
 

 

KIRKARMUT Ş.ER AHSEN BUDAK İLKÖĞRETİM OKULU 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ  

           5.SINIF                  ÜNİTE: ALLAH’A İMAN                    TEST-1 

 
1- Aşağıdakilerden hangisi evrende bir düzenin olduğunu            
gösteren bir örnek değildir?                  
   
a)Sonbaharda yaprakların dökülmesi    
b)Gece ve gündüzün olması 
c)Teknolojinin gelişmesi  
d)Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi 
 
2- Allah her zaman bizimledir diyen birisi aşağıdakilerden 
hangisini yapması doğru olmaz? 
 
a)Her zaman Allah’a dua eder 
b)Allah’ın isteklerini yerine getirir 
c)Her işine Allah’ın adıyla başlar 
d)Yalnız kaldığı zaman kötülük yapar 
 
3-Deki: O Allah, birdir, her şey O’na muhtaçtır” Ayetinde 
aşağıdakilerden hangisi özellikle anlatılmak istenmiştir?  
 
a) Allah’ın her şeyi bilir 
b) Allah’ın her şeye gücü yeter 
c) Her şeyi Allah yaratmıştır 
d) Allah’ın hiç kimseye hiçbir şeye gereksinimi olmadığı 

4-“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) 
olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” ayetiyle 
aşağıdakilerden  hangisi  anlatılmaktadır?  
 
a) Allah’ın eşi ve benzeri yoktur. 
b) Allah’ın her şeye gücü yeter. 
c) Allah’ın her şeyi bilir. 
d) Allah bizimle beraberdir. 
 
5-Allah’ın sadece kendine ait olan özelliği 
aşağıdakilerden hangidir? 
 
a) Görme                            b)İşitme 
c)Bilme                              d)Yaratma 
 
6--“Allah’ın bir olduğuna  eşi, benzeri ve dengi 
olmadığına inanmaya ......... denir. Bu inanış İhlas  
suresinde de vurgulanmaktadır.” 
 
Yukarıdaki noktalı boşluğa aşağıdaki kavramlardan 
hangisi gelmelidir? 
 
a)Tevhid            b)Tebliğ           c)Tesbih                d)Tevbe 

7- Aşağıdaki ayetlerden hangisi bize Allah’ın her şeye 
gücü yettiğini en güzel şekilde göstermektedir?  
 
a) “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o 
da hemen oluverir.”  
b) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) 
olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”  
c) “O (Allah), geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır.”  
d) “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.”  
 
8-“ ... Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim; işitir ve 
görürüm.”(Taha-46)  ayetinde özellikle ne anlatılmak 
istenmektedir ? 
 
a)Zorluklar karşısında korkmalıyız 
b)Allah her zaman bizi işitir. 
c) Allah her zaman bizim yardımcımızdır. 
d)Allah her şeyi görmektedir. 
 
8- “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. 
 
9-“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-Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir 
   II-De ki: O Allah, birdir 
   III-O doğmamıştır ve doğurulmamıştır 
   IV-Allah, Samed’dir. (Her şey ona muhtaçdır, O hiçbir şeye 
muhtaç değildir) 
 
10- İhlas suresinin anlamının doğru sıralanışı aşağıdaki 
şıklardan hangisindedir? 
 
a)III-I-II-IV                      b)IV-II-I-III 
c)II-IV-III-I      d)II-I-III-IV 
 
11-Kul hüvallahü ehad Allahussamed Lem yelid ve .............. 
Ve lem yekün lehû ............ ehad” 
 
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi 
gelmelidir? 
 
a)Lem yûled-Kul 
b)Samed-Kufuven 
c)Kevser-Ebter 
d)Lem Yûled-Kufuven 
 
12-Peygamberimiz yüksek sesle dua eden bir grup insanı 
görünce ,”Sizler sağır ve uzaktaki birine değil,her şeyi duyan 
ve gören Allah’a dua ediyorsunuz.” demiştir. 
Peygamberimiz (s.a.v)’nin  bu hadisine göre nasıl Allah’a 
dua etmeniz gerekir? 
 
a)Çevremizdekilerin duyacağı şekilde  
b)Yüksek sesle yapmalıyız 
c)Gizli ve samimi bir şekilde 
d)Oturarak yapmalıyız 
 
13-İhlas suresinde Allah’ın hangi özelliğinden söz 
edilmemektedir? 
 
a)Allah’ın hiçbir şeye muhtaç olmaması 
b)Bir olması 
c)Doğmaması, doğrulmaması 
d)Evrene düzen vermesi 
 
14-Nasrettin Hoca bir gün köyden şehre giderken yorulmuş 
tarlanın kenarındaki ceviz ağacının altındadinleneyim 
demiş. Şöyle bir etrafına bakınıp ağacın altına uzanmış ve 
derin düşüncelere dalmış. 
- Ey Allah'ım gücüne sual olmaz amma, incecikkabak 
sapında kocaman kabak var, koskocamanağaçta küçücük 
ceviz var, bu nasıl iş?,deyip uykuya dalmış ki tam bu sırada 
ağaçtan birceviz, hocanın kafasına düşüvermiş.Hoca acı ve 
şaşkınlıkla uyanmış, sağına soluna baktıktan sonra cevizin 
ağaçtan düştüğünü anlamış. Bunun üzerine şöyle demiş: 
- Ya Rabbi sen en iyisini bilirsin. Şimdi bu ağaçtan başıma 
düşen ceviz değilde kabak olsaydı benim hâlim ne 
olurdu? 
Yukarıda ki fıkrada ne anlatılmak istenmektedir? 
 

a)Hocanın tembel olduğu 
b)Evrenin bir yaratıcısı ve düzeninin olduğu 
c)Evrende hayret edilecek olaylar olduğu 
d)Evrenin mükemmel olduğu 
 
15-Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah’ın yaratılmışlara 
benzemediği vurgulanmaktadır? 
 
a)De ki: O, Allah’tır, bir tektir.” İhlâs-1 
b)Onun benzeri hiçbir şey yoktur Şûrâ-11 
c)O, her şeyi hakkıyla bilendir.”Hadîd-3 
d) Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.”Bakara-110 
 
16-Allah’ın Kuran’da geçen güzel isimleri vardır. Allah’ın 
güzel isimlerine ne ad verilir? 
 
a)Esma-ül Hüsna             b)Siyer 
c)Münacat       d)Zati Sıfatlar 
 
17-Allah’ın sıfatları iki gruba ayrılır. Bu sıfat gruplarından 
zati sıfatlarla aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 
 
a)Allah’ın değişmez sıfatlarıdır 
b)İnsanlarada ait olan sıfatlardır 
c)Sadece Allah’a ait olan sıfatlardır 
d)Zati sıfatlar toplam 6 tanedir 

 
18-Din Kültürü dersinde öğretmen öğrencilerinden ev ödevi 
olarak yukarıdaki etkinliği yapmalarını istemiştir. Zeynep 
etkinliği yaparken bir tanesini yanlış işaretlemiştir.  
Bu aşağıdakilerden hangisidir? 
 
a)Kelime-i Şehadet        b)Oruç Tutmak 
c)Kitaplara İman           d)Hacca gitmek 
 
19- Aşağıdakilerden hangisi sahabe kavramının doğru 
tanımıdır? 
 
a)Peygamberimizi gören kişilere denilir 
b)Peygamberimizin arkadaşlarına denilir 
c)Peygamberimizin akrabalarına denilir 
d)Peygamberimizi görüp ona iman etmiş kişilere denilir 
 

20- Peygamberimize (as) İslâm’dan önce güvenilirliğinden 
dolayı Mekkelilerin verdikleri isim aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Muhammed Mustafa  b) Muhammedü’l-Emin 
c) Muhammed Resûlullah d) Ebu Kasım Muhammed 
 

Şartlar İmanın İslamın  
Namaz Kılmak       
Oruç Tutmak       
Kitaplara inanmak      
Kelime-i Şehadet         
Hacca Gitmek          


