
 
1. İnsan akıllı ve inanan bir varlıktır. 

 
Sabah yemek yerim 
Kardeşimle oynarım 
Geceleri uyurum 
Düşünerek hareket ederim 

Ben de yemek yerim 
Ben de oynarım 
Ben de uyurum 
Ben de Düşünerek hareket 
ederim 

 

 
 
1- Allah varlıkları farklı olarak yaratmıştır Yukarıda konuşmaya göre 
aşağıdakilerden hangisi ikisinin ortak özelliği değildir? 
A) Yeme B) Oynama C) Uyuma D) Düşünme 
 
“(Resulüm) Sana bu mübarek kitabı, ayetlerini düşünsünler ve aklı olanlar 
öğüt alsınlar diye indirdik.” 
2- Yukarıdaki ayete göre Kuran’ın indirilişinin sebebi nedir? 
a) Kuran’ın sadece ibadetlerde okunması 
b) İnsanların istediği her şeyi yapabilmesi 
c) Herkesin kendi arzusuna göre davranması 
d) Aklı olan kişilerin düşünüp öğüt almaları 
  
3- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Kuran’ı aklımızı kullanarak anlayabiliriz. 
b) Allah sadece akıllı olan insanları sorumlu tutar. 
c) Sadece akıllı insanlar ibadetleri yerine getirebilirler. 
d) Tüm insanlar Allah’ın emir ve yasaklarından sorumludur. 
 
4- “İnsanı hayvanlardan ayıran en büyük özellik akıldır. Allah insana akıl 
verdiği için sorumlu tutmuş ve değer vermiştir.” Cümlesinden hangi sonuç 
çıkarılamaz?  
A) İnsan iyilik ve kötülükleri aklıyla ayırt edebilir.  
B) İnsan aklıyla zararına olan şeyleri bilip, yapmamalıdır. 
C) İnsan dünyada rahat ve sorumsuzca yaşamalıdır. 
D) İnsan yaptığı her davranıştan sorumlu olduğunu bilmeli, 
sorumluluklarını yerine getirmelidir. 
 
5- “Dünya üzerinde yaşayan Allah’ın farklı yapıda yarattığı bir çok canlı 
vardır. Bu canlılar arasında insanın ayrı bir yeri vardır. İnsan bazı 
özellikleriyle diğer canlılardan üstün kılınmıştır. ” İnsanı diğer canlılardan 
farklı ve üstün kılan en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?  
a)İnsanın kusursuz beden yapısı  b)İnsan akıllı ve inanan bir varlıktır  
c)İnsan konuşması      d)İnsan gülüp, ağlayabilir.  
 
6- Dinimize göre akıl sahibi olmayanlar dini buyruklardan sorumlu 
değillerdir 
Sizce bu durumun nedeni ne olabilir? 
a)İnsanı n çıkarına uygun olması  b)Delilerin korunmak istenmesi 
c)Dinin akıllı olanlara hitap etmesi d)Dinin özünde böyle bir şey yoktur 
 
“Ben,yalan söylemenin kötü bir şey olduğunu bilirim.Çünkü ben …… 
ve……..bir varlığım.” 
7- Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri 
getirilmelidir? 
 a-) Akılsız-Tembel   b-) Cimri-Çalışkan  
 c-) Akıllı-Düşünen   d-) Sevimli-Düşünceli 
 
8- Aşağıdakilerden hangisi “Allah’a inanıyorum” sözüyle kastettiğimiz 
anlamın dışındadır?  
a) Allah’ın var ve bir olduğunu kabul ediyorum  
b) Allah’ın beni sevdiğini biliyor ve ona güveniyorum  
c) Allah’ın her şeyin sahibi olduğunu kabul ediyorum 
d) Allah’ı dünyada görebileceğime inanıyorum 
 
Ben akıllı bir varlığım. Aklımla; 
1. Okuduklarımı anlarım. 
2.Bazı şeyler arasında seçim yaparım. 
3.Yanlışlıklar yaparım. 
4.Bazı şeylerden sonuç çıkartabilirim. 
9- Allah insanları akıllı olarak yaratmıştır. Aklımızın özelliği kaç numaralı 
cümlede yanlış açıklanmıştır? 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4 
 

 

 
10- Gecenin karanlığı onu kaplayınca ( İbrahim) bir yıldız görmüş ve 
demişti ki: "Bu benim Rabbimdir." Fakat (yıldız) kayboluverince: "Ben 
kaybolup gidenleri sevmem" demişti. 
Ardından Ay'ı, (etrafa aydınlık saçarak) doğar görünce: "Bu benim 
Rabbim" demiş, fakat o da kayboluverince: "Andolsun" demişti, "Eğer 
Rabbim beni doğru yola erdirmezse gerçekten sapmışlar topluluğundan 
olurum." Sonra Güneş’i (etrafa ışıklar saçarak) doğar görünce: "İşte bu 
benim Rabbim, bu en büyük" demişti. Ama o da kayboluverince, kavmine 
demişti ki: "Ey kavmim, doğrusu ben sizin şirk koşmakta olduklarınızdan 
uzağım." 
"Gerçek şu ki, ben içtenlikle yüzümü gökleri ve yeri yaratana çevirdim. Ve 
ben Allah’a ortak koşanlardan değilim." ( En’am Suresi 76-79) 
Hz. İbrahim, Yıldız’ın, Ay’ın ve Güneş’in Tanrı olmayacağı sonucuna nasıl 
ulaşmıştır? 
A) Çevresindeki insanların ona doğruyu anlatmasıyla ulaşmıştır. 
B) Allah’ın vahiy göndermesi sonucunda ulaşmıştır. 
C) Babasının ona doğruyu göstermesi sonucunda ulaşmıştır. 
D) Evrendeki düzen üzerinde düşünerek ulaşmıştır. 
 
11- Evrendeki düzenle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 
a) Evrende bir düzen vardır 
b) Evrendeki düzen bize, Allah’ın varlığını gösterir 
c) Evren bizim yaşamamıza olanak verecek şekilde yaratılmıştır 
d) Evrendeki düzen kendiliğinden olmuştur  
 
12- Siz hiç lâle soğanından gül açtığını duydunuz mu? Portakal ağacında 
zeytin oluştuğunu gördünüz mü? Yazın kar yağdığını düşünebilir misiniz? 
Sular hep aşağı doğru akıyor. Bunun aksini söyleseler inanabilir misiniz? 
Kuşkusuz böyle şeyler düşünmeyiz. 
Bunlardan……................................anlaşılmaktadır. 
Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden 
hangisidir?  
A) Evrende her şeyin bir düzen içinde akıp gittiği 
B) Dünya’nın su kaynaklarının yok olduğu 
C) Evrende çok çeşitli bitkilerin var olduğu 
D) Doğal güzelliklerin insanı büyülediği 
 
I.Dünyanın belli bir yörüngede hareket etmesi 
II. Güneşin belli bir uzaklıkta olması 
III. Mevsimlerin oluşumu 
IV. Gece ve gündüzün birbirini takip olması 
13- Yukarıda verilen bilgilerden hangileri evrende bir düzen olduğunu 
gösterir? 
a)I-II-IV b)I-II-III-IV   c)II-III-IV  d)I-III-IV 
 
14- Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın evreni bir düzen içinde 
yarattığına örnek olamaz? 
a)Gece-Gündüzün oluşması   b)Mevsimlerin oluşması 
c) Fabrikalaşma     d)Dünyanın dönmesi 
 
15- Evreni incelediğimizde yaratılmış olan her şeyin bir düzen içinde 
olduğunu görürüz. Bütün bunlar bize neyi gösterir? 
a) Evrendeki düzeni anlayamayız. 
b) Evrenin kendiliğinden var olduğunu gösterir. 
c) Bütün bunlar, Yüce Allah’ın varlığını gösterir. 
d) Her şeyin düzenli olduğunu anlarız. 
 
16- Evrenin yaratılışı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
(Açık İ.Ö. Not Yüks. Sın. 2008) 
A) Bir plan ve ölçü içinde var edilmiştir.   
B) Allah tarafından yaratılmıştır.  
C) Oluşumu ve bir düzen içine girmesi rastlantıya bağlıdır.  
D) Akılla kavranabilecek bir düzen içindedir. 
 
17“Ağaçlara, kuşlara, aya, güneşe bakınca bir düzen olduğunu 
görüyorum. Bu düzeni yaratan ve bu düzenin devam etmesini sağlayan bir 
yaratıcının olduğunu düşünüyorum.”  
Yukarıdaki görüşleri savunan birisi aşağıdakilerden hangisini söylerse bu 
görüşüyle çelişmiş olur?  
a)Evrendeki düzeni Allah koymuştur  
b)Evreni bu düzenle yaratan Allah’ın her şeye güce yeter  
c)Evrendeki düzen rast gele kendiliğinden oluşmuşta olabilir  
d)Evrendeki düzenini koyan yaratıcının gücü her şeye yeter  
 
 
 
 
 
 



 
I-  " Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. " ( 54/49 )     
II- " Güneş ve ayın hareketleri bir ölçüye göredir. " ( 55/5 )  
18- Yukarıda, Kur’an-ı Kerim’de yer alan iki ayetin meali verilmiştir. Bu 
ayet meallerinden hareketle aşağıdaki hangi sonuca ulaşılamaz? 
A) Her şeyin Allah tarafından yaratıldığı  
B)Güneş ve ayın bir düzen içinde hareket ettiği  
C) Evrenin yaratılışının tesadüfen olduğu 
D) Her şeyin yaratılmasında bir düzen olduğu 
 
Dünya kendi ekseni etrafında belirli bir sürede döner ve bu süre hiç 
değişmez 
Güneşin dünyamıza olan uzaklığının değişmesi bizi olumsuz yönde etkiler 
Gezegenler birbirlerine çarpmadan varlılarını devam ettirirler 
19- Yukarıda verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılamaz? 
a) Evrende bir düzen vardır 
b) Evrendeki düzeni sağlayan bir varlık vardır 
c) Evrende düzen olmasaydı yaşayamazdık 
d) Evrendeki bu düzen bir tesadüf eseridir. 

 
Nasrettin hoca bir gün ceviz ağacının altında 
oturuyormuş. Yerde de karpuz bostanı varmış. Şöyle 
düşünür: Allah’ım şu kocaman ceviz ağacında ufacık 
cevizler yetiştiriyorsun ve ufacık zayıf dallarda ise 
kocaman karpuz yetiştiriyorsun. Tam bunları düşünürken 
kafasına bir ceviz düşmüş ve demiş ki: Allah’ım Sen her 

şeyi hakkıyla bilirsin ve yaparsın. Ya şu ceviz ağacında karpuz büyütseydin 
ne yapardım. 
20- Bu olayda Nasrettin Hoca aşağıdakilerden hangisini çok iyi anlamıştır? 
A-) Yüce Allah’ın kullarına rızık vermesini 
B-) Allah-ü Teala’nın gücünü 
C-) Bu konularda düşünmemesi gerektiğini 
D-) Evrende mükemmel bir düzen olduğunu  
 


