi bilir. S İlim

D) Allah'ın her şeye gücü yeter. S Tekvin

8. 

"Şüphesiz Allah açığa vurulan sözü de bilir, gizle-
diklerinizi de bilir." (Enbiya suresi/110) 

	 Yukarıdaki	 ayette	 Allah'ın	 hangi	 sıfatına	 vurgu	
yapılmıştır?

A) Allah'ın her şeye gücünün yetmesi

B) Allah'ın her şeyi duyması

C) Allah'ın her şeyi bilmesi

D) Allah'ın herşeyi görmesi

9.	 Allah'ın	 işitip	 görmesi	 ile	 insanlarınki	 arasında	
nasıl	bir	fark	vardır?

A) İnsanlarınki çok sınırlı iken Allah her şeyi işitip 
görür.

B) Arada pek fark bulunmamaktadır.

C) Bu özellikler insanlara verilmemiştir.

D) Allah'ın bu sıfatlarının ancak yarısı kadarı insan-
lara verilmiştir.

10. 

Allah'ın	her	şeyi	gördü-
ğünü	 bilen	 bir	 Müslü-
manın	 aşağıdaki	 dav-
ranışlardan	 hangisini	
göstermesi	beklenmez?

A) Tek başına iken de namazlarına devam etmesi

B) Markette kimse yokken çikolata alıp uzaklaş-
ması

C) Yerde bulduğu parayı götürüp yetkililere teslim 
etmesi

D) Fazla para üstü verildiğinde onu geri vermesi
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1.	 Allah'a	inanan	bir	insanın	hayatının	nasıl	olması	

beklenir?

A) Kibirli olur.

B) İnsanlara merhamet etmez.

C) Başkalarına eziyet etmeyi sever.

D) Allah'a hesap vereceğini düşünerek tüm davra-
nışlarında dikkatli olur.

2.	 Allah’a	inanan	bir	kişinin	imanının	davranışlarına	
etkisi	nasıl	olur?

A) Davranışlarına özen gösterir.

B) Sürekli ölümü düşünür.

C) Devamlı düşünerek huzursuz olur.

D) Kendini baskı altında hisseder

3.	 Allah’a	iman	eden	bir	insanın	karşılaştığı	sıkıntı-
lar	karşısındaki	tavrı	nasıl	olur?

A) Hiç umursamaz.

B) Hayat imtihanının bir parçası kabul eder, onlarla 
mücadele eder, ve sabreder.

C) Devamlı umutsuzluğa kapılır.

D) Sürekli şikayet eder.

4. 

Allah’a iman eden insan-
ların davranışlarına etkisi 

nasıldır?

	 Öğretmenin	yukarıdaki	sorusuna	hangi	öğrenci	
doğru	cevap	vermiştir?

A) Turgut: Allah her şeyi işitir. Bu yüzden sadece 
sözlerine dikkat eder.

B) Kadir: Allah'a inanan kişilerin davranışları etki-
lenmez.

C) Yasemin: Allah'ın her an gördüğüne inandığı 
için davranışlarına dikkat eder.

D) Elif: Allah'ın her şeyi bildiğine inanır.

5. I. İman, insanda yaşama sevgisi meydana getirir.

 II. İman eden insan hayata ve varlığa hoş bakar.

	 Yukarıdaki	yargılardan	hangisi	doğrudur?

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

6. I. Allah’ı tanıyıp severek, mutlu ve huzurlu oluruz.

 II. Allah’ı tanıyan, cehennemi düşünerek devamlı 
mutsuz olur.

 III. Allah’a inanan kişi, kendisini sürekli görüp gö-
zeten bir yüce yaratıcının bulunduğu düşünür.

 IV. Allah’a olan sevgimizden dolayı insanları ve 
bütün varlıkları severiz.

	 Yukarıdakilerden	hangisi	ya	da	hangileri	yanlış-
tır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) Yalnız IV

Allah'a İmanın İnsan Davranışlarına Etkisi
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7. I. İman insana çok yüksek bir kanaat duygusu 
verir.

 II. İman insandaki yalnızlık duygusunu giderir.

	 Yukarıdaki	yargılardan	hangisi	doğrudur?

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

8. 

“İman insana çok yüksek bir kanaat duygusu ve-
rir.”

	 Ahmet	 öğretmen,	 bu	 cümleden	 hangi	 sonucun	
çıkarılabileceğini	öğrencilerine	sormuştur.	Han-
gi	öğrenci	doğru	cevap	vermiştir?

A) Ahmet: İman eden insan kanaatkar olur.

B) Zehra: İman eden insan hep daha çoğunu ister.

C) Ömer: İman eden insan hiçbir şey beğenmez.

D) Zeynep: İman eden insan çok zengin olmak is-
ter.

9. 

“Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad 
suresi, 28. ayet) 

 	 Bu	ayetten	çıkarılacak	sonuç	nedir?

A)  Kalp sağlığı Allah’ı anmaya bağlıdır.

B) Allah’a inanmayanlar kalp krizi geçirebilir.

C) Kalp ameliyatı yerine namaz kılınabilir.

D) Allah’ı anan insanların kalbi hep huzurlu olur.

10. 

“Allah'a inanan kimse 
başına bir sıkıntı geldiğin-
de, bunlardan kendisini 

kurtaracak olanın .... 
olduğunu bilir ve huzurlu 

olur." 

 Yukarıdaki	 boş	 yere	 aşağıdakilerden	 hangisi	
gelmelidir?

A) Hz. Muhammed

B) Anne-babası

C) Allah

D) Melekler
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1. 

"İnsana bir sıkıntı dokundu mu gerek yan üstü ya-
tarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken bize 
dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kal-
dırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için 
bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi 
aşanlara yapmakta oldukları şeyler, böylece süslü 
gösterilmiştir." (Yunus suresi, 12. ayet) 

	 Yukarıdaki	ayette	eleştirilen	davranış	hangisidir?

A) Yan üstü yatarken dua etmek

B) Sıkıntıya uğradığında dua etmek

C) Otururken ve ayakta dua etmek

D) Sıkıntıya uğradığında dua edip, sıkıntıdan kurtu-
lunca Allah'ı anmayı bırakmak.

2.	 Dua	konusunda	aşağıdakilerden	hangisi	doğru-
dur?

A) Dua ederken mümkün mertebe yüksek sesle et-
meliyiz ki kabul olsun.

B) Dua edeceğimiz zaman mutlaka camiye gitme-
liyiz.

C) Dua metinleri mutlaka Kur'an-ı Kerim'den olma-
lıdır.

D) İçimizden geldiği gibi her zaman dua edebiliriz.

3. 

“De ki; duanız (kulluğunuz) olmasa Rabbim size 
ne diye değer versin? ...” (Furkan suresi, 77. ayet) 

	 Yukarıdaki	ayette	hangi	konu	vurgulanmıştır?

A) Duanın ve kulluğun önemi

B) Bütün insanların değerli olduğu

C) Arada bir dua etmemiz gerektiği

D) Dua etmese de insanın değerli olduğu

4. I. Dua, Allah’a seslenmek, çağırmak, ona yakar-
mak, ondan dilekte bulunmak demektir.

 II. İnsanlar sıkıntılı anlarında dua edince gönülle-
rinde bir ferahlık hissederler.

 III. Dua, insan için bir şifa ve bunalımlara karşı ko-
ruyucu bir sağlık tedbiri gibidir.

 IV. Duada isteklerimiz kabul olmadığında dua et-
meyi bırakmalıyız.

	 Yukarıdakilerden	hangisi	ya	da	hangileri	yanlış-
tır?

A) Yalnız II

B) I ve II

C) III ve IV

D) Yalnız IV

5. 

“Kullarım beni senden sorarlarsa, gerçekten ben 
onlara çok yakınım. Bana dua edince, dua edenin 
duasına cevap veririm.” (Bakara, 186) 

  Yukarıdaki	ayetten	hangi	sonuç	çıkaralamaz?

A)  Allah kullarına çok yakındır.

B) Dua edenlerin dualarına cevap verir.

C) Bazı dualara Allah cevap verir.

D) Allah kullarına uzak değildir.

6.	 Aşağıdakilerden	hangisi	için	dua	edilmez?

A) Allah’ın bizlere verdiği sayısız nimetlere şükret-
mek için

B) Sevap kazanmak ve Allah katındaki derecemizi 
arttırmak için

C) Dünyada ve ahirette mutlu olmak için 

D) Kıskandığımız arkadaşımızın başarısız olması 
için

Duanın Anlamı ve Önemi
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7. I. Dua insanın Allah ile iletişim kurmasıdır.

 II. Dua isteklerimizi Allah’a iletmektir.

	 Yukarıdaki	cümlelerden	hangisi	 ya	da	hangileri	
doğrudur?

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

8. 

“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de 
iyilik ver...” (Bakara, 201) 

 	 Yukarıdaki	ayetten	hangi	sonuç	çıkarılabilir?

A) Allah’tan sadece dünyada iyilik istemeliyiz.

B) Allah’tan yalnız ahiret için iyilik istemeliyiz.

C) Allah’tan hem dünya hem de ahiret için iyilik is-
temeliyiz.

D) Biz istemesek de Allah bize iyilik verir.

9. 

Hiç ders çalışmadan başarılı olmak için çok dua 
etmek nasıl bir davranıştır?

	 Öğretmenin	yukarıdaki	sorusuna	hangi	öğrenci	
doğru	cevap	vermiştir?

A) Ersin: Doğru bir davranıştır.

B) Mert: Yanlış bir davranıştır.

C) Hayal: Kişi samimi ise doğru bir davranıştır.

D) Beren: Kişi iyi bir mümin ise doğru bir davranış-
tır.

10. 

“Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, karşılık 
vereyim...” (Mümin suresi, 60. ayet) 

 	 Yukarıdaki	ayetten hangi	sonuç	çıkarılamaz?

A) Dua etmek Allah katında makbul bir ibadettir.

B) Allah insanların dualarına karşılık vermektedir.

C) Mutlaka sözle dua etmek şart değildir.

D) Allah insanların dua etmesini istemektedir.
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1.	 Eski	kavimlerden	birinde	kendi	putlarına	tapma-

dığı	 için	ateşe	atılan	ama	ateşin	mucize	olarak	
yakmadığı	peygamber	hangisidir?

A) Hz. Muhammed

B) Hz. İsa

C) Hz. İbrahim

D) Hz. Musa

2. 

"Andolsun, daha önce de İbrahim'e doğruyu 
yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu 
biliyorduk. Hani o babasına ve kavmine, "Ne bu 
tapınıp durduğunuz heykeller?" demişti. "Baba-
larımızı bunlara ibadet ediyor bulduk" dediler." 
(Enbiya 51-53)

	 Yukarıdaki	 ayetlerde	 Hz.	 İbrahim'in	 eleştirisine	
kavminin	 verdiği	 cevap	 nasıl	 değerlendirilmeli-
dir?

A) Önceki ataları da aynı şekilde davrandıkları için 
kendilerinin bir sorumluluğu olmaz.

B) Toplumda yapılagelen şeylerden farklı bir şey 
yapmaları uygun olmaz.

C) Atalarının yanlışlarını tekrar etmeleri gerekmez.

D) Her zaman en doğrusu, toplumun çoğunluğu-
nun yaptığını yapmaktır.

3.	 Nemrut'un	 putperest	 düzenine	 karşı	 çıkan	 ve	
halka,	sadece	bir	olan	Allah'a	inanmalarını	tebliğ	
eden,	bunun	neticesinde	Nemrut	tarafından	ate-
şe	atılan,	fakat	ateşin	Allah'ın	emriyle	yakmadığı	
peygamber	kimdir?

A)  Hz. İsa

B) Hz. Musa

C) Hz. İbrahim

D)  Hz. Muhammed

4.	 Hz.	 İbrahim’in	 kurban	 etmesi	 emredilen,	 bunu	
yapmak	 istediğinde	 ise	 Allah’tan	 kendisine	 bir	
koç	indirilen	oğlunun	ismi	nedir?

A) Hz. İsmail

B) Hz. İshak

C) Hz. İdris

D) Hz. Yakub

5. Hz. İbrahim, ilahlık iddia eden Nemrut’a “Allah gü-
neşi doğrudan getiriyor, sen de batıdan getirsene” 
(Bakara, 258) diyerek	neyi	amaçlamıştır?

A) Bir mucize göstermesini istemiştir.

B) Bir insanın ilah olamayacağını Nemrut’a anlat-
mak istemiştir.

C) Güneşe dikkat çekmek istemiştir.

D) Tabiat olaylarına dikkat çekmek istemiştir.

6. Dedesi torunu Mete'ye şöyle bir soru sordu:

“Ey ateş! İbrahim’e karşı serin ve zararsız ol!” (En-
biya, 69) emri ile ateşin Hz. İbrahim’in yakmaması 
olayında hangi sonuç çıkarılabilir?

	 Ahmet	bu	soruya	nasıl	cevap	vermiş	olabilir?

A) Fizik kanunları bazen farklı olabilir.

B) Canlı cansız tüm varlıklar Allah’ın emriyle hare-
ket etmektedirler.

C) Ateş bazen yakmayabilir.

D) Bazı özel maddeler ile ateşin yakmaması sağla-
nabilir.

Hz. İbrahim'in Tevhide Daveti


