
1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.6

1. 

Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün 
varlığın idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku 
gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin 
hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim 
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve 
yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında 
insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak 
bilemezler. Onun kür süsü gökleri ve yeri içine 
alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor 
gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Baraka suresi, 
255. ayet)

 Yukarıda anlamı verilen aşağıdakilerden hangisi-
dir?

 A) Tahiyyat Duası B) Fatiha Suresi

 C) Ayete’l-Kürsi D) Bakara Suresi

2. Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün 
varlığın idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku gelir 
ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi 
onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat 
edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını 
bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun 
ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun 
kür süsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup 
gözetmek kendisine zor gelmez; o, yücedir, büyüktür. 
(Baraka suresi, 255. ayet)

 Bu ayette (Ayete’l-Kürsi) Yüce Allah ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

 A) Bütün kainatın idaresini yürüten olduğundan

 B) Yüce Allah’ın göklerin ve yerin sahibi olduğundan

 C) Eşi ve benzeri olmadığından

 D) Kullarının her yaptığını bildiğinden

3. Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün varlığın 
idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku gelir ne de 
uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. 
İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O, 
kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun 
bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir 
şeyi tam olarak bilemezler. Onun kür süsü gökleri ve 
yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor 
gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Baraka suresi, 255. 
ayet)

 Bu ayetten hareketle; 

 I. Allah’ın izni olmadan kimse şefaat edemez.

 II. Peygamberlerin vazifesi ancak tebliğ etmektir.

 III. Yüce Allah her şeyi bilir.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

 A) Yalnız I                 B) Yalnız II

 C) I ve II                    D) I, II ve III

4. 

 Ayete’l – Kürsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
doğru bir ifade değildir?

 A) Bakara suresinin 255. ayetidir.

 B) Tek bir ayetten meydana gelmiştir.

 C) Kur’an-ı Kerim’in son surelerindendir.

 D) Bakara Suresinin içinde bir ayettir.
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5. 1. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur. 

2. O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını 
bilir.

3. Yüce Allah’ın dengi ve benzeri hiçbir şey 
yoktur.

4. O, diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir.

 Yukarıdaki verilen ifadelerden hangi; Ayete’l- 
Kürsi’nin anlamı içinde yer almaz?

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

6. 
Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün 
varlığın idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku 
gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin 
hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim 
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve 
yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında 
insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak 
bilemezler. Onun kür süsü gökleri ve yeri içine 
alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor 
gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Baraka suresi, 
255. ayet)

 Bu ayetin (Ayete’l-Kürsi) konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Peygamberlerini dinlemeyen toplumların 
cezalandırılacağı

 B) Tarihte her topluma bir peygamber gönderildiği

 C) Ramazan ayı ve orucun önemi

 D) Allah’ın eşsiz kudreti ve O’nun yüce sıfatları

7. Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül……(I)………, lâ 
te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve 
mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, 
ya’lemü mâ beyne ………(II)…….ve mâ halfehüm, ve 
lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’e, vesia 
kürsiyyühüssemâvâti vel ard, ve lâ yeüdühü……..
(III)……, ve hüvel aliyyülazîm.

 Yukarıda verilen ayette (Ayete’l-Kürsi) boş bırakı-
lan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri ge-
tirilmelidir?

       (I)       (II)        (III)

A) kayyûm eydîhim hifzuhümâ

B) ilmihÎ ehad vesia

C) hüvel yeşfeu yeüdühü

D) halfehüm kayyum kevser

8. Ayete’l-Kürsiyi okuyan bir kişi aşağıdakilerden 
hangisini söylememiştir?

 A) Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül

 B) Fezâlikellezî yedu’ul yetîm.

 C) Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm.

 D) Vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard

9. (….) Manasında Allah’ın güç ve kudretinin yüceliği 
anlatılır.

 (…. )İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için bu ayete

 “Ayete’l-Kürsi” denilmiştir.

 (….) Âl-i İmrân Suresinin bir ayetidir.

 Bu bilgilere göre Ayete’l Kürsi’yle ilgili doğru 
yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi 
olmalıdır?

 A) D–D–Y  B) Y–Y–D                   

 C) D–Y–D  D) D–D–D
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