1. Din Kültürü dersinde Allah’ın en güzel isimlerinden olan Rahman ve Rahim isimleri Ayşe öğretmen tarafından öğrencilere anlatılır. Fakat öğrenciler Rahman ve Rahim isminin anlamını kavramakta güçlük çeker. Öğretmen bu durumu daha iyi kavratabilmek için sınıfta bir etkinlik planlar.
Dersi hiç dinlemeyen, arkadaşlarına saygı göstermeyen öğrencilere de dersi iyi dinleyip arkadaşlarına saygı gösteren öğrencilere de çalışma kâğıtları verir. Kimseyi bu çalışma kâğıtlarından mahrum bırakmaz. Ardından bu çalışma
kâğıtlarından sözlü sınav yapacağını bildirir. Tabi derse ilgi göstermeyen öğrenciler bu notlara hiç bakmaz. Sözlü
sınav yapılır ve bazı öğrenciler sözlüde hiçbir cevap veremese de öğretmen herkese sözlü sınavdan tam puan verir.
Bunun üzerine öğrenciler çalışmayan kişilere tam puan verilmesinin adil olmadığını söyleyerek itiraz ederler. Bu
itirazın ardından amacına ulaşan öğretmen şu şekilde karşılık verir: _____________________________________.
Ayşe öğretmen yaptığı etkinliğin ardından hangi sözü söylemiş olabilir?
A) Yüce Allah insanların yaptığı her şeyden haberdardır. O’na hiçbir şey gizli kalmaz. O kullarının içlerinden geçenleri
dahi çok iyi bilir.
B) Hiçbir öğrencinin üzülmemesi için bu şekilde yapmayı daha uygun buldum. Siz de arkadaşlarınızın üzülmesini
istemezsiniz değil mi?
C) Arkadaşlarınız bu sefer cevap veremedi ama onlar da çalıştıklarında çok güzel cevap verebileceklerdir. Hatalarının farkına varmaları için bu şekilde yapmayı tercih ettim.
D) İşte bu örnekte de olduğu gibi Allah dünyada bulunan her canlıya rızık verir. Bu Rahman ismini ifade eder. Fakat
dünyadaki yaşamın ardından sadece dünyadaki yaşamında güzel sonucu hak edene güzel bir karşılık verir. Aksi
halde insanlar bunun adil olmadığını söyleyeceklerdir. Bu da Allah’ın Rahim ismini ifade eder.
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2. Güneş sisteminde yer alan her bir gezegenin kendisine özgü bir dönüş hızı vardır. Bu gezegenler hem farklı özelliklere sahiptir hem de her birinin farklı uyduları bulunur. Bunların tamamı bir uyum içerisinde yüce Allah’ın belirlediği
yörüngelerde hareket ederler. Hiçbiri kendisi için belirlenen kanunların dışına çıkamaz. Kur’an-ı Kerim’de bu duruma
örnek olabilecek birçok ayet bulunmaktadır. Örneğin bir ayette: Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de gece
gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider. (Yâsin suresi, 40. ayet) buyrulmaktadır.
Bu metne göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Gök cisimlerinin hareketleri günleri bilmemizi sağlar.
B) Kâinattaki düzeni sağlayan bir yaratıcı bulunmaktadır.
C) Gezegenler, Allah’ın (c.c.) kurallarına göre hareket eder.
D) Varlıklar yüce yaratıcının koyduğu yasaların dışına çıkamaz.

3. Hz. İbrahim ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Tevhit inancını benimsemiş ve bunun mücadelesini vermiştir.
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) onun soyundan gelmektedir.
C) Babası da kendisi gibi hanif bir peygamberdir.
D) Oğlu ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir.
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4. Verilen görselde Allah’ın yaratması ile ilgili hangi konu anlatılmış olabilir?
A) Yüce Allah için yaratmak asla zor değildir.
B) Yoktan var etme özelliği sadece yüce Allah’a aittir.
C) Yüce Allah yaratmak için hiçbir araca ihtiyaç duymaz.
D) Yüce Allah’ın yaratması sürekli olarak devam etmektedir.

5. Tevhit, Allah’ın zâtında ve sıfatlarında bir ve tek olduğunu kabul etme anlamına gelmektedir. Bu kabul İslam dinin
temelini oluşturmaktadır. Her bir Müslümanın tevhit inancına sahip olması, Allah’tan başka hiçbir ilah kabul etmemesi
gerekmektedir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu inanca vurgu yapılmıştır?
A) Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
(Enbiya suresi, 4. ayet)
B) Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…
(Enbiya Suresi, 22. ayet)
C) …De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.
(Zümer suresi, 9. ayet)
D) Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?”
(Mülk suresi, 3. ayet)

6. Bilmez misin ki, göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. O, dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah,
her şeye hakkıyla gücü yetendir.
(Mâide suresi, 40. ayet)
Bu ayette yüce Allah’ın hangi sıfatı vurgulanmaktadır?
A) İlim

B) Semi

C) Basar
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D) Kudret
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7. Evrende milyonlarca varlık bulunmaktadır. Görebildiğimiz ve göremediğimiz bütün varlıkların yaratıcısı Allah’tır. Güneş, Ay, gezegenler, yıldızlar,
dağlar, denizler, bitkiler, hayvanlar, insanlar Allah’ın yaratmasıyla meydana gelmiştir.

9. Yüce Allah bizler için dünyada çeşitli nimetler yaratmıştır. Bu nimetler insanların hayatını devam
ettirebilmesi için büyük öneme sahiptir. Meyve ve
sebzeler; hayvanlar insanların hizmetine sunulmuştur. Sunulan bu nimetler yüce Allah’ın bizlere
olan merhametine örnektir.

Buna göre;

Bu metinde yüce Allah’ın hangi sıfatına veya
ismine vurgu yapılmıştır?

I. Yaratma olayı bitmiştir.
II. Allah, her şeyin yaratıcısıdır.
III. Allah, görülmeyen varlıklar da yaratmıştır.

A) Kâdir

B) Rahmân

C) Semi

D) Basar

yargılarından hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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10. Yüce Allah ile iletişim kurmanın en güzel yollarından birisi O’na dua etmektedir. Dua eden bir kimse
Rabb’inin yüceliğini bilir ve bir problem ile karşılaştığında gereken çabayı gösterdikten sonra sonucu
yüce Allah’a bırakır. Allah’ın kendisine nasip ettiği
sonuca da rıza gösterir. Fakat dua ederken dikkat
etmemiz gereken bazı durumlar vardır.

8. • Kullarımdan, “Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin
en hayırlısısın” diyen bir grup var idi.
(Mü’münûn suresi, 109. ayet)
• Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O
hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumlardan birisi
değildir?

(Enbiya suresi, 4. ayet)
Bu ayetlerden hareketle;

A) Dua etmeden önce abdest almak

I. Yüce Allah, kullarının dualarını duyar.

B) Kabul olacağı bilinciyle dua etmek

II. Yüce Allah, yapılan her günahı mutlaka affeder.

C) Sadece Allah’tan (c.c.) bir şeyler istemek

III. Günahların bağışlanması için yüce Allah’a dua
etmeliyiz.

D) Duadan önce sorumlulukları yerine getirmek

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

Cevap anahtarı için karekodu
okutunuz.
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