
1. İslamiyetin en önemli esası Allah’ın birliğidir. Buna ……… denir. Boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Tevhid
b) Nübüvvet
c) Adalet
d) Âhiret

2. Yazar 'SORU' ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylememiştir?
a) Eğer aklınıza bir soru geliyorsa, mutlaka bir cevabı vardır.
b) Soru bir anahtardır
c) Soru sormak aynı zamanda bir duadır.
d) Dini konularda soru sormaktan korkmalıyız.

3. “Bir ülkede iki başbakan olamaz, olsaydı ortalık karışırdı” cümlesi hangi soruya cevap olarak 
söylenmiştir?
a) Allah nasıl bir varlıktır?
b) Allah nerede?
c) Allah neden birdir?
d) Allah ne kadar büyük?

4. Rabbimizi bize tanıtan üç büyük rehber var. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
a) Peygamberimiz (sav.)
b) Kur'an-i Kerim
c) Kâinat
d) Nefis

5. Aşağıdakilerden hangisi "Allah'ı neden göremiyorum?" sorusunun cevabı değildir?
a. Dünyada gözlerimiz yaratılanların çok az bir kısmını ancak görebilir.
b. Cennette Allah kullarına Kendisini dilediği gibi gösterir
c. Allah'ı görmek hiçbir zaman mümkün değildir.
d. Eserlerine bakarak onun sıfatlarını görebiliriz.

6. Aşağıdakilerden hangisi "Allah büyüktür" cümlesinin açıklaması olamaz?
a) Allah'tan başka gerçek bir büyük yoktur.
b) Evreni yaratan Allah'ın büyüklüğünü aklımıza sığdırmamız mümkün değildir.
c) Büyük düşünürler Allah'ın büyüklüğünü kavrayabilir.
d) Allah'ın büyüklüğü göreceli değil, mutlaktır. Hiçbir şeyle kıyaslanmaz.

7. Görmediğimiz halde Allah'ı inanırız. Aşağıdakilerden hangisi buna uygun örneklerden biri 
değildir?
a) Güneş
b) Yer çekimi
c) Mutluluk
d) Şefkat

8. Aşağıdakilerden hangisi "Ben görmediğimi inanmam" düşüncesini çürüten açıklamalardan 
biri değildir?
a) Görmediğimiz halde varlığından emin olduğumuz pek çok şey vardır
b) Göremediğimiz şeyler görebildiğimizden çok çok fazladır.
c) Yarattığı hiçbir şeye benzemeyen Allah'ı görmemiz mümkün değildir.
d) Gördüğümüzü inanmak en mantıklı yöntemidir.

9. Aşağıdakilerden hangisi "Allah nerededir?" sorusunun doğru cevaplardan biri değildir?
a) Zat'ı ile hiçbir yerde değildir.
b) Allah göklerin üstündedir
c) Allah bizim gibi bir yerlerde olmak mecburiyetinde değildir.



d) Allah kudretiyle, ilmiyle, sanatıyla her yerdedir.
10. Yazar Kâinatı neye benzetmiştir?

a) Çiçek
b) Kitap
c) Ev
d) Araba

11. Aşağıdakilerden hangisi "Her şey Allah bir diyor" cümlesini doğru anlatan bir ifade değildir?
a) Kâinattaki her bir şey, birbiriyle bağlıdır ve Bir'i gösterir
b) Kuşları kim yarattıysa, havayı da O yaratmıştır.
c) Sineği yaratan başka, güneşi yaratan başka Olamaz
d) İnsanın doğaya verdiği zarardan ötürü tabiat bazen intikamını alıyor.

12. Allah hakkında hangisi söylenemez?
a) Allah için küçük de büyük de birdir.
b) Allah için az ile çok aynıdır
c) Allah için bir ile bin fark eder
d) Allah için ağır ile hafif arasında fark yoktur.

13. Allah her şeyi neden bir takım sebeplerle yaratıyor?
a) Rabbimizin büyüklüğünü anlamak için.
b) Yaratılış mucizelerini göstermek için
c) Bizi düşündürmek için
d) Sebepsiz yaratması mümkün olmadığı için

14. Dışarıda gördüğün bir kuşu kimin eseri olabilir?
a) Kendi kendine oldu
b) Allah'ın yarattığı bir canlıdır
c) Tesadüfen oluşuverdi
d) Tabiat ana yaptı

15. Okuduğunuz Kitabın yazarı kimdir?
a) Yavuz Bahadıroğlu
b) Özkan Öze
c) Mehmet Paksu
d) İkram Arslan


