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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
4. Sınıf
4.3. GÜZEL AHLAK
1. İslam dini insanlara karşı alçak gönüllü, iyi,
dürüst, adaletli ve güvenilir olmayı öğütler. Anne
babaya iyi davranılmasını, komşu, dost ve
akrabalarla iyi ve kardeşçe geçinilmesini ister.
Yoksullara yardım etmeyi, insanlara saygılı
olmayı, başkalarının haklarını gözetmeyi buyurur.
Verilen paragrafa göre Müslümanın en önemli
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güzel ahlaklı olmak
B) Kültürel faaliyetlerde bulunmak
C) Sürekli ibadet etmek
D) Çok çalışmak

Cevap
2. “Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen
kişidir…” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 400.)
Yukarıdaki hadiste bahsedilen dostluk bağını
kurabilmek için aşağıdaki davranışların
hangisinden uzak durulmalıdır?
A) Lakap takmak B) Hediye vermek
C) Selam vermek D) Gülümsemek

Cevap
3. “Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden
daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır.”
(Tirmizî, Birr, 33.)
Yukarıdaki hadise göre anne babanın evladına
vereceği en değerli şey aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güzel ahlak B) Yeni kıyafet
C) Maddi destek D) Teknolojik cihaz

Cevap
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4. Aşağıdakilerden hangisi aile içi
görevlerimizden değildir?
A) Anne ve babamıza karşı saygılı davranmak
B) Kardeşlerimize yardımcı olmak
C) Aile büyüklerimizi ziyaret etmek
D) Arkadaşlarımızı ziyaret etmek

Cevap
5. “Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.”
atasözünde aşağıdakilerden hangisi
anlatılmaktadır?
A) Dost bulmaya gerek yok
B) Kusursuz insanlar olabilir.
C) Her insanın kusuru olabilir.
D) Dostlarımız kusursuz olmalıdır.

Cevap
6. Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımızla
ilişkilerimizde dikkat etmemiz gereken
kurallardan biri değildir?
A) Maddi ve manevi olarak destek olmak
B) Hataları ve kusurları affetmek
C) Ziyaretlerde bulunmak
D) Her gün görüşmek

Cevap
7. Fâtiha suresiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi doğrudur?
A) Dokuz ayetten oluşur.
B) Surede Hz. Peygamberin güzel ahlakından
bahsedilir.
C) Namazın her rekâtında okunan bir suredir.
D) Medine döneminde indirilmiştir.

Cevap
8. Aşağıdakilerden hangisi çocukların anne
babasına karşı görev ve sorumlulukları arasında
yer almaz?
A) Anne babaya iyi davranmak
B) Anne babanın sözlerini yerine getirmek
C) Anne babaya saygısızlık yapmamak
D) Anne babanın yerine iyilikte bulunmak

Cevap
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9. I. Onları üzecek söz ve davranışlardan her
zaman kaçınmak
II. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak
III. Karşılaştığımızda selamlaşmak; hâl ve
hatırlarını sormak
IV. Sevinçli ve mutlu günlerinde tebrik edip iyi
dileklerde bulunmak
Yukarıdakilerden hangileri akraba ve komşuluk
ilişkilerimizle ilgilidir?
A) I-II-III B) I-II-IV C) I-III-IV D) II-III-IV

Cevap
10. Aşağıdakilerden hangisi Fâtiha suresinde
verilen mesajlar arasında yer almaz?
A) Övgüye layık tek varlık Allah’tır. (c.c.)
B) İbadet ve kulluk yalnızca Allah’a (c.c.) yapılır.
C) Allah (c.c.) her şeyi yaratandır.
D) Allah (c.c.) yüce ve bağışlayıcıdır.

Cevap
11. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin
yapılmasını istediği güzel davranışlar arasında
yer almaz?
A) Anne ve babaya saygılı olmak
B) Başkalarını kıskanmak
C) Yoksullara yardım etmek
D) Doğru sözlü ve dürüst olmak

Cevap
12. Aşağıdakilerden hangisi İslam’da övülen
ahlaki davranışlardan biri değildir?
A) Adaletli olmak
B) Görgülü olmak
C) Saygısız olmak
D) Alçak gönüllülük

Cevap

dindersioyun.com

