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2. Ceyda, Öğretmeninin kendisine vermiş olduğu “Allah vardır ve birdir” konulu pano ödevini hazırlamıştı. Panoya 
asmak üzere birbirinden güzel ayetler yazan Ceyda ödevini  Hamza’ya gösterdiğinde Hamza kendisine yazmış  
olduğu ayetlerden birinin bu konuya uygun olmadığını söyledi.

Ceyda ödevinin tam olarak doğru olması için aşağıda yer alan ayetlerden hangisini  değiştirmelidir?
A) Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı, yer ve gök bozulur giderdi.

B) Onunla beraber hiçbir tanrı yoktur. Eğer olsaydı, her biri yarattığına hükmeder ve biri diğerine üstünlük kurmaya  
     kalkardı.

C) Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık.

D) Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.

Fatma Öğretmen derste işlediği konu ile ilgili şu örnekleri verdi; 

• Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesi,

• Dünya, ay ve güneş  başta olmak üzere tüm evrenin hareket halinde olması,

• Ağaçların çeşit çeşit meyveler vermesi,

• Yağmur ve karın yağması,

Fatma Öğretmenin vermiş olduğu örnekler aşağıdaki yargılardan hangisinin kanıtı olamaz?
A) Allah’ın bir ve tek olmasının

B) Evrende bir düzenin varlığının

C) Evrenin tesadüfen meydana gelmesinin

D) Her şeyi yaratan bir yaratıcının varlığının

3. Allah dünyada her canlının yaşamını sürdürebilmesi için sayısız nimetler verir.  Bu nimetleri verirken İnsanlar ara-
sında iyi-kötü, inançlı-inançsız ayırımı yapmaz. Bunu yapması diğer canlılara ve insanlara bu dünyada merhamet 
etmesinden kaynaklanmaktadır. Allah’ın merhameti sonsuzdur. Bu dünyada hiçbir canlıyı rızıksız bırakmaz.

Yukarıda verilen paragraf Allah’ın sahip olduğu en güzel isimlerden hangisini açıklamak için yazılmıştır?
A) Rahman    B) Rahim

C) Rezzak    D) Kadir

Allah kendisine inanan, emir ve yasaklarını yerine getiren Müslümanları ahirette cennet ile ödüllendirir. Allah’ın 
……………ismi bizlere bu durumu müjdelemektedir. Bu hediye sadece ahirette Müslümanlar için geçerlidir. Allah’a 
inanmayanlar için geçerli değildir.

Verilen paragrafta  noktalı yere gelmesi gereken Allah’ın ismi  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rahman    B) Rahim

C) Semi    D) Basar

4.
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“ Allah karanlık bir gecede simsiyah bir taşın üzerindeki siyah karıncayı görür ve onun ayak seslerini işitir.”

Bu cümlede altı çizili kelimeler sırası ile Allah’ın hangi sıfatlarının karşılığı olarak yazılmıştır?
A) Basar – Kudret    B) Tekvin – Semi

C) Basar – Semi    D) Semi – Basar

5.

Hz. Ömer bir gece sahabelerden biri ile birlikte kıyafetini değiştirerek halkı kontrol etmek ve problemlerini bizzat 
dinlemek üzere dolaşır bu arada bir kadın kızına;

• Kızım kalk süte su kat ve yarın onu satmaya hazırlan, dedi.

• Kızı: Anneciğim Hz. Ömer’in süte su katmayı yasakladığını duymadın mı, dedi.

• Annesi: Kızım! Halife burada değildir, o bizi görür mü veya herhangi bir kimse bizi görür mü, dedi.

• Kızı: Ömer bizi görmezse de Allah bizi görür. Lütfen böyle yapma, dedi.

Hz. Ömer, bu kızın sözünü ve davranışlarını çok beğendi ve sahabeye; “O kızı oğlu Asım’a eş olarak alacağını” 
söyledi. Daha sonra onu oğlu Asım’la evlendirdi. Bu gelinin torunlarından biri, en meşhur ve en adaletli halifeler-
den biri olan Ömer b. Abdülaziz’dir.

Dersin başında bu olayı anlatan öğretmen aşağıda yer alan konulardan hangisini anlatmayı amaçlamıştır?
A) Allah vardır ve birdir.    B) Evrendeki düzen

C)Allah’ın gücü her şeye yeter.   D) Allah her şeyi görür ve işitir.

Ali Allah’ın sıfatları konusunda ders çalışırken tabloyu hatalı doldurduğunu fark etmişti. Hemen babasına giderek 
ondan yardım istedi. Babası Ali’ye hangi iki sıfatın yerini değiştirmesi gerektiğini söyledi ve tabloyu düzeltti.

Bu duruma göre Ali’nin babası Allah’ın sıfatlarından hangilerinin yer değiştirmesi gerektiğini Ali’ye söyle-
miştir?
A) Tekvin - Tevhit    B) Tekvin  - Kudret

C) Tevhit  - İlim     D) Tevhit  - Kudret

7. Tekvin Allllah’ın bir ve tek olması.

Tevhid Alah’ın yaratması.

Kudret Allah’ın gücünün her şeye yetmesi

İlim Allah’ın her şeyi bilmesi 



5. SINIF 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ - 1

http://diyarbakirodm.meb.gov.tr

9. Dua etmek için belirlenmiş bir vakit olmadığından her zaman dua edebiliriz. Ancak bazı vakitlerde edilen dualar 
Allah (c.c.) katında daha makbuldür. Yani daha erken kabul edilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta sözü edilen vakitlerden biri değildir?
A) Arefe günü    B) İftar vakti

C) Cuma günleri   D) Namazdan önce

10. Ferhat sınav başlamadan önce bir şeyler mırıldanıyordu.  Onu gören Fidan ne yaptığını sorunca Ferhat; dün top 
oynamaya daldım akşam eve gidince de yorulduğum için çalışamadan uyudum. Yüksek not almak için dua edi-
yorum, dedi. Sınav açıklandığında Ferhat istediği notu alamamış ve çok üzülmüştü. Allah’ın kendisini sevmediğini 
bu yüzden duasını kabul etmediğini düşünüyordu. Fidan ile karşılaştığında bu duygularını ona da anlattı. Bunun 
üzerine,

Fidan :…………………

Ferhat Fidan’ın söylediğinin doğru olduğunu fark etti ve artık doğru hareket edeceğini söyledi.

Bu olay göz önünde bulundurulduğunda Fidan, Ferhat’a hangi cümleyi söylemiş olabilir?
A) Allah duana karşılık vermez.

B) Yanlış zamanda dua ettin.

C) Önce dersini çalış sonra dua et.

D) Okulda dua edilmez, evde dua et.

8. Dua Allah’ın insanlara vermiş olduğu en büyük nimetlerden biridir. Allah duanın biz insanlar için ne kadar önem-
li olduğunu vurgulamak  için Kur’an-ı Kerim’de bir çok ayette bu konuya yer vermiştir. Dua etmek için belirli bir 
mekana veya zamana ihtiyaç yoktur. Her zaman her yerde dua edilebilir. Tabi sadece belirli bir dil kullanmaya da 
gerek yoktur. Her insan kendi dilinde dua edebilir. İnsanı yaratan Allah her duaya karşılık verir. Bazen duayı oldu-
ğu gibi kabul eder, bazen de dua o kişiye hayırlı olmadığından duanın sevabını verir.

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu metinden çıkarılamaz?
A) Allah bizlerden dua etmemizi ister.

B) Dua namazdan sonra edilmelidir.

C) Otururken, yatarken ve yürürken dua edilebilir.

D) Her duanın bir karşılığı vardır.
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