
 
3. Allah Vardır ve Birdir 

 
1- Çeşitli galaksiler, gezegenler ve milyonlarca yıldızdan oluşan evren; 
genişliği ve büyüklüğü ile insanları hayrete düşürür. Bu haliyle evren, 
benzersiz bir sanatçının eseri olduğu görüntüsünü verir. 
Evrene bakış açısı böyle olan birisinin aşağıdakilerden hangisini kabul 
etmediği söylenebilir? 
a) Allah’ın varlığını    b) Yaratıcının kudretinin büyüklüğünü  
c) Yaratıcının bir olduğunu  d) Evrenin kendi düzenini kurduğunu 
 
2- “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle 
ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya Sûresi, 22. Ayet) ayetiyle 
aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? 
A) Allah’tan başka ilah yoktur. B) Allah’ın her şeye gücü yeter. 
C) Allah’ın her şeyi bilir.   D) Allah bizimle beraberdir. 
 
Birlemek anlamına gelir 
Allah’ın var olduğuna ve bir olduğuna inanmaktır 
3- Bu inancı benimsemeyen kimse müslüman olamaz 
Yukarıda özellikleri verilen inanca ne ad verilir? 
a) Tevbe  b) Fatiha c) İhlas  d) Tevhid  
 
4- “Tevhid” ne demektir? 
A ) Allah’ın sözleri      B ) Peygamberin sözleri  
C ) Bir ve benzersiz Allah inancı   D ) Bozulmuş dinlerin biri  
 
5- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Allah’tan başka ilah yoktur 
b) Allah vardır ve birdir 
c) Evrende var olan her şey Allah’ın var olduğunu ve bir olduğunu kanıtlar 
d) Allah’ın varlığını düşünerek bulamayız 
 
A: Bugün sınıf başkanlığı seçimi yapıldı. Ali, Emre, Derya eşit oy alınca üçü 
de sınıf başkan oldu. 
B: Öyle olur mu? Bir sınıfta üç başkan... Bir yerin yöneticisi bir tane olur, 
yoksa orada karışıklık çıkar. 
6-Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen ve uyum içinde bulunduğu ve 
görülüyor ve karışıklık bulunmuyor. Bütün bunlar bize neyi gösterir? 
A) Allah'ın her şeyi yarattığını     
B) Allah'ın bir ve tek olduğunu 
C) Allah’ın insanları sorumlu tuttuğunu 
D) Allah'ın ilk önce evreni yarattığını 
 
7- Allah’ın bir ortağı olsaydı ne olurdu? 
a) Kargaşa olurdu     b) Her şey çok düzenli olurdu  
c) Çok iyi anlaşırlardı    d) Aralarında iş bölümü yaparlardı  
 
8- “Yerde, gökte Allah’tan başka tanrılar olsaydı, yerin ve göğün düzeni 
bozulurdu” ayetiğle Allah’ın hangi sıfatı ifade edilmektedir? 
A)Diri olması  B)Bir olması  C)Bilmesi   D)Görmesi 
 
9- Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı ne olurdu? 
A) Her şey yolunda giderdi. B) Allah’ın işi kolaylaşırdı. 
C) Düzen bozulurdu.  D) İnsanlar daha kolay ibadet ederdi. 
 
Baharları, yazları,   Güneşi, yıldızları, 
Hakka tapan bizleri   Sen yarattın Allah'ım!  
Bahçemdeki gülleri,  Öten bülbülleri, 
Dua eden dilleri   Sen yarattın Allah'ım! 
10- Şiirde anlatılmak istenen nedir? 
A) Her şeyin güzel Olduğu  B) Her şeyin farklı Olduğu 
C) Her şeyi Allah'ın Yarattığı  D) Her şeyin birbirine muhtaç olduğu 
 
“Evrendeki bütün varlıkları yaratan, varlıklar arasında kusursuz bir düzen 
kuran Allah’tır. Kur’an’ın birçok suresinde yüce Allah, evreni ve içindeki 
bütün varlıkları Kendisinin yarattığını haber vermektedir. Her şeyi yaratıp 
belli bir düzene bağladığını ve bunları insanların kullanımına sunduğunu 
belirtmektedir.” 
11- Yukarıdaki açıklamada Allah (CC)’ın hangi özelliği vurgulanmaktadır? 
a) Allah’ın eşi ve benzeri olmadığı 
b) Beni, ailemi ve her şeyi Allah’ın yarattığı 
c) Allah’ın bizimle beraber olduğu 
d) Allah’ın her şeye gücünün yettiği 
 
12- Varlıkların kendiliğinden oluşamayacağı düşüncesi bizi hangi sonuca 
götürür? 
A- İnsanın akıllı bir varlık olduğuna 
B- Her şeyi yaratan bir yaratıcının olduğuna 
C- İnsanın araştıran bir varlık olduğuna 
D- İnsanın gücünün sınırlı olduğuna 

 
Yedi kat göğü birbiriyle tam uyum içinde yaratan O’dur. Rahman’ın 
yaratmasında hiçbir nizamsızlık göremezsin. Gözünü çevir de bak: 
Herhangi bir kusur görebilir misin? (Mülk Suresi,3.ayet) 
13-  Allah'ın yarattığı şeylerle ilgili olarak yukarıdaki ayet mealine göre 
nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? 
A) Her şeyi Allah yaratmıştır. 
B) Allah varlıklara değişik özellikler vermiştir. 
C) Allah'ın yarattığı şeyler mükemmeldir. 
D) İnsan Allah'ın yarattığı bir canlıdır. 
 
14- Sınıftaki tahtada bir yazı veya bir resim gördüğümüzde bunların 
kendiliğinden meydana geldiğini söyleyemeyiz. Bu bize neyi düşündürür. 
A-İnsanın her şeyi yapabileceğini  B-Her şeyin bir yapıcısının olduğunu 
C-Her şeyin kendiliğinden olduğunu  D-İnsanın kabiliyetli olduğunu 
  
“Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun 
olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır.” (Rum Suresi 8. Ayet.) 
15- Yukarıdaki ayetten hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşamayız? 
a) Her şeyi Allah yaratmıştır 
b) Allah her şeyi bir amaç için yaratmıştır. 
c) Allah’ın yarattığı her şey belirli bir süre sonrasında yok olacaktır 
d) Allah’ın yarattığı her şey ölümsüzdür 
 
16 Evrende mükemmel bir düzenin olması Allah’ın hangi özelliği ile 
doğrudan ilgilidir? 
a) Allah’ın eşi ve benzerinin olmaması  b) Allah’ın her şeyi işitmesi  
c) Her şeyi Allah’ın yaratması     d) Allah’ın her şeyi görmesi 
 
Gamze: İkizler birbirine çok benzer 
Çağla: Sanki kelebeklerin hepsi aynı. Birbirlerine benziyorlar 
Yasin: Allah bazı insanları benzer yaratmıştır. 
Fatih: Bileniniz var mı? Allah neye benzer? 
17- Bu soruya verilen cevaplardan hangisi yanlıştır? 
A) Gamze: Allah hiçbir şeye benzemez  
B) Çağla: Ben onu dev gibi bir insana benzetiyorum 
C) Yasin: Allah hayal ettiğimiz şeylere de benzemez 
D) Fatih: O tektir ve benzeri yoktur. 
 
 
Başka ilah olsaydı,  
Bu düzen sağlanmazdı 
Göklerin düzeni tek 
Kanuna bağlanmazdı 

Birinin yaptığını  
Bir diğeri bozardı 
Kâinattaki düzen, 
Durmadan bozulurdu. 

18- Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz? 
A) Gökyüzündeki düzen, evrenin tek yaracısı olduğunu gösterir.  
B) Evrendeki düzen bir tek yaratıcının olduğunun kanıtıdır.  
C) Kâinatta birden fazla yaratıcı olsaydı, kâinat daha düzenli olurdu. 
D) Allah’tan başka yaratıcıların olması halinde evrendeki düzen bozulurdu. 
 
19-  “Harun, hiç kimsenin olmadığı bir ortamda ezanı işittikten kısa bir 
süre sonra abdest aldı ve namaz kıldı. Kendisinin duyabileceği sözlerle 
namazda okunması gereken sure ve duaları okuyordu. Namazı bitirdikten 
sonra “Allah’ım günahlarımı affet. Sen hem dünyada hem de ahirette 
bizim mevlamızsın” şeklinde dua etti.  
Harun kimse görmediği halde niçin kendi duyabileceği bir sesle sure ve 
dua okumuştur? (5 puan) 
a) “Aaa ne kadar da iyi insanmış” desinler diye 
b) Namazda sessiz okumanın yasak olmasından dolayı 
c) Yanlış okuma korkusundan dolayı  
d) Allah’ın her şeyi, duyduğuna ve bildiğine inanıyor. 
 
 
20- Halife Ömer, bazı geceler şehri kontrol için dolaşırdı. Bir keresinde 
sütçülük yapan bir kadının kızına süte su katmasını söylediğini duyar. Kız: 
- Yasak bir işi nasıl yapabilirim? diye annesine itiraz eder. Annesi: 
- Halife Ömer seni nereden görecek? der. 
Kız ise: 
- Halife görmez ama, Rabb’im görür diye karşılık verir. 
Küçük kızın bu yanıtı onun aşağıdaki ayetlerden en çok hangisini iyi 
anladığını gösterir? 
A) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme…” 
B) “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.” 
C) “Şüphesiz Allah, kullarından haberdardır, onları hakkıyla görür.” 
D) “Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır.” 
 
 
 
 
 


