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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu Pekiştirme Testleri

5.
SINIF

TEST - 2ÜNİTE:     Kaza ve KaderÜNİTE:     Allah İnancı

“Kazancın en hayırlısı insanın kendi 
elinin emeği ile kazandığıdır.
“              (Buhârî, Büyû’ 15)

1. Yukarıda verilen hadise göre çalışma ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Çalışmadan da başarılı olunduğu

B) Dinimizin helal kazanca önem verdiği

C) Bazı insanların zor şartlar altında çalıştığı

D) Çalışmak için vücut sağlığının önemli olduğu

Allah evrende ve yeryüzünde yaratmış olduğu mü-
kemmel ve eşi benzeri olmayan bir düzenden bah-
sederek bunun üzerinde düşünmemizi ve aklımızı 
kullanmamızı istemektedir. 

2. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi yukarıdaki
paragrafa örnek gösterilebilir?

A) …Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz Allah her şeye
kâdirdir. (Nur suresi 45)

B) Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi,
mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet
sahibi olan Allah’ı tespih eder.(Cuma Suresi1)

C) O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizme-
tinize verdi. Yıldızlar da Allah’ın emri ile hareket
ederler. Şüphesiz ki bunlarda, aklını kullananlar
için pek çok deliller vardır. (Nahl Suresi-12)

D) Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sa-
hibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler.(Neml 
Suresi-73)

Subuti sıfatlar Allah’tan başka varlıklarda da sınırlı ola-
rak bulunabilen sıfatlardır.

3. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi
Allah’ın subuti sıfatlarından biri değildir?

A) Basar

B) Hayat

C) Beka

D) Tekvin

Nasrettin Hoca bir gün bostana gider, 
bir süre bostanda gezindikten sonra 
dinlenmek için ceviz ağacının altı-
na uzanır. Bu arada gözüne kabak 

dalları takılır. Bir kabak dallarına ba-
kar bir ceviz ağacına ve sonra kendi 
kendine: “Hey güzel Allah’ım! Şu koca 
kabakları incecik dallarda, küçücük ce-
vizi de kocaman ağaçta yaratmışsın. 

Kabaklar ağaçta cevizler de şu incecik dallarda 
olsaydı daha uygun olmaz mıydı?” der. Tam bu sı-
rada ağaçtan bir ceviz kopar ve hocanın kafasına 
düşer. Hoca bir anda doğrulup şöyle der: “Allah’ım 
sen neyi nasıl yaparsan güzel yaparsın. Ya şimdi 
başıma düşen ceviz değil de kabak olsaydı halim 
ne olurdu?”

4. Nasrettin Hocanın hikayesinden çıkaracağımız
ders aşağıdakilerin hangisi olabilir?

A) Kabak dalları ceviz ağacından çok daha sağ-
lamdır

B) Ağacın altında durursak her an başımıza bir şey
düşebilir

C) Allah her şeyi en iyi şekilde düzenlemiştir

D) Nasrettin Hoca bilgili ve eğlenceli bir kişidir

Ahmet performans ödevi olarak dünya-
mızın yapısı konusunu araştırmaktadır. 
Ahmet ödevini yaparken dünyada her 
şeyin bir sisteme göre işlediğini ve hiç-
bir şeyde en ufak bir hata olmadığını 
fark eder.

5. Ahmet bu araştırmasının sonucunda aşağıdakiler-
den hangisine ulaşmış olamaz?

A) Dünyayı yaratan üstün bir gücün var olduğu

B) Dünyada her şeyin bir düzene göre hareket ettiği

C) Hiçbir şeyin boş yere var olmadığı

D) Bütün sistemin zaman içinde kendi kendine oluş-
tuğu
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B DA C

B DA C1.
2. B DA C

B DA C13.
14.B DA C

B DA C11.
12.B DA C

B DA C9.
10.B DA C

B DA C7.
8.B DA C

B DA C5.
6.B DA C

B DA C3.
4.

Hazırlayan: Fatih ŞEN - Mevlüt KESMAN

Bu testlerin bütün hakları yazarlarına aittir. Sadece öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına eğitim amaçlı sunulmuştur. 

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Konu Pekiştirme Testi - 2

“Erkek veya kadın, kim mü’min olarak iyi iş işlerse, el-
bette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların işledik-
leri iyi amellerin daha güzeliyle mükafatlarını elbette 
vereceğiz.”  (Nahl suresi 97)

6. Yukarıdaki ayet mealine göre aşağıdakilerden
hangini yaparsak Allah’ın bizi mükafatlandıracağı-
nı düşünemeyiz?

A) Aç ve bitkin durumda kapının önünde duran kedi-
ye yiyecek vermek

B) Sınavda iki şık arasında kalan arkadaşımıza
doğru cevabı söylemek

C) Yeni taşınan komşumuza yerleşmesinde yardım-
cı olmak

D) İleride insanlara faydalı bir birey olmak için ders-
lere daha çok çalışmak

Allah’tan başka ilah yoktur. Dinimiz 
İslam, Allah dışında başkalarına kul 
olmayı kesinlikle yasaklamıştır.

Nihal

7. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yaptığı
doğrudur?

Bursluluk sınavı kazandırdığım için 
türbedeki Sarıklı Baba’ya üç gün şükür 
namazı kıldım. 

Ay tutulduğu için aya karşı kurban kes-
tik.

Her gece uyumadan yatağımın kena-
rındaki  Fil heykelinden beni koruması-
nı dilerim

Dedem bu yıl Allah’ın emri olan hac gö-
revini yapmak için Mekke’ye gidecek.

Asım

Ömer

Veli

Nisa

Evrende mükemmel bir düzen ve nizam bulunmaktadır. 
Hiçbir şey birbiriyle çatışmamaktadır. 

8. Evrende her şeyin düzenli olması ve birbiriyle
çelişmemesi Allah’ın sıfatlarından hangisiyle doğ-
rudan ilişkilendirilebilinir?

Vücut Semi

BekaVahdaniyet

A) B) 

C) D) 

 Ve lem yekün lehû küfüven ehada

Lem yelid ve lem yûledd

Kul hüvallâhü ehadc

Allâhüssamed b

9. Aşağıdakilerin hangisinde İhlas suresinin okunu-
şu doğru sırayla verilmiştir?

A) B) 

C) D) 

dcba

d cb a

dc ba

dc b a

Dinimize göre, evreni en ince ayrıntılarına kadar bir 
düzen içinde yaratan, belirli kurallarla idare eden, her 
şeye gücü yeten Allah’tır. 

10. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Evrende belli bir düzen olduğu

B) Allah’ın, evreni kendi koyduğu belirli kurallara
göre idare ettiği

C) Allah’ın evreni bizim için yarattığı ve evreni yö-
netmek için bizim dualarımıza ihtiyacının olduğu

D) Allah’ın gücünün her şeye yettiği


