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Allah Vardır ve Birdir 1.

1. Bir kitabı onu yazan bir yazarsız, bir resmi onu çizen bir ressamsız, bir binayı onu yapan bir ustasız dü-
şünemeyiz. Yani ortada bir eser varsa mutlaka bunu yapan vardır. Küçük büyük düzen olan her yerde 
mutlaka bu düzenin kurucusu olması gerekmektedir. İçinde yaşadığımız evrene baktığımızda en küçük 
canlılardan en büyük yıldızlara kadar son derece mükemmel işleyen bir düzen olduğunu görürüz. İşte 
nasıl bir bina veya kitap kendi kendine var olamıyorsa düşünen ve aklını kullanabilen herkes bu mü-
kemmel şekilde işleyen kâinatın ve içindeki varlıkların da bir yaratıcısı olduğunu bilir ve anlar. 

Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzayda milyonlarca yıldız olduğu halde hiçbirisi birbirine çarpmadan hareketini sürdürmektedir. 

B) İnsan akıllı bir varlık olarak yaratılmıştır.

C) Evrendeki düzen bir yaratıcı tarafından var edilmiştir.

D) Kıyamet günü yaklaşarak gelmektedir.

2. 
“İnsanlar; el, ayak, kol, kafa, beden  
Hiçbiri birine benzemez neden?
Bir güç, bir irade var ki hükmeden 
Dört yanını sarmış farkında mısın?” ...

(Cengiz Numanoğlu, Şiirler)

Bu dörtlükte verilenlere göre aşağıdakiler-
den hangisine ulaşılamaz?

A) Evrende bir düzen vardır.

B) Evren ve insanın yaratılışındaki uyum bir 
tesadüfün sonucudur.

C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

D) Evrendeki her şey Allah’ın dilemesi ile 
oluşmuştur.

3. Kim durdurur dizi dizi, 
Gökte asılı yıldızı? 
Kim var etti yoktan bizi? 
Düşündün mü hiç çocuğum?

Bestami YAZGAN

Bu şiirden aşağıdakilerden hangisine ula-
şılır?

A) Hiçbir şey kendiliğinden olmamıştır.

B) Yıldızların bir yörüngesi vardır.

C) Düşünmek insana özeldir.

D) Gökte birçok cisim vardır.

4. Çevremize baktığımızda her şeyin olması ge-
reken yerde bulunduğunu, sanki bir mühendis 
titizliği ile ince hesaplarla ayarlandığını, hiçbir 
şeyin tesadüfen meydana gelmiş olamayaca-
ğını çabucak anlarız. Gök cisimlerinin hareket-
leri, mevsimlerin oluşumu, gece ile gündüzün 
birbirini takip etmesi, atmosferdeki su döngü-
sü, canlılar arasındaki uyum vb. her şeyin be-
lirli bir düzen içerisinde varlığını sürdürdüğünü 
görürüz. Bütün bunların ancak ve ancak bi-
linçli bir irade sayesinde gerçekleştiğini kabul 
ederiz.

Bu metinde verilmek istenen mesaj aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Evrendeki düzen ile yüce bir yaratıcının 
varlığı arasında belirli bir ilişki vardır.

B) Müslümanlar çevresel sorunlara yol aça-
cak davranışlardan kaçınmalıdır.

C) Evrendeki düzenin anlaşılabilmesi için fen 
bilimleri dersinin iyi öğrenilmesi gerekir.

D) İnsanlar, evrendeki düzenin bozulmasına 
sebep olacak tutumlardan uzak durmalıdır.

Yüce Allah, evreni ve içindekileri mükemmel bir uyum, 
denge ve düzen içinde yaratmıştır. Bu düzenin evrene ba-
kıldığında görülmesi mümkündür. Gece ile gündüzün olu-
şumu, mevsimlerin oluşumu, gezegenlerin yörüngesinde 
hareket etmesi bu düzene ait sadece birkaç örnektir.

Notlarım
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1.

5. Evrendeki denge ve düzen ile ilgili bir örnek 
de bitkilerdir. Bitkiler; gündüz oksijen, gece 
de karbondioksit üretirler. Böylece dünyanın 
oksijen oranının dengede kalmasına  katkı 
sağlarlar.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A) Allah, her şeyi mükemmel bir ölçü ile yarat-
mıştır.

B) Allah’ın evreni yaratması bir tesadüfler zin-
ciridir.

C) Bitkiler, bu özelliklerini kendiliğinden geliş-
tirmiştir.

D) Dünyadaki oksijen dengesi birgün son bu-
lacaktır.

6. Hiçbir güzellik kendiliğinden olmaz. Her ese-
rin bir sanatçısı vardır. Evren de mükemmel 
bir eserdir ve evrenin yaratıcısı Yüce Allah’tır.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır?

A) Sanatçı eseriyle ünlenir.

B) Sanatçının eseri yoksa sanatı da yoktur.

C) Her eser, var olmak için bir sanatçıya muh-
taçtır.

D) Sanat eserlerinin kalitesini sanatçının azim 
ve kararlılığı belirler.

7. Allah evrendeki her şeyin yaratıcısıdır. O, her 
şeyi yaratmış ve onlara mükemmel bir ölçü 
vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde anla-
tılanlarla ilgili değildir?

A) Mevsimlerin oluşumu

B) Gezegenlerin yörüngesi

C) Yağmurun yağması

D) Trafiğin sıkışması

8. Evrendeki mükemmel düzen bize Allah’ın bir 
olduğunu gösterir. Eğer Allah’tan başka tanrı-
lar bulunsaydı evrende bu mükemmellikte bir 
düzenin olması mümkün değildi.

Bu metni destekleyen ayet aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) “Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir...” 

(Teğâbun suresi, 4. ayet)

B) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tan-
rılar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle 
bozulurdu...”

(Enbiyâ suresi, 22. ayet)

C) “Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah, her 
şeye kadirdir.” 

(Nur suresi, 45. ayet)

D) “... O (Allah), işitendir, görendir.”
(Şûra suresi, 11. ayet)

9. Dünyada her şeyin kusursuz olması (oksi-
jenin, azotun, suyun) bize aşağıdakilerden 
hangisini ispat etmektedir?

A) Evrenin bir ölçüye göre yaratıldığının

B)  Evrenin bir tesadüf sonucu oluştuğunun

C) Evrenin rastgele yaratıldığının

D) Evrenin kendiliğinden meydana geldiğinin
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2.

1. Bütün kâinatın ve insanların yaratıcısı Yüce Allah, var olduğu gibi aynı zamanda birdir ve tektir. Zaten 
birden çok yaratıcının olduğunu aklımızda kabul etmez. Eğer böyle bir şey olsaydı evrendeki düzen ve 
nizamdan bahsetmek mümkün olmazdı. Örneğin, kâinatın birden fazla yaratıcısı olsaydı her ikisinin de 
farklı istekleri olurdu. Birisinin böyle olsun dediğine diğeri şöyle olsun diyebilirdi. Böylece, aralarında, 
sonsuza dek bir anlaşmazlık sürüp giderdi. Dolayısıyla yerlerin ve göklerin düzeni bozulur ve canlılar 
hayatlarını sürdüremezlerdi. 

Bu parça en uygun şekilde aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize 
geleceksiniz.” 

 (Enbiyâ suresi, 35. ayet)

B) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor 
musunuz?” 

 (Zariyat suresi, 20-21. ayetler)

C) “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” 

 (Mülk suresi, 23. ayet)

D) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar ol saydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” 

 (Enbiya suresi, 22. ayet) 

2. Evrende her şey vardır. İnsanlar neye ihtiyaç 
duyarsa Allah onu yaratmış ve insanın hizme-
tine vermiştir. Evrendeki hiçbir şey boş ve an-
lamsız değildir. Her şeyin bir görevi ve amacı 
vardır.

Aşağıdaki ayetlerden  hangisi bu metinde 
anlatılanlarla ilişkilendirilemez?

A) “Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde 
yaratan O’dur. 

(Mülk suresi, 3. ayet)

B) “...Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş 
yere yaratmadık.

(Sâd suresi, 27. ayet)

C) “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip 
onu arzda (yeryüzünde) durdurduk...”

(Müminun suresi, 18. ayet)

D) “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey 
gizli kalmaz.” 

(Âl-i İmrân suresi, 5. ayet)

3. “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gün-
düzün birbiri ardınca gelip  gidişinde, akıl sa-
hipleri için ibretler vardır.” 

(Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Allah, insandan evrendeki düzeni incele-
melerini ister.

B) Evrendeki düzen, Allah’ın varlığına işaret 
eder.

C) Aklını kullananlar evrendeki düzenden ib-
ret alabilir.

D) Göklerin ve yerin oluşumu uzun zaman al-
mıştır.

Evrendeki mükemmel uyum ve düzen evrenin tek bir yaratıcısı 
olduğunu gösterir. Evreni eşi ve benzeri olmayan bir Allah ya-
ratmıştır.

Notlarım
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4.  ----?

Dünyamızı ve bizi en güzel şekilde yaratan, bizim için sayısız nimetler var eden Yüce Allah bir ve tektir. 
Varlıklar arasında görülen uyum ve düzen ancak tüm bunları yaratanın bir ve tek olması ile gerçekleşir. 
Her şeyi yaratan ve düzenleyen Yüce Allah bir ve tek olmasaydı hem hayatımızda hem de kainatın 
işleyişinde düzensizlikler ortaya çıkardı. Yüce Allah’ın birliği ve tekliği, O’nun eşi ve benzeri olmadığı 
anlamına da gelir. Yüce Allah düşündüğümüz, görüp işittiğimiz hiçbir varlığa benzemez. Allah’a eş ve 
ortak olan hiçbir varlık yoktur. O, her şeyi var edendir ve her şeyin sahibidir. Yüce Allah hiçbir şeye 
ihtiyaç duymaz ama her şey O’na ihtiyaç duyar.

Bu parçanın başlığı olmaya aşağıda verilenlerden hangisi en uygundur?

A) Allah bağışlayan ve affedendir B) Allah birdir ve tekdir

C) Allah her şeyi işitir ve görür D) Allah gökleri ve yeri yaratandır

5. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rah-
man’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göre-
mezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve 
düzensizlik) görüyor musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Evren mükemmel bir şekilde yaratılmıştır.

B) Evrenin mükemmeliği tartışmaya açıktır.

C) Evrendeki düzenle ilgili bir bozukluk söz 
konusu olamaz.

D) Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

6. Yüce Allah, evreni mükemmel bir şekilde ya-
ratmış ve Kur’an’da bu yarattıkları üzerinde 
düşünülmesini, bunların kendiliğinden olama-
yacağını belirtmiş ve kendisine yönelinmesini 
istemiştir.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Evren üzerinde düşünülmelidir.

B) Evrende herhangi bir düzensizlik yoktur.

C) Evren bir tesadüfler zincirinin örneğidir.

D) Evrendeki düzenden hareketle Allah’a ula-
şılması gerekir.

7. “Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı, Sizi şekil-
lendirdi ve şekillerinizi de güzel yarattı...” 

(Teğâbun suresi, 3. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmıştır?

A) Allah, her şeyi mükemmel olarak yaratmış-
tır.

B) Gökler ve yer görevini yapmaktadır.

C) İnsanların şekilleri oldukça güzeldir.

D) Allah’ın yaratması devam etmektedir.
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2. Allah, evreni insanların faydalanacağı şey-
lerle donatmış ve insanların hizmetine onları 
sunmuştur.

Bu düşünceyi destekleyen ayet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) “ Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ır-
maklar yaratan ve orada bütün meyveler-
den çift çift yaratan O’dur.” 

(Ra’d suresi, 3. ayet)

B)  “(Bu Kur’an) Üstün ve çok merhametli Al-
lah tarafından indirilmiştir.” 

(Yâsîn suresi, 5. ayet)

C)  “İnsan için kendi çalışmasından başka bir 
şey yoktur.” 

(Necm suresi. 39 ayet)

D) “Kararını verdiğin zaman artık Allah’a gü-
ven... 

(Âl-î İmrân suresi,159. ayet)

3. Allah vardır ve birdir.

Bu ifadeyi aşağıdaki ayetlerden hangisi 
destekler?

A) “... Allah, karada ve denizde olanı da bi-
lir...” 

(En’âm suresi, 59. ayet)

B) “Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka 
ilah yoktur.” 

(Bakara suresi, 163. ayet)

C) “ O, gökten sizin için su indirendir...” 

(Nahl suresi, 10. ayet)

D) “Allah dilediğini yaratır, şüphesiz Allah her 
şeye kadirdir.” 

(Nur suresi, 45. ayet)

Yüce Allah’ın bir olduğunu ifade eden sıfatı Vahdaniyet’tir.

Allah’ın bir ve tek olduğunu belirten inanca “Tevhid İnancı” 
denir.   

Notlarım

3.

1. Yüce Allah’ın bir olması, onun eşi ve benzeri olmadığı anlamına gelir. Allah’ın eşi, benzeri, ortağı ve 
dengi yoktur. Kur’an’ın birçok ayetinde bu konu sık sık vurgulanmıştır. Bu ayetlerden birinde şöyle 
buyrulmuştur: “…Onun benzeri hiçbir şey yoktur…” Kâinatın ve kâinattaki düzenin yerli yerinde oluşu, 
kâinatta bir tek yaratıcının olduğunu gösterir. Buna tevhid inancı denir. Buna göre Yüce Allah, tektir. 
Tek ilah O’dur. Evrenin ve evrenin içindekilerin yaratıcısı da O’dur.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhid inancını vurgulamaktadır?

A) “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratma sında bir dengesizlik göremezsin. Gözünü çevir 
de bir bak bozukluk görebiliyor musun?” 

 (Mülk suresi, 3. ayet)

B) “İlahınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilah yoktur...” 

 (Bakara suresi,163. ayet) 

C) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?” 

 (Kıyamet suresi, 36. ayet) 

D) “Bütün göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır! Sonunda kötülük yapanları yaptıkları ile ceza-
landıracak; güzellik yapanları da daha güzeliyle mükâfatlandıracak!” 

 (Necm suresi, 31.ayet)
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3.

4. “Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri an-
cak doğru ve önemli bir amaca uygun olarak 
yaratmıştır.”

(Rum suresi, 8. ayet)

Bu  ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulan-
mıştır?

A) Evren belli bir amaç için yaratılmıştır.

B) Evrende insandan başka canlılar da vardır.

C) Evrenin düzeninin korunması gerekir.

D) Yerlerle gökler arasında varlıklar bulunur.

5. “Sizin ilahınız yalnızca kendisinden başka ilah 
olmayan Allah’tır. O’nun ilmi her şeyi kuşat-
mıştır.” 

(Tâhâ suresi, 98. ayet)

Bu ayette yüce Allah’ın hangi özelliği vur-
gulanmıştır?

A) Bir tek olması

B) Her şeyi yaratması

C) Her şeyi görmesi

D) Kimseye muhtaç olmaması

6. Bazı insanlar Allah’ın evreni yarattığını ve ar-
tık evrene karışmadığını, yeryüzündeki işleyi-
şin kendiliğinden devam ettiğini iddia ederler.

Bu düşüncenin doğru olmadığını gösteren 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Allah gökleri görebileceğiniz direkler ol-
maksızın yarattı...” 

(Lokman suresi, 10. ayet)

B) “...O’nun benzeri hiçbir şey yoktur...” 

(Şûra suresi, 11. ayet)

C) “O, hem göklerin, yerin ve ikisi arasındakile-
rin Rabbi hem de doğruların Rabb’idir.” 

(Saffat suresi, 5.ayet)

D) “O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarat-
tı...” 

(Bakara suresi, 29. ayet)

7. Bir bilim insanı, 30 yıllık evren incelemesinin 
sonunda şunları söylemiştir; “Tam 30 yıldır 
evreni ve içindekileri inceliyorum. Her ince-
lemem bana bu kadar mükemmel ve hassas 
denge içinde yaratılan evrenin kendiliğinden 
olamayacağını gösteriyor.”

Bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisini 
söylemek istemiştir?

A) Evrendeki düzen tesadüfler zinciridir.

B) Evrendeki düzeni sağlayan bir yaratıcı var-
dır.

C) Evren düzenini kendi kendine sağlamakta-
dır.

D) Evren içinde keşfedilmeyi bekleyen yeni 
mükemmellikler vardır.

8. Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Vardır ve birdir.

B) Her şeyin yaratıcısıdır.

C) Varlığını ve birliğini gösterecek delilleri 
göstermiştir.

D) Evrenin işleyişinde birtakım görevleri baş-
kalarına vermiştir.
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Allah Yaratandır / Allah Rahman ve Rahimdir / Allah Görür ve İşitir 4.

1. Yüce Allah evrende bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Bu ölçü, varlıkların uyumlu 
bir şekilde hareket etmesini sağlamaktadır. Gezegenlerin Güneş etrafında belli bir hesaba göre hareket 
etmesi, Güneşin her gün doğudan doğup batıdan batması, Dünyamızın milyonlarca yıldır yörüngesin-
den çıkmadan hareketini sürdürmesi, atmosferin dünyamızı zararlı ışınlardan koruyucu özellikte yara-
tılması, havadaki oksijen oranının canlı yaşamına uygun oranda olması gibi örnekler bize Allah’ın her 
şeyi bir ölçü ve hesaba göre yarattığını göstermektedir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinle ilişkilendirilemez?

A) “...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir.”
 (Rad suresi, 8. ayet)

B) “Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız yüzündendir.” 
 (Şura suresi, 30. ayet)

C) “Her şeyi yaratıp düzen veren ve her şeyin varlığını bir ölçüye göre belirleyen O’dur.”

 (Furkan suresi, 2. Ayet)

D) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz...” 
 (Zuhruf suresi, 11. ayet)

2. “Kim zerre miktarı iyilik yaparsa onun karşılığını görür, kim de zerre miktarı şer (kötülük) yaparsa onun 
karşılığını görür.”

(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)

Bu ayetlerde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yapılan her işin mutlaka ahirette karşılığının olacağı

B) Yapılan kötülüğün insanların yanına kâr kalacağı

C) Yapılanların hesabının sadece bu dünyada verileceği

D) Bize kötülük yapanları kendi elimizle cezalandırmamız gerektiği

3. 1. Tekvin

2. Semi

3. Basar

4. Rahman

“... Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızı görür.”
(Bakara suresi,110. ayet)

“Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir...” 
(Enbiyâ suresi,  4. ayet)

“O(Allah) yeri göğü tabaka tabaka yaratandır...” 
(Mülk suresi, 3. ayet)

Bu tabloda numaralanmış Allah’ın sıfatlarıyla ayetler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Allah’ın;
Yaratması: Tekvin, Görmesi: Basar, İşitmesi: Semi,
Bilmesi: İlim, Esirgemesi: Rahman, Bağışlaması: Rahim
kavramları ile açıklanır.

Notlarım
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4.
Allah Yaratandır / Allah Rahman ve Rahimdir / Allah Görür ve İşitir

4. Yüce Allah’ın sahip olduğu sıfatlar O’nda sı-
nırsız bir şekilde vardır. Bu sıfatlardan bir kıs-
mı insanlarda da vardır. Ancak insandaki bu 
sıfatlar sınırlıdır. Allah her şeyi görebilirken 
insan gözünün algılayabildiği şeyleri görür. 
Yani insanın görmesinde çeşitli sınırlar vardır.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Allah’ın sıfatlarından bir kısmı insanlarda 
da bulunur.

B) Allah’daki sıfatlar üstünken insanda bunlar 
sınırlıdır.

C) İnsan tüm özellikleriyle birlikte Allah’a 
muhtaç yaratılmıştır.

D) İnsan dilediği her şeyi yapabilecek özellik-
lere sahiptir.

5. “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe 
hükmetti mi ona sadece “ol” der, o da hemen 
oluverir.”

(Bakara suresi, 117. ayet)

Bu ayette, altı çizili bölüm Allah’ın hangi 
sıfatıyla açıklanır?

A) Hayat B) Kelam

C) Semi D) Tekvin

6. “...O (Allah), işitendir, görendir.” 

(Şûra suresi,11. ayet)

Bu ayette altı çizili kavramlar Allah’ın han-
gi sıfatlarıyla ilişkilendirilir?

A) İlim-Semi B) Basar-Semi

C) Semi-Basar D) Semi-İlim

7. Yüce Allah’ın iyilere de kötülere de rahmet 
eden yani onları acıyıp bağışlayan özelliğidir. 
Allah’ın yarattıklarının hepsine merhamet et-
mesidir.

Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangi-
siyle ilgilidir?

A) Tekvin B) Basar

C) Rahman D) Rahim

8. 
“Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü ge-
ceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, 
diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de 
hesapsız rızık verirsin.” 

(Âl-i İmrân suresi, 27. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarı-
lamaz?

A) Rızkı veren Allah’tır.

B) Allah’ın gücü her şeye yeter. 

C) Her şey rastgele var olmuştur.

D) Evrende belirli bir düzen vardır.
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5.

1. Hayvanlar âlemine baktığımızda; bunlar da Yüce Allah’ın kendilerine belirlediği sınırların dışına çıkmaz 
ve doğadaki mükemmel düzeni devam ettirir. Yüce yaratıcı hayvanlara kendilerine özgü bazı özellikler 
vermiştir. Etle beslenen hayvanların ağız ve diş yapısı, otla beslenenlere göre farklıdır. Penguen ve 
kutup ayısı gibi canlılar çok soğuk kış şartlarına dayanıklı olarak yaratılmıştır. Kuşlar uçabilmek için 
kanada, balıklar suda solunum yapabilmeleri için solungaçlara sahiptir. Arılar bal yapmaya program-
lanmış bir şekilde yaratılmıştır.

Bu metinde asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüce Allah’ın bazı hayvanları daha büyük yarattığı

B) İnsanın inanan bir varlık olduğu

C) Yeryüzünde çok çeşitli hayvanların olduğu

D) Hayvanlar âleminde de Allah’ın yarattığı mükemmel bir düzen olduğu

2. Hz. Ömer, bir gece dolaşırken bir anne ile kı-
zının konuşmalarına şahit olmuştur. Süte su 
katarak satmak isteyen annesine, küçük kız 
şunları söyleyerek onu uyarmıştır: “Anneciğim 
gece yarısı da olsa karanlıkta da olsa her an 
gören bir Allah var. Süte su katmamız doğru 
olmaz.”

Bu konuşmayı duyan Hz. Ömer küçük kızı 
takdir etmiştir.

Verilen metinde küçük kız Allah’ın hangi 
sıfatına vurgu yapmıştır?

A) İlim B) Semi

C) Basar D) Kelam

3. Allah’a iman eden bir kişi bilir ki Allah, insanın 
her yaptığını bilir, görür ve duyar. Bu yüzden 
davranışlarına dikkat eder. Davranışlarını iyi 
yönde değiştirmeye çalışır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kişi-
nin yapacağı bir davranış değildir?

A) Akrabalarına yardım etmek

B) Komşularıyla ilişkilerini kesmek

C) Kötülükleri yapmaktan uzaklaşmak

D) İyi ilişkiler kurmaya  çalışmak

4. Bazı insanlar, kendilerini kimsenin görmediği 
zamanlarda olumsuz davranışlarda bulunur-
lar. Oysa Allah, insanların tüm yaptıklarından 
haberdardır.

Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki ayetler-
den hangisinde vurgulanmıştır?

A) “ Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Al-
lah’a gizli kalmaz.” 

(Âl-i İmrân suresi,  5. ayet)

B) “...O, her şeyi yaratmış ve bir ölçüye göre 
takdir etmiştir.” 

(Furkân suresi, 2. ayet)

C) “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirdik 
ve onu yeryüzünde  tuttuk.” 

(Müminun suresi, 18. ayet)

D)  “ Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 
(Kamer suresi, 49. ayet)

Yüce Allah’ın dünyadaki iyi ve kötü tüm insanlara acıyıp 
merhamet etmesi “Rahman” isminin gereğidir.

Allah’ın ahiret hayatında yalnızca inanan kullarına merha-
met göstermesi “Rahim” isminin gereğidir.

Notlarım

Allah Yaratandır / Allah Rahman ve Rahimdir / Allah Görür ve İşitir
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5.

5. Beton yığınları içinde yaşayan insanlar, evre-
nin mükemmel düzenini görmek için şehir dı-
şında bulunan yerlere gitmek zorunda kalırlar. 
Bir piknik, bir gezi onlara evrenin mükemmel-
liğini göstermeye yeter. Ağaçları, ...  tabiatı, 
gölleri ve denizleri görürler. İşte bütün bunla-
rın bir yaratıcısı olduğunun farkına varırlar.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Evrende mükemmel bir düzen vardır.

B) Her şeyin yaratıcısı Yüce Allah’tır.

C) Evrendeki mükemmel yaratılışın farkına 
varılmalıdır.

D) Evrenin düzeni kendiliğinden oluşmuştur ve 
evren kendiliğinden devam etmektedir.

6. I. “Andolsun, öğüt alsınlar diye biz bu 
Kur’an’da insanlar için her türlü misali ver-
dik.” 

(Zümer suresi, 27. ayet)

 II. “Allah her şeyin yaratıcısıdır. O her şeye 
vekildir.” 

(Zümer suresi, 62. ayet)

 III. “Allah, kendisine karşı gelmekten sakı-
nanları başarıları sebebiyle kurtarır. On-
lara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler 
de.” 

(Zümer suresi, 61. ayet)

 IV. “Hayır, yalnız Allah’a ibadet et ve şükre-
denlerden ol.” 

(Zümer suresi, 66. ayet)

Yukarıdaki ayetlerin hangisinde her şeyin 
aynı varlık tarafından yaratıldığı vurgulan-
mıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

7. Her insan hata yapabilir. Bu yüzden hata ya-
pıldığında Allah’ın affetmesinden ümit kesil-
memelidir. Çünkü Allah hem bağışlayan hem 
de esirgeyendir.

Bu metinde Yüce Allah’ın;

1. Tekvin,

2. Basar,

3. Rahman,

4. Rahim,

sıfatlarından hangileri vurgulanmıştır?

A) 1 ve 2 B) 1 ve 3

C) 2 ve 4 D) 3 ve 4

8. Aşağıdakilerden hangisinde Allah’ın “Tek-
vin” sıfatı vurgulanmıştır?

A) “Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’a tes-
bih etmektedir...” 

(Hadid suresi,1. ayet)

B) “ Şüphesiz yerde ve gökte hiçbir şey Al-
lah’a gizli kalmaz.” 

(Âl-i İmrân suresi, 5. ayet)

C) “ O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yara-
tandır...” 

(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

D) “ Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bi-
lir...” 

(Teğâbun suresi, 4. ayet)

Allah Yaratandır / Allah Rahman ve Rahimdir / Allah Görür ve İşitir
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6.

1. Evrendeki bu muhteşem düzen, Yüce Allah’ın her an yaratması ve yarattıklarını gözetmesiyle milyon-
larca yıldır bozulmadan devam etmektedir. Allah’ın yaratması her an devam etmektedir. Evrendeki dü-
zenin devam etmesi de bunun sonucudur. Eğer Allah’ın yaratması dursaydı dünyadaki yaşam devam 
edemezdi. Bu konuda bir ayette şöyle buyrulur: ----

Buna göre parçasın sonuna aşağıdaki ayetlerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?

A) “Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, 
Allah’a göre kolaydır.”

 (Ankebut suresi, 19. ayet)

B) “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörüngede) akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allah’ın takdiri-
dir.’’ 

 (Yasin suresi, 38. ayet) 

C) “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” 

 (Mülk suresi, 23. ayet)

D) “İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız bir süs (eşyası ) çıkarmanız için denizi emrinize ve-
ren O’dur...” 

 (Nahl suresi, 14. ayet) 

2. Allah, evreni mükemmel bir şekilde ölçü ve 
uyuma göre yaratmıştır. O, yarattıklarının 
yaptıklarını da görür ve (konuştuklarını) işitir. 
O’nun bilgisi dışında bir şey olamaz.

Bu metinden Allah’ın hangi sıfatına deği-
nilmemiştir?

A) Vahdaniyet B) Basar

C) Semi D) Tekvin

3. “...Eğer tövbe eder, namazı dosdoğru kılar, 
zekatı da verirlerse artık yollarını serbest bı-
rakın. Allah bağışlayan ve esirgeyendir.” 

(Tevbe suresi, 5. ayet)

Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatı vurgu-
lanmıştır?

A) Vahdaniyet B) Rahim

C) Basar D) Semi

4. Evreni ve içindeki her şeyi mükemmel bir şe-
kilde yaratan Allah’tır. Bunu görmek için fazla 
uzağa gitmeye gerek yok. Kendi vücuduna 
bakman bile bu gerçeği görebilmen için yeter-
lidir. Her şeyi yaratan Allah, kendisine ortak 
edinmemiştir. O’nun bir çocuğu da yoktur. O 
yarattıklarının ne yaptığını da görür.

Bu metinde Yüce Allah’ın hangi özelliğine 
değinilmemiştir?

A) Basar B) Semi

C) Tekvin D) Vahdaniyet

Allah, tüm evrenin yaratıcısıdır. Evrendeki her şeyi Allah, 
mükemmel bir şekilde yaratmıştır. O’nun bu sıfatına “Tek-
vin” ismi verilir.

Notlarım

Allah Yaratandır / Allah Rahman ve Rahimdir / Allah Görür ve İşitir
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6.

6. “Islah edilmesinden sonra yeryüzünde boz-
gunculuk yapmayın. Allah’tan korkarak ve 
(rahmetini) umarak (O’na) dua edin. Muhak-
kak ki Allah’ın rahmeti iyilik edenlere çok ya-
kındır.”

(A’râf suresi, 56. ayet)

Bu ayette Yüce Allah’ın hangi sıfatı vurgu-
lanmıştır?

A) Rahman B) Semi

C) Basar D) Vahdaniyet

7. Mekkeli müşrikler, Allah’ın var olduğunu kabul 
ediyorlardı. Ancak Allah’a ortak koşuyorlardı. 
Onlar, Allah’tan başka birtakım ilahlara da iba-
det ediyorlardı.

Buna göre Mekkeli müşriklerin tavrı Yüce 
Allah’ın hangi sıfatına aykırıdır?

A) Vahdaniyet B) Rahman 

C) Tekvin D) Basar

8. “Görmedin mi? Allah, gökten yağmur indirdi 
de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten 
Allah çok lütufkârdır, (her şeyden) haberdar-
dır.” 

(Hac suresi, 63. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarı-
lamaz?

A) Evrenin işleyişini Allah devam ettirmekte-
dir.

B) Allah, her şeyi işitir ve bilir.

C) Allah insanlara sayısız nimet vermiştir.

D) Yağmur aynı zamanda rahmettir.

5. Eğer sınıfımızda birden çok başkan olsaydı ya da okulumuzun birden çok müdürü olsaydı; sınıfımızda 
başkanlar arasında, okulumuzda da müdürler arasında anlaşmazlık çıkar ve işler birbirine girebilirdi. 
Sosyal hayatta düzenli bir işleyiş için nasıl ki işlerin tek elden idare edilmesi gerekiyorsa evrendeki 
mükemmel düzenin işleyişi için de tek bir yaratıcı fikrinin egemen olması gerekir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metindeki düşünceyi daha çok desteklemektedir?

A) “O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir.” 
(A’lâ suresi, 4-5. ayetler)

B) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…” 
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)

C) “O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve akrabalık meydana getirendir. Rabbin her şeye hak-
kıyla gücü yetendir.” 

(Furkân suresi, 54. ayet)

D) “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin, eğer siz yalnız Allah’a kulluk 
ediyorsanız O’na şükredin. 

(Bakara suresi, 172. ayet)

Allah Yaratandır / Allah Rahman ve Rahimdir / Allah Görür ve İşitir
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Allah Her Şeye Gücü Yetendir / Allah İle İrtibat: Dua 7.

1. Öğretmen: “Yüce Allah için hiçbir işte zorluk yoktur. O, istediğini istediği zaman yapar. Yüce Allah 
sınırsız ve sonsuz bir güce sahiptir. Allah’ın her şeyi bilmesi, görmesi ve işitmesi yanında evreni kuşa-
tan sonsuz bir gücü vardır. Bu husus bir ayette şöyle anlatılır: “Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin 
hükümranlığı yalnızca Allah’ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.” Yüce Allah’a zor gelen, O’nun 
gücünün yetmediği hiçbir şey yoktur. Allah dilediğini kolaylıkla yapan ve yaratandır. “Bir şeyi dilediği 
zaman O’nun emri, o şeye ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.” ayeti Yüce Allah’ın güç ve kud-
retinin sonsuzluğunu dile getirmektedir.

Buna göre öğretmenin verdiği bu bilgiler aşağıdaki hangi konu başlığıyla daha çok ilgilidir?

A) Allah, rahman ve rahimdir B) Allah, bağışlayan ve affedendir

C) Allah’ın her şeye gücü yeter D) Allah, evren ve içindekileri yaratandır

2. “Sen Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp 
yalvarma!...” 

(Kasas suresi, 88. ayet)

Bu ayete göre duanın hangi yönü vurgu-
lanmıştır?

A) Yalnız Allah’a yapılır.

B) İçten bir şekilde yapılır.

C) Sessizce yapılmalıdır.

D) Allah ile iletişim kurmaktır.

3. Dua, insanın aciz olduğunu Allah’ın da her 
şeyi yaptığını gösteren bir ibadettir. Bu yüz-
den Allah, lütfunun geniş olduğunu belirtip 
insanların kendisinden istemeleri gerektiğini 
belirtir.

Bu metinden hareketle aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Allah’ın geniş rahmetinden istemek gerekir.

B) Dua, Allah’ın yüceliğini gösterir.

C) Allah, insanların kendisinden dilekte bulun-
malarını ister.

D) Allah’ın rahmetine ihtiyaç duymayanlar du-
adan uzak durabilir.

4. “Herhangi bir Müslüman, bir dua ile Allah’a 
yalvarırsa (bu duası günah işlemek ve akra-
bayla ilişkiyi kesmek için olmadıkça) Allah, 
ona şu üç şeyden birini verir: Ya duasını kabul 
edip istediğini dünyada verir. Yahut ona vere-
ceğini ahireti için saklar veya duasına karşılık 
ondan dengi bir kötülüğü uzaklaştırır.”

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılabilir?

A) Allah duaları karşılıksız bırakmaz.

B) Allah duaların her türünü kabul eder.

C) Allah kullarının isteklerini geri çevirir.

D) Duaların insan hayatında bir etkisi bulun-
maz.

Dua, insanın Allah ile irtibatını sağlayan bir iletişimdir. 
İnsan her türlü istek ve arzusunu Allah’a dua yoluyla ile-
tebilir.

Notlarım
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7.

5. “Rabb’inize yalvara yakara ve gizlice dua 
edin. Biliniz ki O, haddi aşanları sevmez.” 

(A’râf suresi, 55. ayet)

Bu ayette aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verilmiştir?

A) Dua ne zaman yapılır?

B) Duada neler söylenir?

C) Nasıl dua edilmelidir?

D) Duanın amacı nedir?

6. İnsanların güçleri birtakım şeyleri yapmaya 
yeter ancak insanlar her şeyi yapamazlar. 
Ancak Yüce Allah’ın gücü her şeyi yapmaya 
yeter.

Bu metinde Yüce Allah’ın hangi sıfatından 
bahsedilmektedir?

A) Tekvin B) Kudret

C) Semi D) Basar

7. 
1. Vahdaniyet
2. Kudret
3. Tekvin
4. Semi

Allah’ın her şeyi işitmesidir.
Allah’ın bir ve tek olmasıdır.
Allah’ın her şeyi yaratma-
sıdır.

Tabloda Allah’ın hangi özelliğinin açıkla-
ması bulunmaz?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. “ Dua, inen ve henüz inmeyen her musibet 
için faydalıdır.”

Bu hadiste dua ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) İbadetin özüdür.

B) Allah’a yaklaşmaktır.

C) Belaları def eder.

D) İnsana rahatlık verir.

9. Kur’an-ı Kerim, insanlara dua hakkında bilgi-
ler verir  ve insanları dua etmeye teşvik eder.

Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki ayetler-
den hangisinde bulunur?

A) “Ey peygamber! Sana ve sana uyan mü-
minlere Allah yeter.” 

(Enfâl suresi, 64. ayet)

B) “(Bu Kur’an) üstün ve çok merhametli Allah 
tarafından indirilmiştir.” 

(Yâsîn suresi, 5. ayet)

C) “Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) 
yardım dileyin.” 

(Bakara suresi, 45. ayet)

D) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir 
şey yoktur.” 

(Necm suresi, 39. ayet)

10. “... Allah sana bir hayır verirse (bunu geri ala-
cak yoktur) O, her şeye gücü yetendir.”  

(En’âm suresi, 17. ayet)

Bu ayette Yüce Allah’ın hangi özelliğine 
vurgu yapılmıştır?

A) Vahdaniyet B) Kudret

C) Tekvin D) Basar


