
5. SINIF 1. ÜNİTE 
ALLAH İNANCI 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
 
Şartlar      İmanın    İslamın  
Namaz Kılmak         
Oruç Tutmak         
Kitaplara inanmak   
Kelime-i Şehadet   
Hacca Gitmek         
1_Din Kültürü dersinde öğretmen öğrencilerinden ev ödevi olarak 
yukarıdaki etkinliği yapmalarını istemiştir. Zeynep etkinliği yaparken bir 
tanesini yanlış işaretlemiştir.  
Bu aşağıdakilerden hangisidir?  
a)Kelime-i Şehadet        b)Oruç Tutmak  
c)Kitaplara İman    d)Hacca gitmek  
 
2- Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin Allah inancıyla çelişir? 
a. Allah kullarına karşı çok acımasızdır. Günah işleyenleri kesinlikle 
affetmez. 
b. Allah ezelidir. Sonradan meydana gelmemiştir. 
c. Allah her şeyi bilir, işitir ve görür. 
d. Canlı ve cansız bütün varlıkları O yaratmıştır.  
 
3- Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre yanlış bir ifadedir? 
A) Evrende mükemmel bir düzen ve uyum vardır.  
B) Evrendeki düzeni Allah yaratmıştır. 
C) Evrendeki düzen ve uyum Allah’ın birliğini, gücünü gösterir. 
D) Evrende Allahtan başka yaratma gücü olan varlıklar vardır. 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a) İnsan aklı ve iradesinden dolayı yaptıklarından sorumludur. 
b) Evrende bir düzen olması Allah’ın varlığına bir delildir.  
c) Allah’ın eşi, benzeri olsaydı daha iyi olurdu.  
d) Allah her şeyi işitir, bilir ve görür. 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a)Her şeyi yaratan Allah’tır.  b)Alah’ın her şeye gücü yeter. 
c)Her zaman dua edilmez  d)Allah sevdiği kullarını Cennet’e koyar. 
 
 
6- Allah-ü Teâlâ’nın bazı sıfatları vardır. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a ait 
bir sıfat olamaz? 
A) Başlangıcı ve sonu yoktur. C) Allah yarattığı bazı şeylere benzeyebilir.  
B) Allah vardır ve birdir.  D) Allah herşeyi işitir ve görür. 
 
7- Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A)Allah her şeyi bilir.   B)Allah’ın her şeye gücü yeter  
C)Allah her şeyi görür.   D)Allah dualarımızı işitmez 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi Allah (CC)’ın özelliklerinden değildir? 
a) Allah, her şeyi işitir, bilir ama görmez. 
b) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. 
c) Allah’ın her şeye gücü yeter. 
d) Allah, her şeyi yoktan var edebilir. 
 
9- “Esmâ’ül-Hüsnâ” terimi aşağıdaki tanımlardan hangisinin karşılığıdır? 
A.Peygamberimizin güzel isimleridir.  
B.Peygamberimize salat-ü selam getirmektir. 
C.Yüce Allah’ın güzel isimleridir. 
D.Allaha dua etmektir. 
 
10- Allah’ın 99 güzel ismi aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Eshab-ı Kehf  B)Ashab-ı Suffe  C)Esma-ı Husna  D)Edille-i Erbaa 
 
11- Allah her şeyi bilir, görür ve işitir. O, sınırsız irade ve sonsuz güç 
sahibidir. 
Metinde allah’ın kaç tane sıfatı geçmektedir? 
A) 3  b) 4  c) 5  d) 6 
 
12- Allah’la ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A)Evrendeki her şeyi yaratan Allah’tır. 
B)Allah’ın her şeye gücü yeter. 
C)Allah evreni yaratmış ve şimdi dinlenmektedir 
D)Allah bir şeyin olmasını istediğinde ona ‘OL’ demesi yeterlidir. 
 
 
 
 

 
13- Allah ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Birdir, tektir   B) Bazı ihtiyaçları vardır  
C) her şeyi bilir   D) her şeyi yaratandır 
 
1- Allah bazen bizimle beraberdir  
2- Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur  
3- Allah hiçbir şeye benzemez 
14- Yukarıdakilerden kaç tanesi Allah ile ilgili doğru bir ifadedir? 
A) Sadece 2  B) 1 ve 2  C) 1 ve 3  D) 2 ve 3 
 
1- Allah her şeyi bilir  
2- Bazı ihtiyaçları vardır 
3-Allah hiçbir şeye benzemez 
15- Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 
A) Sadece 1  B) Sadece 2  C) 1 ve 2  D) 1 ve 3 
 
1- Allah daima benimle beraberdir  
2- Bazı ihtiyaçları vardır  
3-Allah’ı hiçbir şeye benzemez 
16- Çocuklar bu söylediklerimde yanlış var diyorasnız yanlış olanları 
bulunuz. 
 A) Sadece 1   B) 1 ve 2   C) 1 ve 3  D) Sadece 2 
 
17- Allah (c.c.) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) Allah her şeyi bilir    B) Allah’ın her şeye gücü yeter 
C) Allah her şeyi görür    D) Allah sadece dualarımızı işitir. 
 
18- Yüce Allah’ın başlangıcı ve sonu yoktur. Allah-ü teala’nın başlangıcının 
olmaması hangi özelliğini gösterir? 
a) Yaratılmamış olmasını    b) Sonsuz olmasını 
c) Adil ve merhametli olmasını   d) Her şeyi bilmesini  
 
19- Aşağıdakilerden hangisi “Kıdem ve Bekâ” sıfatlarının tanımlarını 
içermektedir?? 
a) Allah, ezeli ve ebedidir.   b) Allah, vardır ve diridir. 
c) Allah, işitendir ve görendir.  d) Allah, birdir ve yaratandır. 
 
20- Aşağıdakilerden Allah ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır 
a.Allah her şeyi bilir     b.Allah her şeyi işitir  
c.Allah hiçbir şeye muhtaç değildir  d.Allahın eşi ve benzeri vardır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


