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1. Diyarbakır da çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Ahmet Amca yetiştirdiği domatesleri manavlara satmak için oğlu 
Murat ile birlikte kasalara doldurmaya başlamış. Ahmet Amca, domateslerin kasaya doldurma işi bittikten sonra 
son kez kasaları incelemiştir. Bir de bakmış ki oğlu Murat’ın doldurduğu kasalarda bazı domatesler çürümeye yüz 
tutmuş. Ahmet Amca, oğlu Murat’a dönerek;

• Oğlum bu kasalarda çürük domatesler var,

Murat; 

• Evet var ama en alta bıraktım kimse görmez deyince,

Ahmet Amca;

• Oğlum olur mu öyle şey? Bak Allah Kuran’da bizi şöyle uyarıyor ‘‘…’’

Verilen diyalogta üç nokta (…) ile belirtilen yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilmelidir?
A) “Göklerin ve yerin mülkü onundur. O her şeye gücü yetendir.” 

(Al-i İmran suresi 189)

B) “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” 

(Bakara suresi 110)

C) “Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır.” 

(Talak suresi 112)

D) “Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir…’’

(Enbiya suresi 4) 

2. Sevgi, şefkat, merhamet  Yaprakların yeşili 

Bize Allahtan gelir.  Renk renk açan dağ gülü

Rahmet yüklü bereket  Muhabbetin bülbülü

Bize Mevla’dan gelir.  Bize Mevla’dan gelir.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi şiirle ilişkilendirilebilir?
A) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendinedir ve kim bir kötülük yaparsa zararı kendisinedir…”

B) “(Ya Rab) Ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dileriz”  

C) “Hamd ( övme ve övülme ) alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur, Rahmandır ve Rahimdir.’’

D) “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık” 
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3. I. “Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir.” 
(Bakara sûresi, 107)

II. “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarımızı görür.’’
                   (Bakara sûresi 110) 
III. “Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir…’’ 
                   (Enbiya sûresi 4)    

Verilen ayetler Allah’ın sıfatlarından hangileriyle ilgilidir?

Semi Basar Kudret
A) III II I
B) II I III
C) I III II
D) III I II

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Nazime Öğretmen “ Allah sınırsız bir güce sahip ve her şeye gücü yetendir. 
Bu durum kimi zaman şiirlerimizde, kimi zaman atasözlerimizde, kimi zaman öykülerimizde karşımıza çıkmakta-
dır.” Dedikten sonra öğrencilerden konuyla ilgili örnek vermelerini istemiştir.

Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap konuya örnek olarak gösterilebilir?

4.

Akşamüstü karanlıklar içinden,

Milyonlarca yıldızı kim parlatır?

İşte bütün bu şeyleri düşünen,

Yapan, eden, yaratan hep Allah’dır..

A) Sevgi, şefkat merhamet

Bize Mevla’dan gelir.

Rahmet yüklü bereket 

Bize Mevla’dan gelir.

B) 

Allah birdir, Peygamber hak, 

Rabbül alemindir mutlak. 

Senlik benlik nedir bırak, 

Söyleyim geldi sınav.

C) Şu sonsuz göklere bak, 

Milyonlarca yıldız var. 

Bir yörünge üstünde, 

Şaşmadan dolanırlar.

D) 
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Fatih Öğretmen Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi dersinde tahtaya Allah’ın isimleri ve sıfatları ile ilgili bazı ayetler yaz-
mıştır. Öğretmenin tahtaya yazmış olduğu ayetlerin konu dağılımı yukarıdaki grafikte gösterilmiştir. 

Verilen bilgilere göre aşağıdaki ayetlerin hangisi Fatih Öğretmen’in en az değindiği konuya örnek olarak 
gösterilebilir?
A) “Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla”
                   (İbrahim suresi 41)
B) Allah her şeyin yaratıcısıdır. O, her şeye vekildir. 
                   (Zümer suresi 62)
C) “Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandandır.”
                   (Talak suresi 12)
D) “Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir. Hakkıyla görendir.” 

(Lokman suresi 28)

6.

Dua; Yüce Allah’a yalvarmak ve ondan bir takım isteklerde bulunmak demektir. İşlerin yolunda gidebilmesi için 
elimizden gelen bütün gayreti göstermeli sonra dua etmeliyiz. Örneğin; derslerimize yeteri kadar çalıştıktan sonra 
dua etmeli ve sınava girmeliyiz. 

Verilen tanım ve örnek çerçevesinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A) Dua, Allah’a teslim olmaktır.

B) Dua, basit bir bekleyiştir.

C) Dua, güçlü olana sığınmaktır.

D) Dua etmeden önce elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.

5.

Ders Süresi

Allah’ın Sıfatları

Basar

Kudret

Semi

Rahman
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‘‘Ey insanlar seslerinizi yükselterek dua etmeyiniz. Çünkü siz ne sağır olan birine ne de uzakta olan birine sesleni-
yorsunuz. Siz, işitenlerin en iyisine size en yakın olan Allah’a dua ediyorsunuz. O her zaman sizinle beraberdir.’’

Verilen hadisi şerifte vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.

B) Allah insanları her şekilde işitir.

C) Allah yapılan her duaya karşılık verir.

D) Dua, yalnızca Allah’a yapılmalıdır.

7.

8. Recep    : Allah’ın evrende meydana gelen herşeyi bilmesi bize Allah’ın semî sıfatını gösterir.
Yiğit Ali: Evrendeki mükemmel düzen bize tesadüfen var olamayacağımızı gösterir.
Damla   : Her şeyi yoktan var eden ve yaratan sadece Allah’tır.
Yusuf     : Allah evreni kusursuz bir şekilde yaratmıştır.
Verilen diyalogta hangi öğrencinin yaptığı açıklamada yanlışlık vardır?
A) Recep    B) Yiğit Ali
C) Damla    D) Yusuf

9. 1. Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.

2. De ki: O, Allah’tır, bir tektir. 

3. Allah Samed’dir.

4. Ondan çocuk olmamıştır, kendisi de doğmamıştır.

5. Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.

Murat Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde İhlas suresinin anlamını tahtaya yazmış, öğrencilere de bu 
surede anlamını bilmedikleri kavramları defterlerine yazmalarını istemiştir.

Buna göre Mehmet aşağıdaki cümlelerden hangisini yazarsa Samed kavramının anlamını doğru yazmış 
olur? 

A) Evrende olup biten herşeyi duyandır. 

B) Herkes hakında olabilecekleri bilendir.

C) O herşeyi yapabilecek güç ve kuvvettedir.

D) Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.
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10. I. Kıssa: Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberlerin hayatları ve önemli şahısların hayat hikayelerine denir.

II. Hanif: Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birleme, tek ve eşsiz olduğuna inanmak demektir. 

III. Tevhid: Doğruya ve hakka bağlanmış, gerçeği görmüş ve samimiyetle Allah’a inanmış kimse anlamına gelir.

IV. Put: Bazı ilkel toplumlarda doğaüstü güç ve etkisi olduğuna inanılan canlı veya cansız nesne.

Recep, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ödev olarak verilen yukarıdaki kavramların anlamını defterine yanlış 
yazmıştır.

Buna göre Recep hangi iki kavramın yerini değiştirirse ödevini doğru yazmış olur?
A) I ve II    B) I ve III

C) II ve III    D) II ve IV

1.B   2.B   3.A   4.A   5.D    6.D   7.B    8.A    9.D  10.C
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