5. SINIF

1.ÜNİTE
KADER İNANCI
5.1.5. Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
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Allah’a inanan bir kimsenin;

“Gelin Allah diyelim

I. Kötülük yapmaktan uzak durur.

Kalpten pası silelim.

II. Çaba harcamak yerine sadece Allah’a (c.c.) güvenir.

Âlemleri seyredelim

III. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına karşı duyarlı olur.

Allah Allah dedikçe.”

tutum ve davranışlarından hangilerini yapması
beklenir?

(Yunus Emre)

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Allah sevgisi

B) Allah’ın sıfatları

C) Allah korkusu

D) Kâinatın yaratılışı
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Allah’a inanan bir kimse, Allah’ın her şeyden haberdar
olduğunu bilir ve yaptığı tüm davranışlara dikkat eder.
İnsanları kalbini kırmaktan, kötü söz söylemekten, ibadetlerini aksatmaktan, yalan söylemekten, adaletsizlik
yapmaktan uzak durur.

De ki: “Ey mülkün sahibi olan Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır, senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.”

Metne göre;

(Ali İmran suresi, 24. ayet.)

I. İman, kişiyi kötülüklerden alıkoyar.

Bu ayeti dikkate alan bir kimse ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

II. İnançlı bireyler toplumsal hayata katkı sağlar.

A) Sorumluluklarını yerine getirir.

III. Allah (c.c.) inancı kişinin bilinçli hareket etmesini
sağlar.

B) Allah’a (c.c.) karşı güveni tamdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) Zorluklar karşısında Rabb’ine sığınır.

A) Yalnız I

B) I ve II

D) Sürekli hata yapma korkusu ile yaşar.

C) II ve III

D) I, II ve III
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Rasûlüm! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ben
onlara çok yakınım. Bana dua edenin duasına icâbet
ederim. Öyleyse onlar da benim dâvetime uysunlar ve
bana iman etsinler. Böyle yaparlarsa, en doğru yolu
bulmuş olurlar.

Gerçekten onlar, hayırlı işler yapmakta birbiriyle yarışan, sevap umarak ve azabımızdan korkarak bize yalvaran, bize karşı pek derin bir korku ve saygı içinde bulunan kimselerdi.
(Enbiya suresi, 90. ayet)

(Bakara suresi, 186. ayet)

Bu ayete göre Allah’a (c.c.) inanan bir kimsenin
aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

Bu ayet kişide aşağıdaki tutum davranışların hangisine doğrudan etki eder?

A) Sadece Allah’tan (c.c.) korkarak yaşam sürer.

A) Allah’ın (c.c.) Cennet ile müjdelediğini fark eder.

B) Daima Rabb’ine karşı saygı içinde yaşam sürer.

B) Ailesine ve arkadaşlarına karşı iyi davranmaya çalışır.

C) Allah’a (c.c.) olan taleplerini yalvararak dile getirir.
D) Allah’a (c.c.) güvendiği gibi O’na saygı da gösterir.

C) Her zaman Allah’ın (c.c.) kendisinin yanında olduğu
bilir.
D) Her isteğinin mutlaka kabul olacağını bilir ve buna
göre yaşar.
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