5. SINIF

1.ÜNİTE
ALLAH İNANCI
5.1.2. Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
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O, yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana
getiren, orada her türlü meyveden (erkekli-dişili) iki eş
yaratandır. O, geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlarda, düşünen bir kavim için (Allah’ın varlığını gösteren) deliller vardır.

Çevremizde gördüğümüz birçok şeyin düzenlendiğini
olduğunu görürüz. Bunları planlayan ve düzenleyen
mutlaka birileri bulunmaktadır. Öyleyse uçsuz bucaksız
kâinatı, canlı ve cansız milyonlarca varlığı da yaratan
biri olması gerekir.

(Ra’d Suresi, 3. ayet.)

Buna metne göre;
Bu ayete göre;

I. Evrende rastgele oluşmamıştır.

I. Yüce Allah evreni yaratandır.

II. Kâinattaki varlıkları var eden bir yaratıcı vardır.

II. Evrendeki varlıklar bir yaratıcıyı işaret eder

III. Yaratma bir defa olmuştur, sonrası kendiliğinden
devam etmektedir.

III. Allah’a ortak koşan kimseler Allah’ın merhametinden mahrum kalırlar.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın yaratmasına
delil olarak gösterilemez?
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“Güneş’i aydınlatıcı, Ay’ı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O’dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de
ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Geceyle gündüzün farklı olmasında, Allah’ın göklerde ve
yerde yarattığı bunca varlıkta, ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır.”

A) “Allah, hareket eden her canlı varlığı sudan yarattı.
Onlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, bir kısmı iki
ayağı üstünde yürür, bir kısmı da dört ayağı üstünde
yürür…”

(Yunus suresi, 5 ve 6. ayetler.)

(En’âm suresi, 101. ayet.)

(Nûr suresi 45. ayet.)
B) “O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun
bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Hâlbuki
her şeyi o yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.”

Bu ayetlerde aşağıdaki ifadelerden hangisine
değinilmemiştir?

C) Ve rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan,
ağaçlardan ve insanların kurdukları çardaklardan kendine yuvalar edin…

A) Yüce Allah Güneş’i ve Ay’ı yaratmıştır.

(Nahl suresi, 68.ayet.)

B) Yaratılan hiçbir varlık amaçsız yaratılmamıştır.

D) “Şüphesiz Allah, daneyi ve çekirdeği çatlatıp yarandır. Ölüden diriyi O çıkarır; diriden ölüyü çıkaran da
O’dur. İşte Allah budur…”

C) Yaratılan varlıklar bir yaratıcıya işaret etmektedir
D) İnsanlara doğru yolu göstermesi için peygamberler
gönderilmiştir.

(En’âm suresi, 95. ayet.)
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Yaratma olayı sadece Allah’a aittir. İnsanların ortaya
çıkardıkları ürünler için üretme kavramını kullanırız. İnsanlar var olan maddelerden yeni ürünler ortaya çıkarırken Allah yoktan var edebilmektedir.

“Gökleri ve yeryüzünü yaratmaya gücü yetenin, onların benzerlerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, elbette onların benzerlerini yaratmaya gücü yeter. O, her
şeyi bilen bir yaratıcıdır.”

Metne göre,

(Yasin suresi, 81. ayet.)
Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

I. Allah her şeyi yoktan var edendir.

A) Yaratma olayı yüce Allah için asla zor olamaz.

III. İnsanlar da Allah’ın izni ile bazı şeyleri yaratabilir.

B) Yeryüzünün yaratılmasında bir düzen vardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) Allah evreni düzenli bir şekilde yaratmıştır.

A) Yalnız I

B) I ve II

D) Allah her şeyi benzeri ile yaratır.

C) I ve III

D) II ve III

II. Allah yaratmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz.
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