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Din Kültürü 
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4

1.  Aşağıdaki Hz. İbrahim’le ilgili bilgilerin hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Harran’dan Mekke’ye pek çok yerde yaşamıştır.
B) İnsanları Allah’ın birliğine inanmaya çağırmıştır.
C) Halk onun ateşe atılmasına engel olmuştur.
D) Çağrısını reddeden babasına saygılı davranmıştır.

2.  Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kâbe’yi 
inşa etmiştir?

A) Hz. İbrahim - Hz. İsa
B) Hz. İbrahim - Hz. Musa
C) Hz. İbrahim - Hz. İshak
D) Hz. İbrahim - Hz. İsmail

3.  “İbrahim, “Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar ve-
remeyen tanrılara mı tapıyorsunuz?” dedi.”

(Enbiyâ suresi, 66. ayet)

 Bu ayete göre Hz. İbrahim’in tutumu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Uyarmak B) Müjdelemek
C) Hatırlatmak  D) Sınamak

4.  Allah, Enbiyâ suresi, 73. ayette Hz. İbrahim ve onun 
soyundan gelen peygamberler hakkında şöyle buyurur: 
“Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler 
kıldık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, 
zekât vermeyi vahyettik. Onlar, bize hep kulluk ettiler.”

 Bu ayetteki altı çizili ifadeyle aşağıdaki kavramların 
hangisi ilişkilidir?

A) Hafız   B) Resul  
C) Hatip   D) İmam 
 

5.  “Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. 
Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç 
düşünmüyor musunuz?”

(Âl-i İmran suresi, 65. ayet)

 Bu ayete göre aşağıdaki peygamber çiftlerinden han-
gisi Hz. İbrahim’den sonra yaşamıştır?

A) Hz. Musa - Hz. Davut  B) Hz. Musa - Hz. İsa
C) Hz. Musa - Hz. Nuh D) Hz. Davut - Hz. İsa

6.  “Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? 
O sırada Yakup oğullarına, “Benden sonra kime kulluk 
edeceksiniz?” demiş; onlar da “Senin, ataların İbrahim, 
İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek Tanrı’ya kulluk edeceğiz; 
biz sadece O’na teslim olduk.” demişlerdi.”

(Bakara suresi, 133. ayet)

Bu ayetten Hz. İbrahim’le ilgili aşağıdaki sonuçların 
hangisi çıkarılamaz?

A) Allah’ın Peygamberlerinden biridir.
B) İnsanları tevhit inancına çağırmıştır.
C) Bazı peygamberlerle aynı soydandır.
D) Nemrut’u Allaha inanmaya davet etmiştir.

Allah İnancı - 4



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Allah İnancı - 4

7.  Hz. İbrahim, insanları akıllarını kullanmaya davet etmiştir. 
Onlara yönelttiği sorularla fikirlerinin yanlışlığını göster-
meye çalışmıştır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi Hz. İbrahim’in bu tutu-
muyla ilgili bir örnek değildir?

A) “İbrahim, “Hayır!” dedi, “Bu işi şu büyükleri yapmıştır. 
Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun!”

(Enbiyâ suresi, 63. ayet)
B) “İbrahim, “Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar 

veremeyen tanrılara mı tapıyorsunuz?” dedi.
(Enbiyâ suresi, 66. ayet)

C) “Rabb’im! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı 
devamlı kılanlardan eyle; rabbimiz, duamı kabul et!”

(İbrahim suresi, 40. ayet)
D) “Siz, Allah’ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği 

şeyleri O’na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin 
ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım?”

 (En’âm suresi, 81. ayet)

8.  İhlas suresiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru 
değildir?

A) Allah rızasını gözetmekten bahseder.
B) Tevhid ilkesinin özlü bir açıklamasıdır.
C) Kur’an’da geçen kısa surelerden biridir.
D) Allah’ın bazı sıfatlarını vurgulamaktadır.

9.  İhlas suresi, Allah’ın,

 I. bir ve tek olması
 II. eşi ve benzerinin olmaması
 III. merhametinin geniş olması

 konularından hangilerine değinmiştir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III.

10.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresinin bir bö-
lümünün anlamı değildir?

A) Bizi dosdoğru yola ilet.
B) De ki: “O, Allah’tır, tektir.
C) O’nun hiçbir dengi yoktur.
D) Doğurmamış ve doğmamıştır.

11.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresinde 
bulunmaz?

A) Kul huvallâhu ehad.
B) Fesalli lirabbike venhar.
C) Lem yelid ve lem yûled.
D) Ve lem yekun lehû küfüven ehad.

12.  İhlas suresinin konusu aşağıdaki kavramların hangisidir?

A) İbadet B) Ahiret 
C) Tevekkül  D) Tevhid


