
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

Sınıf: 5                                          Ünite:(1.Ünite) Allah İnancı                              Yaprak Test 1

 1. Yüce Allah varlıkları çeşitli özelliklerde yaratmıştır. 
    Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki varlıkların ortak   
    özelliği değildir?
   A) Hareket B) Akıl
    C)  Faydalılık D) Yaratılmış olmaları

 2.

    Allah insanları akıllı olarak yaratmıştır. Aklımızın  
  özelliği kaç numaralı cümlede yanlış açıklanmıştır?
   A) 1 B) 2
    C) 3 D) 4

 3. 

    Allah varlıkları farklı olarak yaratmıştır Yukarıda  
  konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi ikisinin ortak  
  özelliği değildir?
   A) Yeme B) Oynama
    C) Uyuma D) Düşünme

 4. ‘’.............. üstün özelliklere sahip, düşünen, araştıran ve   
     sorgulayan bir varlıktır.’’  Yukarıdaki ifadede hangi 
   varlığın üstünlüğü ve yaratılışındaki özellikler 
   belirtilmiştir?
     A) İnsan B) Melek
     C) Cin                   D) Hiçbiri

  5. Allah yarattığı her varlığa çeşitli görevler vermiştir. 
    Bunlar görevlerini sürekli olarak ve aksatmadan  
    yaparlar. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki 
    açıklamalardan çıkarılabilecek en genel sonuçtur?
   A) Son yıllarda daha az kar yağıyor
     B) Kışları güneş daha az ısıtıyor
     C) Bazı çiçekler iyi kokmaz
     D) Evrende her şey düzenlidir

  6.

  

 

    Çocuklar, Allah'ın yarattığı şeylerle ilgili olarak ayet 
   mealine ve benim yaptığım gözleme göre nasıl bir  
   sonuç  çıkarabiliriz?
   A) Her şeyi Allah yaratmıştır.
    B) Allah varlıklara değişik özellikler vermiştir.
    C) Allah'ın yarattığı şeyler mükemmeldir.
    D) Arı da Allah'ın yarattığı bir canlıdır.

 7. Evreni incelediğimizde yaratılmış olan her şeyin bir 
     düzen içinde olduğunu görürüz. Bütün bunlar bize   
     neyi gösterir?
       A) Evrendeki düzenin zor anlaşılabileceğini gösterir
       B) Evrenin kendiliğinden var olduğunu gösterir.
       C) Bütün bunlar, Yüce Allah’ın varlığını gösterir.
     D) Her şeyin düzenli olduğunu anlarız.

  Ben akıllı bir varlığım. Aklımla;
1. Okuduklarımı anlarım.
2.Bazı şeyler arasında seçim yaparım.
3.Yanlışlıklar yaparım.
4.Bazı şeylerden sonuç çıkartabilirim.

Sabah yemek yerim
Kardeşimle oynarım
Geceleri uyurum 
Düşünerek çalışırım

    Ben de yemek yerim.
    Ben de oynarım.
    Ben de uyurum.
    Ben de düşünerek   
     çalışırım

Her sabah doğarak ısıtır 
ve aydınlatırım.

Her akşam ışığımla 
dünyayı aydınlatırım

OOO! Kar yağıyor. Her 
kış kar  yağıyor.

Her baharda açarım. 
Güzel kokular saçarım

Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. 
Rahman’ın yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. 
Gözünü çevir de bak: Herhangi bir kusur görebilir misin?
                                                     (Mülk Suresi,3.ayet)

Bütün gün dolaşıyorum gök yüzünde. 
Hiçbir düzensizlik görmedim.   



 8. 

  Her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa  
 evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır?
  A) Melekler B) Şeytan
   C) Allah D) İnsanlar

 9.

   Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum 
  içinde bulunduğu ve görülüyor ve karışıklık bulunmuyor. 
 Bütün bunlar bize neyi gösterir?
  A) Allah'ın her şeyi yarattığını
   B) Allah'ın bir ve tek olduğunu
   C) Alah'ın insanları sorumlu tuttuğunu
  D) Allah'ın ilk önce evreni yarattığını

  
 10.

    Şiirde anlatılmak istenen nedir?

  A)                               B) 

  C)                             D)

  11. 

    Ayşe: Yukarıdaki resimlere bakın. Ne görüyorsunuz?
    Eda:   Biribirine benzer arı, çocuk, çiçek.
    Ebru:  Allah bunları benzer ve ikiz yaratmıştır 
    Canan: Merak ettim. Bileniniz var mı? Allah neye benzer?
      Bu soruya verilen cevaplardan hangisi yanlıştır?
   A) Ayşe: Allah hiçbir şeye benzemez
    B) Eda:   O tektir ve benzeri yoktur.
    C) Ebru:  Allah hayal ettiğimiz şeylere de benzemez
    D) Canan: Ben onu dev gibi bir insana benzetiyorum.

  12. 

   Kur'an'da Allah'ın çeşitli özellikleri açıklanır. Allah'ın  
 güzel isimleri olarak da bilinen bu isimlere ne ad verilir?
    A) Esmaü'l–Furkan B) Esmaü'l-Hüsna
      C) Esmaü'l–Ahire D) Esma'ül-Cenne
  

       13.

        Çocuklar bu söylediklerimde yanlış var diyorasnız  
  yanlış olanları bulunuz.
    A) Sadece 1                         C) 1 ve 2 
     B) 1 ve 3                             D) Sadece 2

  14. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
        A) Allah çalışanı sever
            B) Başarı için dua etmek yeterlidir
            C) Allah çalışmayana yardım etmez
            D) Görevimizi yapıp Allah'a güvenmeliyiz

  
15. Allah’ın varlığı ve birliği, eşi,benzeri ve ortağı
  olmadığından bahseden sure hangisidir?

Her kitap gibi beni de yazan bir yazar var

Her elbise gibi beni de diken bir terzi var

Her ev gibi beni de yapan bir usta var

Her resim gibi beni de çizen bir ressam var

Bugün sınıf başkanlığı seçimi yapıldı. 
Ali,Emre, Derya eşit oy alınca üçü de 
sınıf başkan oldu.

Öyle olur mu?Bir sınıfta üç başkan... 
Bir yerin yöneticisi bir tane olur, 
yoksa orada karışıklık çıkar.

Baharları, yazları,
Güneşi, yıldızlerı,
Hakka tapan bizleri
Sen yarattın Alah'ım!

Bahçemdeki gülleri,
Öten bülbülleri,
Dua eden dilleri
Sen yarattın Alah'ım!

Her şeyin güzel 
olduğu

Her şeyin farklı 
olduğu

Her şeyi Allah'ın 
yarattığı

Her şeyin birbirine 
muhtaç olduğu

RAHMAN: Dünyada bütün yarattıklarını 
rızıklandıran
SELAM: Her türlü tehlikeden kullarını 
güvenli kılan
HALİK: Her şeyi yoktan yaratan
REZZAK: Bütün rızka muhtaç olanları 
rızıklandıran
...

ALLAH

 1- Allah daima benimle beraberdir      
 2- Bazı ihtiyaçları vardır            
 3-Allah’ı hiçbir şeye benzemez

Derslerime çalışıyorum. Çalıştıkça 
öğreniyorum. Bilgilerim de artıyor. 
Başaracağıma inanıyorum. Allah da bana 
yardım eder. Dualarımı kabul eder

 A)Bakara suresi         B) Yasin suresi
 C) İhlâs suresi           D) Fatiha suresi


