
 
1- Öğretmen öğrencilerine “size verilen şu çikolatalarınızı kimsenin 
görmediği bir yerde yiyip gelin” deyince, içlerinden biri çikolatasını 
yemeden geri getiriyor. Öğretmeni sen niye çikolatanı yemedin. Deyince 
öğrencisi çünkü öğretmenim siz bana kimsenin görmediği bir yerde 
yememi söylediniz.Oysa ki Allah …………… …………. ………… diye cevap 
verdi. 
Yukarıda anlatılan öyküde boş bırakılan yere öğrenci aşağıdaki 
cümlelerden hangisini söylemiş olabilir? 
a)Her şeyi bilir  b)Her şeyi işitir c)Her şeyi görür d)Her şeye gücü yeter 
 
“Nerede olursanız (olun) O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı 
görür”(Hadid–4.)  
“Allah, karada ve denizde ne varsa bilir... O,yerin karanlıkları içindeki tek 
bir taneyi dahi bilir”(En’am–59) 
2- Yukarıdaki ayet anlamları bize Allah’ın hangi özelliğinden 
bahsetmektedir?  
a) Her şeyin Allah’ın eseri olduğundan   
b) Allah’ın sonsuz güç ve kudrete sahip olmasından 
c) Allah’ın çok affedici olmasından   
d) Allah her şeyi işitir, bilir ve görür. 
 
3- “Söylediğimiz her güzel sözün yaptığımız her güzel işin Yüce Allah 
tarafından bilindiğini unutmamalıyız. Başkalarının duymadıklarını Allah’ın 
duyduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Ne kadar gizli yaparsak yapalım 
Allah’ın bizi gördüğünü hep düşünmeliyiz? 
Bu parçada asıl anlatılmak istenen hangi seçenekte verilmiştir? 
A) Allah her şeyi işitir ve bilir B) Gizlice günah işlenebilir C) Güzel 
konuşmalıyız D) Yalan söylememeliyiz 
 
4- Allah göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa 
vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir" 
Yüce Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmemiz davranışlarımızı nasıl etkiler? 
A) İstediğimiz gibi davranırız. 
B) Davranışlarımıza dikkat eder, her türlü kötü davranıştan uzak dururuz. 
C) Allah'ın bizi affetmesini isteriz. 
D) Hiçbir davranışta bulunmayız. 
 
Sinem: Allah bütün yaptıklarımızı bilmektedir 
Emirhan: Allah her şeyi en iyi şekilde bilir 
Serkan: Allah gizli bir şekilde yaptıklarımı bilmez  
Canan: Allah yaptığım her şeyi en ince ayrıntılarına kadar bilir 
5- Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin 
görüşü doğru olarak kabul edilemez?  
a) Emirhan  b) Canan  c) Sinem  d) Serkan 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin 
davranışlarından biri olamaz? 
a) İnsanlara karşı iyi davranmak  b) Her zaman doğruyu söylemek 
c) Helal para kazanmak   d) Başkalarına ait eşyaları izinsiz almak 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişinin 
özelliklerinden biri olamaz? 
a) Davranışlarında bilinçlidir  b) Doğru davranışlar yapmaya isteklidir 
c) İnsanları aldatır     d) Kötü davranışlardan uzak durur  
 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi bize Allah’ın her şeye gücü yettiğini en güzel 
şekilde göstermektedir?(5 P.) 
a) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle 
ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya Sûresi, 22. Ayet) 
b) “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o da hemen 
oluverir.” (Yasin Suresi, 82. Ayet)  
c) Allah kıyamet gününün sahibdir(Fatiha Suresi) 
d) “De ki: O, Allah birdir. (İhlâs Suresi, 1–2. Ayetler) 
 
"De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, 
dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın" Ali İmran 
suresi 26 
9- Yukarıdaki ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapılmıştır. 
A) Ezeli ve ebedi olduğu 
B) Her şeyi yaratan olduğu 
C) Her şeye gücünün yettiği 
D) Sonsuz bir ilme sahip olduğu 
 
10- Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı 
kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin 
olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir. Bu bilgilerden aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz 
A-) Allah’ın her şeye gücü yeter.   C-) Allah için zorluk yoktur. 
B-) Allah’ın her istediği olur    D-) Allah kimseye haksızlık yapmaz 

 
11- “Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve her şeyi ilmiyle kuşattığını 
biliniz”(Talak,12) 
Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamayız? 
a) Allah’ın her şeye gücü yeter  b) Allah her şeyi bilmektedir. 
c) Allah’ın gücü sınırsızdır  d) Allah’ın gücü, insanların gücüne benzer  
 
 
12- “Biz insana şah damarından daha yakınız” “Nerede olursanız olun, 
Allah sizinle beraberdir.”ayetleri Allah’ın hangi özelliğini gösterir?  
a) Allah’ın her şeyi yarattığını   b) Allah’ın güvenilir olduğunu 
c) Allah’ın bizimle beraber olduğunu  d) Allah’ın rızık veren olduğunu  
 
 
13- "Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir.” 
Bu ayetten hareketle Allah'ın bizimle beraber olduğunu bilmemiz bizi 
aşağıdaki davranışlardan hangisine yönlendirmez? 
A) Düşünce söz ve davranışlarımızı kontrol ederiz. 
B) Onun bizimle beraber olmasından güç alırız. 
C) Kötülük yaptığımızda Allah'ın bize yardım edeceğini biliriz. 
D) Doğaya, çevreye ve insanlara sevgiyle yaklaşırız. 
 
Kullarım sana beni sorduklarında söyle onlara, ben çok yakınım. Bana dua 
ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm(Bakara suresi,186)  
Yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
a)Allahın her şeyi bilmesi    b)Allahın her şeyi işitmesi 
c)Allahın eşsiz benzersiz olması   d)Allahın bizimle beraber olması 
 
14- İhlâs suresinde aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz? 
A) Namaz kıl, kurban kes.  
B) Allah, birdir. Dengi, eşi ve benzeri yoktur. 
C) Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir.  
D) Allah, kimsenin babası değildir ve kimseden doğmamıştır. 
 
15- Dinimizin temelini Allah’ın varlığı ve birliği, eşi-benzeri ve ortağı 
olmadığı inancı oluşturur; Bu inanç aşağıdaki surelerden hangisinde 
anlatılır? 
a-)Bakara suresi  b-)Yasin suresi c-)İhlâs suresi   d-)Fatiha suresi 
 
Kul hüvallahü ehad Allahussamed Lem yelid ve .............. Ve lem yekün 
lehû ............ ehad”  
16- Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?  
a)Lem yûled-Kul   b)Samed-Kufuven  
c)Kevser-Ebter    d)Lem Yûled-Kufuven  
 
17- Allahın bir tek olmasını ve diğer özelliklerini en güzel ve özlü açıklayan 
surenin adı nedir? 
a) Bakara suresi  b) Fatiha suresi  c) İhlas suresi  d) Fil suresi  
 
18- İhlâs suresinde “Allah sameddir” denilmektedir. Bu cümlede geçen 
“samed” ne anlama gelmektedir? 
A) Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmayıp, her şeyin O’na muhtaç olması  
B) Allah’ın her şeye gücünün yetmesi 
C) Allah’ın her şeyi görmesi, bilmesi ve işitmesi 
D) Allah’ın bir olması, eşi ve benzerinin olmaması 
 
 
I-Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir  
II-De ki: O Allah, birdir  
III-O doğmamıştır ve doğrulmamıştır  
IV-Allah, Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç 
değildir)  
19- İhlas suresinin anlamının doğru sıralanışı aşağıdaki şıklardan 
hangisindedir?  
a)III-I-II-IV  b)IV-II-I-III  c)II-IV-III-I  d)II-I-III-IV  
 
 “Deki: O Allah bir birdir. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. O, 
doğurmamış, doğrulmamıştır………………………..” 
20- Yukarıda İhlas suresi verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi gelmelidir? 
a) Bizi doğru yola ilet 
b) Beni, anamı- babamı ve tüm müminleri bağışla 
c) Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz 
d) O’nun eşi ve benzeri yoktur  
 


