
5. Sınıf
        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi     

                   Hazırlayan
                   
             

       1. Ünite 

                   Onur Yiğit
                   
             

       Konu Kavrama Testleri



1. Yüce Allah kâinatta sayısız varlık yaratmıştır. Bu
yarattığı varlıklar arasında insana ise farklı özel-
likler vererek onu diğer varlıklardan üstün kılmış-
tır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanı di-
ğer varlıklardan üstün kılan bir özellik değil-
dir?

A) Rızkının olması

B) Aklı olan bir varlık olarak yaratılması

C) Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabil-
mesi

D) Düşünüp seçim yapabilmesi

2. Kâinatta varlıkların bir düzensizlik olmaksı-
zın, birbirleriyle uyumlu bir şekilde hareket et-
mesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak
gösterilebilir?

A) İnsanın inanan bir varlık olduğuna

B) Kâinatı yaratan yaratıcının tek olduğuna

C) Yüce Allah’ın çok bağışlayan olduğuna

D) İnsanın doğası gereği yüce bir varlığa inanma
eğiliminde yaratıldığına

3.   • Güneş’in milyonlarca yıldır sönmeden ısı ve
ışık vermesini sürdürmesi

  • Atmosferin Dünyamızı çeşitli etkenlerden ko-
ruyucu özellikte yaratılması.

  • Dünyamızın milyonlarca yıldır hiçbir gökcis-
mine çarpmadan hareketini sürdürmesi.

Bu örneklerle verilmek istenen ana mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanın yaşaması için gerekli olan her şeyin
doğada bulunduğu

B) Güneş’in Dünya’dan daha mükemmel bir şe-
kilde yaratıldığı

C) Gökyüzündeki her varlığın hareket ettiği

D) Evrende mükemmel bir şekilde işleyen bir dü-
zen olduğu

4. Etrafımıza baktığımızda sınıfımızdaki sıralar
düzenli ise bunu düzenleyen birinin olduğunu,
masamızın üstündeki kitapları yazan bir yazarın
olduğunu, kalemlerimizin ve silgimizin kendi ken-
dine var olmadığını biliriz. Yani ortada bir bir ki-
tap, kalem varsa mutlaka bu ürünü yapan vardır.
Küçük büyük düzen olan her yerde mutlaka bu
düzenin bir kurucusunun olması gerekir. Kâinatta
da en küçük atomlardan en büyük yıldızlara ka-
dar baktığımızda son derece mükemmel işleyen
bir yaratılış görürüz. İşte nasıl bir kitap ve kalem
kendi kendine var olamıyorsa düşünen ve aklını
kullanabilen herkes bu akıl almaz büyüklükteki
mükemmel bir şekilde işleyen kâinatın ve içindeki
varlıkların da bir yaratıcısı olduğunu bilir.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Evrende belli bir düzen vardır.

B) Evrende mükemmel işleyen bir düzenin olma-
sı bunları yaratanın olduğunu gösterir.

C) Evrendeki düzen gittikçe bozulmaktadır.

D) Evrendeki düzen mükemmel bir şekilde Yüce
Allah’ın yaratmasıyla gerçekleşmiştir.

5. Nasrettin Hoca bir gün ceviz ağacının altında uza-
nıyormuş, o sırada koca koca bal kabaklarına bak-
mış bir de koca ağaçtaki küçük cevizlere, "Yüce
Rabb’im, şu incecik kabak sapında kocaman ka-
bak yaratmışsın. Şu dalları gökyüzüne çıkmış,
koca ceviz ağacında ise küçücük ceviz yaratmış-
sın. Koca kabakları, ceviz ağacında, ceviz tanele-
rinin de kabakta bitmesi daha uygun olmaz mıydı"
demiş. Derken bir ceviz tanesi Hoca’nın tam alnı-
na düşmez mi! Hoca’nın gözünde şimşekler çak-
mış. Hemen, ‘Tövbe Yüce Rabb’im, bir daha senin
işine karışmam. Ne yaratmışsan bir hikmet üzere
yaratmışsındır. Şimdi ağaçta ceviz yerine kabak
olsaydı ne olurdu hâlim’ demiş.

Yukarıdaki fıkrada verilmek istenen mesaj
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan düşünün bir varlık olarak yaratılmıştır.

B) Kabak cevize göre daha büyük yaratılmıştır.

C) Allah yeryüzünde sayısız ağaç yaratmıştır.

D) Yüce Allah her şeyi yerli yerinde yaratmıştır.

1. Ünite: Allah İnancı
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6. “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde 
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için 
ibretler vardır.” 

(Câsiye suresi, 4. ayet)

“Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve ken-
di nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor 
musunuz?” 

(Zariyat suresi, 20 - 21. ayetler)

Bu ayetlerde verilmek istenen ortak mesaj 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeryüzünde sayısız canlı yaratılmıştır.

B) İnsan akıllı bir varlık olarak yaratılmıştır.

C) Allah evrendeki varlıkları incelememizi ve 
bunlar hakkında düşünmemizi ister.

D) Allah dünyayı canlı yaşamı için en güzel bir 
şekilde yaratmıştır.

7. “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz 
onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz...” 

(Zuhruf suresi, 11. ayet)

“Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen 
vermiştir.” 

(Furkan suresi, 2. ayet)

Aşağıda verilenlerden hangisi verilen bu ayet-
lerle çelişmektedir?

A) Yerler ve gökler yerli yerince yaratılmıştır.

B) Evrende mükemmel bir düzen ve ölçülü bir 
yaratılış olduğunu gösteren pek çok örnek 
vermek mümkündür.

C) Evrendeki ölçü, varlıklar arasında uyumsuz-
luk yaratmıştır.

D) Evrendeki muhteşem düzen minyonlarca yıl-
dır bozulmadan devam etmektedir.

8. “Deki: O Allah, birdir. O hiçbir şeye muhtaç değil-
dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona 
denk değildir.” (İhlâs suresi, 1 - 4. ayetler)

İhlâs Suresinde vurgulanan temel konu aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İhlâs B) İbadet

C) Kıssa D) Tevhid

9. “Deki: O Allah, birdir. O hiçbir şeye muhtaç değil-
dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona 
denk değildir.” 

(İhlâs suresi, 1 - 4. ayetler)

Bu ayetlerde Yüce Allah’la ilgili olarak;

I. Bütün varlığı yönettiği

II. Eşi ve benzeri olmadığı

III. Tek olduğu

ifadelerinden hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

10. Yapılan bilimsel araştırmalar kâinattaki varlıkla-
rın son derece mükemmel bir şekilde yaratıldığını 
göstermektedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümleyi des-
tekler niteliktedir?

A) “Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hü-
kümranlığı Allah’a aittir…” 

(Maide suresi, 120. ayet)

B) “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve 
kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyor-
sunuz!” 

(Mülk suresi, 23. ayet)

C) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. 
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” 

(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler) 

D) “Biz her şeyi bir ölçüye (bir düzene, plana 
göre) yarattık.” 

(Kamer suresi, 49. ayet)

11. Yüce Allah’ın gücü sınırsızdır. O’nun için hiçbir 
şey zor değildir. O’nun gücü her şeye yetmektedir 
ve bir şey yaratmak için sadece ona “Ol” demesi 
yeterlidir o da hemen oluverir. Bu husus Kur’an’da 
şöyle bildirilir: “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, 
o şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.” 

(Yâsin suresi, 82. ayet)

Bu metinde vurgulanan Yüce Allah’ın sıfatı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kudret B) İlim

C) Semi D) Basar
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12. Allah bir Peygamber hak

Rabbülalemindir mutlak

Senlik benlik nedir bırak

Söyleyim geldi sırası

Cümle canlı hep topraktan

Var olmuşuz emir Hakk’dan

Rahmet dile sen Allah’tan

Tükenmez rahmet deryası

(Aşık Veysel Şatıroğlu)

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Canlıların topraktan yaratıldığı

B) Allah’ın bütün canlılara rızkını verdiği

C) Allah’ın rahmetinin sonsuz olduğu

D) İnsanların Allah’ın emriyle yaratıldığı

13. Bir resme baktığımızda bu resmin bir ressam
tarafından yapıldığından şüphe etmeyiz. Çünkü
hiçbir şey kendi kendine var olamaz. Tüm evre-
ne de baktığımızda; Güneş’in, Ay’ın, yıldızların,
denizlerin, ırmakların, dağların, ağaçların, hay-
vanların ve sayamadığımız sayısız varlıkların
mükemmel bir şekilde yaratıldığını görürüz. Buna
göre nasıl ki bir resme baktığımızda bu resmi
yapan bir ressamdan şüphe etmediğimiz gibi bu
sonsuz güzellikteki evren ve içindeki varlıkları da
yaratan bir yaratıcının varlığından şüphe edeme-
yiz.

Bu parçada verilmek istenen mesaj aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Evrende sayısız varlık yaratıldığı

B) Evrende belli bir düzenin hakim olduğu

C) Evrendeki düzenin bir yaratıcı tarafından var
edildiği

D) Ay’ın yıldızlara göre daha mükemmel olarak
yaratıldığı

14. Hz. İbrahim (a.s.) Irak ve çevresi, Urfa, Harran,
Filistin, Ken’an diyarı, Mısır ve Mekke’yi de içine
alacak geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Bu böl-
gelerde insanları bir ve tek olan Allah’a inanma-
ya çağırmıştır. Ancak başta babası Azer olmak
üzere yaşadığı toplumdan bazıları Hz. İbrahim’in
bu çağrısına uymayıp ona karşı çıkmış ve Hz.
İbrahim ile mücadele edip onu engellemek iste-
mişlerdir.

Bu parçada Hz. İbrahim’le ilgili olarak aşağı-
daki hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Babası kimdir?

B) Nerede yaşamıştır?

C) Peygamber olan oğulları kimlerdir?

D) İnsanları neye davet etmiştir?

15. “…Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri an-
cak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir
süre için yaratmıştır…”

(Rum suresi, 8. ayet)

“Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan 
O' dur. Rahman’ın yaratışında hiçbir aksaklık gö-
remezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk 
görebiliyor musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A) İnsan yaratılmış en mükemmel varlıktır.

B) Evren düzenli bir yaratılış vardır.

C) Allah her şeyi yerli yerince yaratmıştır.

D) Allah’ın yarattıklarında bir uyumsuzluk yoktur.
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1.   • Güneşin her gün doğudan doğup batıdan
batması

  • Uzayda milyonlarca yıldızın hareket etmesi-
ne rağmen hiç birinin birbirine çarpmaması

  • İnsanın iki ayağı üzerinde durabilmesi ve ha-
reket edebilmesi

Bu verilenler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”

(Necm suresi, 39. ayet)

B) O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin
rabbidir. Şu halde O’na sabır ve sebatla kulluk
et…”

(Meryem suresi, 65. ayet) 

C) “....Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a
dayanıp güven...” 

(Ali İmran suresi, 159. ayet)

D) “Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekil-
lendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı…”

(Teğabun suresi, 3. ayet)

2. Küçücük bir tohumun kendisinden binlerce büyük
bir ağaca nasıl dönüştüğünü, uzaydaki milyon-
larca yıldızın hareket ettiği halde nasıl birbirine
çarpmadığını, Güneş’in milyonlarca yıldır ısı ver-
diği halde bu enerjisinin nasıl bitmediğini düşün-
meye başladığımızda ve bunun gibi evrendeki
sayısız düzen örneklerine baktığımızda bunların
kendiliğinden olamayacağını anlarız. Nasıl ki bir
binayı gördüğümüzde onu yapan bir ustanın bir
mimarın varlığını düşünüyorsak, evreni ve içinde-
ki her şeyi yaratan bir ---- olduğunu da düşünü-
rüz. Çünkü evrende hiçbir şey kendiliğinden var
olmaz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) ikliminin B) yaratıcının

C) havasının D) anahtarının

3. “Bütün sırların anahtarları Allah’ın yanındadır;
onları O’ndan başkası onları bilemez. O, karada
ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışında bir
yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki
tek bir taneyi dahi bilir…”

(Enam suresi, 59.ayet)

Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatına vurgu 
yapılmaktadır?

A) Rahman B) İlim

C) Basar D) Semi

4. Evrendeki bu harika nizam sana hatırlatmıyor mu
Yaradanı,

Düşün yaradılış gayeni, hesap gününü boş san-
ma meydanı,

Kardeşim kâinata ibretle bak, tabiat kitabını bir
oku doğruca,

Bunları bir Yaratan var, akledersen varırsın sen
de bu sonuca.

(Recep Karagöl)

Bu dizelerde verilmek istenen mesaj aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İnsan inanan bir varlık olarak yaratılmıştır.

B) Evrendeki varlıklar birbirleriyle uyumlu olarak
yaratılmıştır.

C) İnsan yaratılmış en üstün varlıktır.

D) Evrende düzenli işleyişin olması bunları yara-
tan bir yaratıcının olduğunu gösterir.

5. Öğretmen: “Çocuklar! Hiçbir şeyin kendi kendine
oluşamayacağı ve evrende de mükemmel bir şe-
kilde işleyen düzenin olduğu düşüncesi bizi hangi
sonuca ulaştırır?”

Buna göre öğretmenin sormuş olduğu soru-
nun cevabı aşağıdakilerden hangisi olmalı-
dır?

A) Dünyanın insan yaşamına uygun olarak yara-
tılmış olduğuna

B) Allah’ın her canlıya rızkını verdiğine

C) Evreni yaratan bir yaratıcının olduğuna

D) İn
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6. Allah’ın birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olma-
dığı anlamına da gelir. Yüce Allah düşündüğümüz,
görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez. Allah’a eş
ve ortak olan hiçbir varlık yoktur. O, her şeyi var
edendir ve her şeyin sahibidir. Allah hiçbir şeye ih-
tiyaç duymaz ama her şey O’na ihtiyaç duyar.

Bu parçada Yüce Allah ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisine değinilmemiştir?

A) Evreni koruyup gözettiği

B) Hiçbir şeye muhtaç olmadığı

C) Dengi ve benzeri olmadığı

D) Her şeyin yaratıcısı olduğu

7. Yüce Allah işitmesi, bilmesi ve görmesi sonsuz
olan, evrenin tek sahibidir. Nasıl ki bir makineyi
icat eden insan o makinenin tüm özelliklerini bi-
liyorsa, her şeyi yaratan Yüce Allah da yarattığı
tüm varlıkların özelliklerini bilir ve görür. Nerede
olursak olalım yaptığımız her şeyi görür. İçimiz-
den geçirdiklerimizi bilir. Düşündüklerimizden
haberdardır. Bu durum bizi davranışlarımıza ve
sözlerimize özen göstermeye yöneltir. Böylelikle
Allah’ın her şeyi biliyor ve görüyor olması bizi kö-
tülüklerden uzaklaştırır. İyi ve güzel ahlaklı olma-
mızı sağlar.

Buna metne göre;

I. Karanlık Yüce Allah’ın görmesine engel de-
ğildir.

II. Yüce Allah her yaptığımızı bilmektedir.

III. Allah inancı sayesinde insan iyi ve güzel ola-
na yönelir.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

8. İhlâs suresinde Yüce Allah ile ilgili aşağıdaki-
lerden hangisi vurgulanmamıştır?

A) Hiçbir şeye muhtaç olmadığı

B) Yüce Allah’ın bir olduğu

C) Herkesin her yaptığını gördüğü

D) Eşi ve benzeri ve dengi olmadığı

9. (A) “Yüce Allah için bir böceği yaratmakla milyon-
larca yıldızı yaratmak aynı kolaylıktadır.”

(B) “Yüce Allah bir şeyi yaratmaya karar verdiği
zaman meleklere de danışır.”

(C) “Yüce Allah birdir ve O’nun eşi, benzeri hiçbir
şey yoktur.”

Verilen bu ifadeler bilgiler için; 

I. (A) doğrudur.

II. (B) ve (C) yanlıştır.

III. (C) doğrudur.

yapılan değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve IV

10. O’nun emri, bir şeyi dileyince ona sadece «Ol!»
demektir. O da hemen oluverir.

(Yasin suresi, 82. ayet)

Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Yüce Allah’ın gücü her şeye yetmektedir.

B) Yüce Allah istediğini istediği zaman yaratan-
dır.

C) Yüce Allah evreni yarattıktan sonra işleyişine
karışmamaktadır.

D) Yüce Allah için zor diye bir şey yoktur.

11. İçinde yaşadığımız doğayı gözlemlediğimiz ve
üzerinde düşündüğümüz zaman, varlıklar arasın-
da bir denge, düzen ve uyum olduğunu anlarız.
Varlıklar amaçsız yaratılmamıştır. Her varlığın bir
yaratılış amacı ve görevi vardır.

Bu durumu en iyi ifade eden ayet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) “....Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a
dayanıp güven...”

(Ali İmran suresi, 159. ayet)

B) “… O (Allah) her an yaratma halindedir.”

(Rahmân suresi, 29. ayet)

C) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”
(Necm suresi, 39. ayet)

D) “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere
yaratmadık…”

 (Sâd suresi, 27. ayet)
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12. İnsanın bütün samimiyetiyle Yüce Allah’a yönel-
mesi, isteklerini Yüce Allah’a iletmesi, O’ndan 
yardım dilemesi ve O’na güvenip dayanmasıdır. 
Sevinç ve üzüntüleri yaratan ile paylaşmaktır. 
Allah’ın verdiği nimetlere şükretmektir. Yaptığı 
hatalardan dolayı pişman olmak ve O’ndan af di-
lemek ve yardım istemektir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisinden söz 
edilmektedir?

A) Tevhid B) Hanif

C) Esmâ-i Hüsnâ D) Dua

13. Hamza: “Talha, dua ile ilgili neler söyleyebilirsin?”

Talha: ?

5. sınıf öğrencilerinden Talha, Hamza’nın sor-
duğu soruya aşağıdaki cevaplardan hangisini 
verirse yanlış olur?

A) Dua eden kişi Rabbi ile iletişime geçerek se-
vinç ve üzüntülerini paylaşır.

B) Sadece kendimiz için dua edebiliriz.

C) Duada önemli olan samimi olarak Yüce Al-
lah’tan istemek ve O’na yönelmektir.

D) Kulun Rabbi ile iletişim kurduğu ibadetlerin 
başında dua gelir. 

14. Yüce Allah’ın güzel isimlerinden birisidir. Dün-
yada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan 
inanmayan herkese merhamet eden ve her türlü 
nimeti sürekli veren anlamlarına gelir. Yüce Allah 
bu ismi ile dünya hayatımızı devam ettirebilme-
miz için çeşitli nimetler ve kolaylıklar sunar. Ör-
neğin bebeklik ve çocukluk dönemimizde iken, 
beslenme, güvenlik, sevgi ve şefkat gibi ihtiyaç-
larımızın karşılanması için bizi bir aile içinde ya-
ratır. Beslenmemiz için bitkileri ve hayvanları var 
eder. Yüce Allah bu isminin bir gereği olarak ya-
rattığı tüm kullarına merhamet eder.

Bu metinde Yüce Allah’ın isimlerinden aşağı-
dakilerden hangisinden söz edilmektedir?

A) Rahim B) Rahman

C) Samed D) Alîm

15. Yüce Allah sonsuz bilgi sahibidir. O’nun bilgisi 
sınırsız ve kusursuzdur. Yüce Allah geçmişteki, 
şu andaki ve gelecekteki durumlarımızı her za-
man bilir. Bütün bunları bilmek O’nun için hiç zor 
değildir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümleyi des-
tekler niteliktedir?

A) “ ...Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine 
karşılık veririm...” 

(Bakara suresi, 186. ayet)

B) “Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu 
yine biz koruyacağız.” (Hicr suresi, 9. ayet) 

C) “Ant olsun, biz sana apaçık ayetler indirdik…” 
(Bakara suresi, 99. ayet)

D) “…O karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun 
bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez....”

(En’âm suresi, 59. ayet)

16. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariy-
le diğerlerinden farklıdır?

A) “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O’dur…” 

(Râd suresi, 14. ayet)

B) “Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden 
yardım dileriz.” 

(Fâtiha suresi, 5. ayet)

C) “Andolsun biz Kur’an’ı düşünüp öğüt alsınlar 
diye kolaylaştırdık…”

(Kamer suresi, 22. ayet)

D) “Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler ki, 
gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua 
edince, dua edenin duasına cevap veririm...” 

(Bakara suresi, 186. ayet)

Test-2

1. Ünite: Allah İnancı

 Onur Hoca
Hazırlayan



Onur Hoca'nın 5. Sınıf Konu Özetli
           Soru Bankası Çıktı..!

Kaynak Arayanlar.. 
     

5. Sınıf İçin Kaliteli      

Kitabın İllerdeki Temin Noktaları 
                İçin Tıklayınız
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