
4. SINIF 1. ÜNİTE 
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )  

 
1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler 

 
1- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şiirdeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 
A) Geçmiş olsun   B) Elhamdülillah  
C) Merhaba     D) Güle güle 
 
2-“İNŞALLAH” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Allah‟a şükür     b) Allah korusun 
c) Allah en büyüktür   d) Allah izin verirse 
 
3-Aşağıdakilerden hangisi “Allah‟ın istediği olur.” anlamında söylediğimiz 
bir ifadedir? 
A) Bismillah     B) Allah rahmet eylesin 
C) Allah şifa versin   D) Maşallah 
 
4-Söz verdiğimizde söylediğimiz “inşallah” neyi ifade etmektedir? Bunu 
niçin söyleriz? 
A) Yapmayacağımız bir iş olduğu için 
B) Allah izin verirse yapacağım anlamında  
C) Karşımızdakini kırmamak için 
D) İşin zorluğunu belirtmek için 
 
5- 
 

 
Yukarıdaki atasözünden ne anlaşılmaktadır?  
A) Karşılık beklemeden iyilik yapmalıyız. 
B) Bizlere iyilik yapanlara, iyilik yapmalıyız. 
C) İyilik yapanlar cennete girecektir. 
D) Bize kötülük bile yapılsa iyilik yapmalıyız 
 

1.1.Bismillâhirrahmanirrahim 
 
6-Besmele çektiğimizde aşağıdakilerden hangisini istemeyiz? 
A) Yapacağımız işlerde Allah tan yardım istemiş oluruz. 
B) Karşılaşacağımız kötülüklerden bizi korumasını dileriz 
C) Yapacağımız kötü bir işse Allah‟ın affetmesini isteriz.  
D) Yapacağımız işin iyi sonuçlanmasını isteriz. 
 
7-Besmelede geçen ve Allah‟ın isimlerinden olan RAHMAN-RAHİM 
kelimeleri ne demektir. 
A) Her Şeye gücü yeten      B) Her şeyi gören  
C) Koruyan-Esirgeyen-Bağışlayan    D) Her şeyi bilen 
 
8-Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz? 
a) Elhamdülillah      b) Maşallah   
c) Bismillahirrahmanirrahim  d) İnşallah 
 
9-“Rahman ve Rahim olan Allah‟ın adıyla (bu işe başlarım)” sözü 
aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? 
a) Selamünaleyküm    b) Kelime-iŞehadet 
c) Bismillahirrahmanirrahim   d) Euzü billahimineşşeytanirracim 
 

10-“Bismillah “ ifadesinin anlamı hangi seçenekte doğru olarak 
verilmiştir? 
A-) Allah‟ın adıyla başlarım    B-) Allah korusun beni  
C-) Allah‟ım yardım et bana    D-)Allah sağlık versin 
 
11-“Euzübillahimineşşeytanirracim” ifadesinin anlamı hangi seçenekte 
doğru olarak verilmiştir? 
a) (Bu işe) Allah‟ın adıyla başlarım  
b) Allah‟tan başka ilah yoktur 
c) Allah‟ım yardım et bana 
d) Kovulmuş olan şeytandan, Allah‟a sığınırım  
 
12-Her hayırlı işe başlarken besmele ile başlamalıyız. Besmelenin anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir. 
B) Esirgeyen Bağışlayan Allah‟ın adıyla başlarım. 
C) Allah‟a çok şükür. 
D) Şeytanın şerrinden Allah‟a sığınırım. 
 
13-Besmele ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 
A) Kur‟an‟daki sureler onunla ayrılır. 
B) Her hayırlı işe besmeleyle başlarız 
C) Besmele ile Allah‟ı hatırlarız. 
D) Kur‟an‟da besmele yoktur. 
 

 
14-Arkadaşlar yemek yemeye başlamadan önce ne demem gerektiğini 
unuttum. Doğru cevap aşağıdaki seçeneklerden hangisidir. Lütfen söyler 
misiniz? 
A) Elhamdülillah       B) Lailaheillallah 
C) Bismillahirrahmanirrahim   D) Yarabbi Şükür 
 
15- 

 
Özge: Besmele ile Allah'tan yardım dileriz. 
Mehmet: İşlerimize başlarken söyleriz. 
Ceren: İşlerimizin bereketlenmesini ve çoğalmasını sağlar. 
Resul: Besmele sadece namaz kılarken söylenir. 
Yukarıda bazı öğrencilerin besmele ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. 
Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?  
a) Ceren  b) Özge  c) Resul  d) Mehmet 
 

1.2. Allah‟a Şükür 
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Bu tanımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi gerçek şükür değildir? 
A-) Dilin şükrü; gıybetten, yalandan uzak durmak 
B-) Yemeğin şükrü; İsraf etmemek 
C-) Zenginliğin şükrü; Zekât vermek 
D-) Kulağın şükrü; Dedikodu dinlemek 
 
17-Aşağıdakilerden hangisi Allah‟a verdiği nimetler için teşekkür etme 
anlamına gelir? 
A) Sübhanallah    B) Elhamdülillah  
C) Allahüekber    D) La ilahe illallah 
 
18-Allah‟a niçin teşekkür etmeliyiz? 
A) En büyük varlık olduğu için 
B) Ondan korktuğumuz için 
C) Her şeyi bildiği için  
D) Yaşamımız için bizlere en güzel nimetleri verdiği için 
 
 

Resul Mehmet 

Özge Ceren 

 

 

Başka yere uzanmam 
Kendi önümden yerim 
Allah‟a şükrederek 
……………  derim. 

 

Dini ifadelerimiz bazen 
atasözlerimizde de yer 
almaktadır. “İyilik yap 
denize at, balık bilmezse 

Halik (yaratıcı) bilir.” 

“Gerçek şükür; Yüce 
Allah‟ın verdiği nimetleri 
O‟nun istediği doğrultuda 
kullanmaktır.” 

PDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. https://www.qoppa.com/pdfstudio

https://www.dindersioyun.com/


19- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ibadetlerle ilgili olarak yanlıştır? 
A) Sadece I   B) I ve II  C) II ve III   D) Sadece III 
 
20-“Şükür Yarabbi” derken aşağıdakilerden hangisini söylemiş oluruz?  
a) Rabbim sana teşekkür ederim b) Rabbim sen büyüksün. 
c) Rabbim sen beni utandırma  d) Rabbim seni çok seviyorum. 
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Yukarıdaki verilenlere uymayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Allah bizim için gerekli olan her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır 
B) Allah olmasaydı, yine de her şeye sahip olabilirdik. 
C) Allahın bize verdiği şeyler, bizi ne kadar çok sevdiğini gösterir. 
D) Bizler de Allaha verdiklerinden dolayı teşekkür etmeliyiz. 
 
22-Allah‟ın bizlere verdiği birçok nimet karşılığında biz ne yapmalıyız? 
A) Onları alıp afiyetle yemeliyiz. 
B) Onları vereni hatırlayıp O‟na teşekkür etmeliyiz. 
C) Onları ihtiyaç sahiplerine de vermeliyiz. 
D) Onları nasıl olsa çok diye bol miktarda tüketmeliyiz. 
 
23-Aşağıdakilerden hangisi “ Elhamdülillah “ cümlesinin anlamıdır. 
A- Allahın adıyla başlarım.    B- Allah‟ım sen bizi koru.  
C- Allah‟ım bana yardım et    D- Allah‟ım sana hamd olsun. 
 
24-Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi değildir? 
A) Canın sağ olsun    B) Çok şükür  
C) Elhamdülillah     D) Hamd olsun 
 
25-Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize sayamayacağımız kadar 
çok nimet veren Yüce Rabbimiz bunca nimet karşılığında öncelikli olarak 
bizden ne istemektedir? 
A) Şükretmemizi istemektedir. 
B) Hiçbir şey çünkü Allahın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. 
C) Kötülük yapanlara iyilik yapmamızı istemektedir. 
D) Çalışmamızı istemektedir.  
 
26- 

 
Elif: Allah‟a sadece dualarımızı kabul ettiği zaman şükrederiz. 
Serdar: Allah‟a her zaman şükretmemiz gerekir. 
Bahadır: Allah‟a ibadet ederek şükretmiş oluruz.  
Aylin: Allah‟a vermiş olduğu nimetlerden dolayı şükrederiz. 
Yukarıda bazı öğrencilerin Allah‟a şükürle ilgili görüşlerine yer verilmiştir. 
Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?  
A) Serdar  B) Bahadır  C) Aylin  D) Elif 
 
27-Allah'ım gözle görülmez tek bir hücre iken beni insan olarak yaratıp 
hayat bağışladığın için sana teşekkür ederim. 
Allah'ım binlerce farklı tat ve lezzette yiyecek ve içeceği var edip bana da 
bunları algılayacak dil verdiğin için san teşekkür ederim. 
Kübra ve recep'in, aşağıdakilerden hangisinden dolayı teşekkür ettikleri 
söylenebilir. 
A) Her isteklerinin gerçekleşmesinden 
B) Allah'ın verdiği nimetlerden  
C) Çok dindar olmalarından 
D) Dini çok iyi bilmelerinden 
 

 

1.3. Helal, Haram, Sevap ve Günah Kavramları 
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Yukarıda geçen davranışlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle 
isimlendirilir? 
A-) Sevap- Haram- Günah  B-) Haram- Sevap- Helal  
C-) Helal- Haram- Sevap   D-) Günah-Helal-Sevap  
 
29-“Dinimizce yapılması serbest bırakılan şeylere …………. ; yasaklanan 
şeylere de ……….… denir.” Boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi iki 
kavram getirilmelidir?  
a) Farz; Mekruh   b) Doğru; Güzel  
c) Helal; Haram   d) Güzel; Çirkin  
 
30-Dinimizin gereği olarak doğru ve güzel olanı yaparsak…. kötü olanı 
yaparsak ..… kazanırız.” İfadesinde boş bırakılan yerlere hangi sözcük 
çifti gelmelidir?  
A-  günah-sevap  b) dua-ibadet  c) doğru-güzel  d) sevap-günah  
 
31-Aşağıdakilerden hangisi haram bir davranıştır? 
a) Çalışmak     b) Namaz kılmak  
c) Selam vermek   d) Hırsızlık yapmak 
 
32-Aşağıdaki davranışlardan hangisi haramdır? 
a) Oruç tutmak     b) Temizlik yapmak 
c) İnsanları sevmek   d) Lakap takmak 
 
33-Yüce Allah'ın, yapılmasını kesinlikle yasakladığı söz, iş ve davranışlara 
ne ad verilir? 
A) Sevap  B) Helal   C) Haram  D) Günah  
 
34-Dinimizde hırsızlık yapmak, hayvanlara eziyet etmek, birine iftira 
etmek, yalan söylemek gibi davranışlar aşağıdakilerden hangisine girer? 
A)Haram  B)Helal  C)Sevab  D)Farz 
 
35-Aşağıdakilerden hangisi haram sayılabilecek davranışlardan değildir? 
a) Hırsızlık yapmak.  b) Başkasının arkasından konuşmak. 
c) Selamlaşmak.   d) Kıskançlık. 
 
36-Aşağıdaki davranışların hangisini yapmakla günah işlemiş oluruz? 
a) Para kazanmak    b) Dedikodu yapmak 
c) Özür dilemek    D) Kızgın kişiye karşı susmak 
 
37-Dinimizce suç sayılan iş ve davranışların yapılmasının karşılığı olarak 
elde edilen kötü kazanca ne denir? 
a)Sevap  b)Mekruh  c)Günah  d)Helal 
 
38-Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır? 
a) Namaz kılmak       b) Temizlik yapmak 
c) Arkadaşına yardım etmek    d) Anne ve babaya karşı gelmek  
 
39-Yaşlı bir kişinin elindeki yükünü gideceği yere kadar taşımak veya bir 
arkadaşa çözemediği matematik probleminin çözümünü göstermek gibi 
davranışların sonucu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 
A) Helâl  B) Sevap    C) Haram   D) Günah 
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Bu hadise göre aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap değildir? 
a)Yolun ortasında duran taşı kaldırmak b)Hep asık suratlı olmak 
b)Sınıfımızda yerde duran çöpü almak   d)Hastaları ziyaret etmek 
 
 
 
 

Allah‟a şükür 
göstergesidir. 
Kulluk görevi için yapılır. 
İnsanların sevgisini 
kazanmak için yapılır 

Teşekkür ederim Allahım… 
Seni çok seviyorum Allahım 
Bir gül aldım elime, görmem için göz verdin, 
Koklamaya burnumu, tutmam için el verdin 
Anneciğimin sesini duymaya kulak verdin 
Ondan dua öğrendim, söylemeye dil verdin… 

 

a) Dince yasak olan davranışlar (içki içmek, 
kumar oynamak, alay etmek) 
b) Dince yapılması istenen güzel davranışlar 
(Dürüstlük, namaz kılmak) 
c) Günlük yaptığımız sıradan işler (yemek yemek, 
uyumak) 

 

Peygamberimiz yapılan her 
güzel işin çok küçükte olsa 
sevap olduğunu 
söylemektedir. 
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41-Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) İftira atmak    B) Hırsızlık yapmak 
C) Helal kazanmak   D) Küfürlü konuşmak 
 
42-Allah‟ın, insanların yaptığı güzel davranışlar karşılığında verdiği 
karşılığa ne ad verilir? 
a) Kâr   b) Sevap  c) Hayır  d) Günah 
 
43-Aşağıdakilerden hangisi dinimizin uygun gördüğü, yapmamızda 
sakınca olmayan iş ve davranışlara verilen isimdir? 
A) Helâl   B) Haram   C) Sevap   D)Günah 
 
44-Yapılmasında dini açıdan hiçbir sakınca olmayan işler aşağıdakilerden 
hangisiyle adlandırılır? 
a- Sevap  b- Haram  c-  Helal  d- Günah 
 
45-Sübhaneke duası “vecelle senaük” kısmıyla birlikte hangi namazda 
okunur? 
A) Bayram namazında   B) Teravih namazında 
C) Cuma namazında    D) Cenaze namazında 
 
46-Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak helaldir? 
A)Hayvanlara eziyet etmek   B)Anne babaya karşı gelmek 
C)Çalışarak geçimini sağlamak  D)Hırsızlık yapmak 
 
47- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi helal değildir? 
a)Para kazanmak için çalışmak.  
b)Zor durumda kaldığında yardım istemek 
c)Hırsızlıkla kazanç sağlamak 
d)Arkadaşından borç para almak. 
 
48-Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? 
A) Helal: Dinimizce yapılması serbest olan işler  
B) Haram: Yapılması kesinlikle yasak olan işler 
C) Sevap: Yapılması bazen yasak olan şeyler 
D) Günah: Dinimizce yapılması istenmeyen şeyler 
 
49-Aşağıdakilerden hangisi Helal ve haram hakkında yanlıştır? 
A) Helâl, dinimize göre yapmamızda sakınca olmayan iş ve 
davranışlardır. 
B) Helâlin karşıtı haramdır. 
C) Uyumak, gezmek, konuşmak gibi davranışlar helâldir. 
D) Hırsızlık yapmak, helaldir. 
 
50-Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevaptır? 
A) Birisinin hakkını yemek 
B) Arkadaşının kalemini izinsiz almak  
C) İnsanlar hakkında gelişigüzel konuşmak 
D) Yerdeki çöpü alarak çöp kutusuna atmak 
 
51-Öğretmenin sorusuna Ayşe bazı örnekler veriyor. 
Aşağıdakilerden hangisi farklı bir konuya örnektir? 
A) Yalan söylemek    B) Helal lokma yemek 
C) Hırsızlık      D) Alay etmek 
 
52-Aşağıdakilerden hangisi sevap davranışlardan biri olamaz? 
A) Namaz kılmak   B) Saygılı olmak 
C) Kurban kesmek   D) Arkadaşlarımızı rahatsız etmek  
 
53-Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak helaldir? 
A) Hayvanlara eziyet etmek 
B) Anne babaya karşı gelmek 
C) Hırsızlık yapmak 
D) Çalışarak geçimini sağlamak  
 
54-Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak günah değildir? 
A) İnsanlara yardım etmek B) Hırsızlık yapmak 
C) Dedikodu yapmak   D) Yalan söylemek 
 
 
 
 

55-Aşağıdakilerden hangisi helal bir davranış değildir? 
A) Spor yapmak 
B) Çalışarak kazanılan para  
C) Dinlenmek 
D) Başkasına ait bir eşyayı izinsiz kullanmak  
 
56-Aşağıdakilerden hangisini Allah yasaklayarak haram olarak 
bildirmiştir? 
A) Spor yapmak 
B) Canlılara zarar vermek  
C) Çocukları sevmek  
D) Özürlü insanlara yardım etmek 
 
57-Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? 
A) Yoksula yardım etmek  B) Selam vermek  
C)İnsanlara saygılı olmak  D) Yemek yemek 
 
58- 
1. Arkadaşımızın hatasını affetmek 
2. Anne - babamıza saygılı olmak 
3. Aldığımız çikolatayı herkesin önünde yemek  
4. Namaz kılmak, oruç tutmak 
Yukarıdaki davranışlardan hangileri yapmak bize sevap kazandırır? 
a) Yalnız 3  b) 1-3-4  c) 1-2-3  d) 1-2-4 
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Yukarıdaki davranışlardan hangileri yapmak bize günah kazandırır? 
a) 1- 3  b) 3-4  c) 2-3  d) 1-2-4 
 

1.4. Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler 
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Yukarıdaki dini ifadeler sırasıyla hangi durumlarda kullanılır? 
A-) Hasta birisine-Teşekkür için-Allah arttırsın dileğiyle söylenir. 
B-) Teşekkür için- Tebrik için-Alay etmek için 
C-) Hasta birisine- Tebrik için- Allah arttırsın dileğiyle  
D-) Dua için- Helal etmek için- Alay etmek için 
 
61-Aşağıdaki dini ifadeler sırasıyla hangi durumlarda kullanılır? 
I. Allah‟a emanet ol  II. Maşallah  III. Hayırlı işler 
A-) Beğendiğimiz durumlarda- Nazar değmesin diye- Bir işyerinden 
ayrılırken 
B-) Nazar değmesin diye - Birilerinden ayrılırken - Bir işyerine girince 
C-) Sevdiklerimizle vedalaşırken- Allah korusun dileğiyle- Bir işyerinden 
ayrılırken 
D-) Birine emanet bıraktığımızda-Nazar değmesin diye-İstemediğimiz bir 
şey olmasın diye 
 
62-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?  
a-) Afiyet olsun - Hastalar için  b-) Hoş geldin -- Misafirler için  
c-) Allah‟a ısmarladık- Yolcular   d-) Elhamdülillah- Allah‟a şükür 
 
63-Dileğimizin gerçekleşmesi için Allah‟a dua etmeden önce ne 
yapmalıyız? 
A) Sadece dua etmeliyiz.   B) Çalışıp, Allah‟a dua etmeliyiz. 
C) Yalnız çalışmak yeterlidir.  D) Ne çalışmalı ne de dua etmeliyiz. 
 
64-Yakını vefat eden birine birisine aşağıdaki cümlelerden hangisini 
söyleriz? 
a) Allah kazalardan korusun   b) Allah şifa versin  
c) Allah kavuştursun    d) Allah sabır versin 
 
 
 

 
“Dinimizin uygun gördüğü, 
yapmamızda herhangi bir 
sakınca olmayan iş ve 
davranışlara helal denir.” 

1. İnsanları küçümsemek 
2. İhtiyacı olanlara yardım 
etmek 
3. Arkadaşının kalemini izinsiz 
almak 
4. Zor durumda kaldığında 
yardım istemek 

 

I. Allah şifa versin. 
  

II. Helal olsun.  
III. Bereket versin. 
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65-Zor bir işte başarılı olabilmek için hangi dilekte bulunuruz? 
A) Üzerinde eskisin   B) Yolun açık olsun 
C) Allah affetsin    D) Allah kolaylık versin 
 
66-Hasta olan birisine ne diye dua ederiz? 
A) Allah rahmet eylesin.   B) Allah acil şifalar versin. 
C) Allah kabul etsin.     D) Allah kazadan korusun. 
 
67-Vefat eden kimseler için söylediğimiz dua ifadesi hangisidir?  
a) Allah nazardan saklasın   b) Allah şifalar versin 
c) Allah seni korusun      d) Allah rahmet eylesin 
 
68-Aşağıdakilerden hangisi ağır hastalar için söylediğimiz dua 
ifadelerinden biri değildir? 
a) Allah‟tan ümit kesilmez   b) Geçmiş olsun 
c) Allah şifalar versin    d) Allah rahmet eylesin  
 
69-Aşağıdakilerden hangisi çocuğu olan kişiler için söylediğimiz dua 
ifadelerinden biri değildir? 
a) Allah bağışlasın     b) Allah analı babalı büyütsün  
c) Gözünüz aydın      d) Allah sabır versin 
 
70-Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman kime dua etmeliyiz? 
A-) Türbelere  B-) Mezarlığa  C-) Allah‟a  D-) Evliyalara 
 

 
71-Aşağıdakilerden hangisi yeni evlenen çiftler için söylediğimiz dua 
ifadelerinden biri değildir? 
A) Allah mutlu etsin   B) Allah bir yastıkta kocatsın 
C) Allah kavuştursun  D) Hayırlı olsun 
 
72- 
 

 
Betül eve geldiğinde annesi ütü yapıyordu. Betül annesine hangi dini 
tümceyi söylemiş olabilir?  
A) Allah sağlık versin.   B) Allah kazadan beladan korusun.  
C) Allah kolaylık versin.  D) Allah ne muradın varsa versin. 
 
73-Her duadan sonra „‟Amin‟‟ deriz, çünkü amin şu anlamda kullanılır: 
…………… Boşluğa uygun seçenek hangisidir? 
A) Allah‟a şükür olsun.   B) Allah kabul etsin. 
C) Allah çok versin    D) Allah yardım etsin. 
 
74- 
 

 
Ali, yarın sınavı olduğu için çok çalışıyor. Aşağıdakilerden hangisi sınava 
giren kişiye söylenmez?  
A) Allah şifalar versin.   B) Allah yardımcın olsun.  
C) Başarılar dilerim.  D) Allah zihin açıklığı versin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75- 

 
 
Efe: ............................................... 
Ece: Allah sabırlar versin. 
Efe ve Ece arasındaki bu konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi Efe'nin 
söylediği bir cümle olamaz? 
A) Depremde çok kayıp verdik.  B) Babam öldü. 
C) Kardeşimin hastalığı çok kötü. D) Yarın sınavımız var. 
 
 
 
76- 
 

 
 
Merve resimdeki gibi ellerini açmış Allah‟a dua etmiştir. Merve duasının 
sonunda aşağıdakilerden hangisini söylemelidir? 
A) Âmin  B) Bismillah  C) Eyvallah   D)Elhamdülillah 
 
77-Aşağıdakilerden hangisinden sonra “elhamdülillah, şükürler olsun” 
diye söylemek doğru olmaz? 
A) Yemeği bitirdikten sonra  B) Akşam evine ve ailesine kavuşunca 
C) Yalan konuştuktan sonra  D) Ödevlerimiz bittikten sonra 
 
78-Yüce Allah‟a yönelerek ondan çeşitli isteklerde bulunmaya ne denir? 
a)Sevap  b)Niyet  c)Dua  d)Helal 
 
79-Birisinin daha çok yaşamasını istiyorsak hangi dua ifadesini söyleriz? 
a) Allah sabır versin    b) Allah bağışlasın 
c) Allah kavuştursun     d) Allah uzun ömür versin  
 
80-Aşağıdakilerden hangisi dua değildir?  
A) Allah en büyüktür.   B) Allah korusun. 
C) Allah razı olsun.    D) Allah‟a emanet ol. 
 
81-Hangisi Allah‟a dua etmenin sebeplerinden biri olamaz? 
A) Allah‟a güvenmek ve sığınmak 
B) İstediğimiz bazı şeylere Allah‟ın yardımıyla kavuşmak  
C) Çalışmaksızın kısa yoldan başarıya ulaşmak  
D) Allah‟a yakınlaşmak 
 
82- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahmet, bu davranışıyla dinimizce tavsiye edilen hangi eylemi 
gerçekleştirmiştir?  
a) Allah‟a dua etmek    b) Derdini dökmek 
c) Sevincini ifade etmek  d) Öylesine düşünmüş olmak 
 
83-Aşağıdakilerden hangisi yolculuğa çıkanlar için söylediğimiz dua 
ifadelerinden biri değildir? 
A) Allah zihin açıklığı versin  B) Allah kazadan beladan korusun 
C) Hayırlı yolculuklar   D) Allah yolunuzu açık etsin 
 
 

“Ahmet her davranışından önce Allah‟ı 
hatırlıyordu. Özellikle geceleri yatmadan 
önce, sabahları uyanınca „Rabbim her 
şeyi yaratan sensin. Hem bu dünyada, 
hem de ahirette iyilik ver.” diye 
duygularını dile getiriyordu”  
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1.5. Selamlaşıyoruz 
 
84-Karşılaştığımız insanlara sağlık ve esenlik dilemek için yapılır. İnsanlar 
arasında sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir. Yukarıda bahsedilen ve 
dinimizce tavsiye edilen davranış nedir? 
A-) Oruç tutmak    B-) Dürüst olmak  
C-) Sadaka vermek    D-) Selamlaşmak 
 
85-Aşağıdakilerden hangisi selam sözüdür? 
A) Şükür   B) Besmele    C) Merhaba    D) Allah bilir 
 
86-Selamla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Selam vermek sünnet olduğu için sevaptır. 
B) Verilen selamı almak farzdır, almazsak günah işlemiş oluruz.  
C) Selam insanlar arasındaki ilişkileri sağlamlaştırır.  
D) Selamı sadece büyük insanlar verir. 
 
 
87-  

 
 
Bu hadisten yola çıkarak hangisi söylenebilir? 
A) Birbirimizi sevmeliyiz. 
B) Tanımadıklarımıza selam vermemeliyiz. 
C) Birbirimize iyi davranmalıyız 
D) Selamlaşmak, aramızda sevgiyi arttırır. 
 
88-"Mehmet yolda dalgın bir şekilde yürüyordu. Arkadaşı Faruk ona 
doğru yaklaştı. Arkadaşının dalgın olduğunu fark etti, ……….………." 
Yukarıdaki parçayı aşağıda verilen cümlelerden hangisiyle devam 
ettirirsek, Faruk dinimizce tavsiye edilen bir davranışı yerine getirmiş 
olmaz? 
A) Mehmet'e Selamün Aleyküm dedi. 
B) Selam vererek gülümsedi. 
C) Söylenmeden yanından geçti. 
D) “ Merhaba nasılsın kardeşim ” dedi. 
 
89-Aşağıdakilerden hangisi günlük konuşmalarımızda kullandığımız 
selamlaşma ifadelerinden birisi değildir? 
A) Günaydın.    B) Selamün Aleyküm 
C) Allah razı olsun.   D) Merhaba.    
 
90- 
 

 
 
Boşluğa hangisi getirilirse peygamberimizin sözü doğru tamamlanmış 
olur? 
A) Doğruluğu   B) Güvenirliği  C) İyiliği  D) Selamı 
 
91-Aşağıdakilerden hangisi “Selamlaşmanın” faydalarından değildir? 
A) İnsanları birbirine düşürür. 
B) İnsanların tanışmasına yardım eder. 
C) Dostluğu artırır. 
D) Yardımlaşmayı sağlar 
 

1.6. “Kelimeitevhit” ve “Kelimeişehadet”i Öğreniyoruz 
 
92-“Lâ ilâhe illallah Muhammedun rasulullah” cümlesine kısaca ne ad 
verilir? 
a) Kelime-i Şehadet    b) Besmele  
c) Sübhaneke Duası    d) Kelime-i Tevhid 
 
93-“ Ben şahitlik ederim ki, Allah‟tan başka ilah yoktur, ve yine şahitlik 
ederim ki,Hz. Muhammed Allah‟ın kulu ve elçisidir.” Yukarıdaki cümle 
aşağıdakilerden hangisinin Türkçe anlamıdır? 
A)Subhaneke‟nin     B)Kelimei Şehadet‟in 
C)Fatiha Suresi‟nin    D)Kelameyi Tevhidin 
 
 
 

94- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki Kelime-i  Şehadet‟in anlamının sıralanışı hangi seçenekte 
doğru verilmiştir?  
a) I - II - III – IV    b) I - III - II - IV 
c) IV - III - I – II    d) I - III - IV – II 
 
95-Kelime-i Şehadet‟in anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
a)Allah‟tan başka ilah yoktur ve HZ. Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir 
b)Rahman ve rahim olan Allah‟ın adıyla 
c) Sen eksik sıfatlardan uzaksın Allah‟ım 
d)Ben tanıklık ederim ki Allah‟tan başka ilah yoktur, yine tanıklık ederim 
ki Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir. 
 
96-Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Bismillah.    b) Allahü ekber 
c) Elhamdülillah   d) Lâ ilâhe illallah 
 
97-Aşağıdakilerden hangisi kelimeyi şahadet için söylenemez? 
A) Bu ifadeyi söylemeye şahadet getirmek denir  
B) Hz. Muhammed‟in Allah‟ın kulu olduğuna tanıklık etmektir 
C) Allah‟ın bir olduğuna tanıklık etmektir 
D) Müslüman olmak için bu sözün dil ile söylenmesi yeterlidir  
 
98-Allah‟ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed (S.A.V)‟in bildirdiklerine 
kalbiyle iman edip, diliyle tasdik eden ve Allah‟ın emir ve yasaklarına 
uyan kimseye ne denir? 
a) Müslüman   b) Münafık   c) Müşrik   d) Kâfir 
 
99-Kelime-i Tevhit‟in anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş 
A) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın elçisidir. 
B) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın kulu ve elçisidir. 
C) Allahtan başka ilah yoktur. 
D) Ben tanıklık ederim ki Allahtan başka ilah yoktur. Yine Tanıklık ederim 
ki Hz. Muhammed Allahın kulu ve elçisidir. 
 
100-Kelime-i şahadetin anlamında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 
A) Allah‟tan başka ilâh olmadığı 
B) Hz.Muhammed‟in Allah‟ın elçisi olduğu  
C) Hz.Muhammed‟in Allah‟ın kulu olduğu  
D) Namaz‟ın Allah‟ın emri olduğu 
 
101-Aşağıdaki çocuklardan hangisi Kelimeyi tevhid‟i doğru olarak 
söylemiştir? 
A) Ahmet: Bismillahirmahmanirrahim 
B) Berrin: Lailahe illallah Muhammedün Rasülullah 
C) Ceyda: Eşhedü enlailâhe illallah 
D) Derya: Yarabbi Şükür Elhamdülillah 
 
102-Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın elçisidir.” 
cümlesinin karşılığı olarak; aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 
A) “La ilahe illallah” ifadesinin karşılığıdır. 
B) Kelime-i Tevhidin anlamıdır. 
C) Besmelenin anlamıdır. 
D) Kelime-i Şehadetin anlamıdır.  
 
103-Aşağıdakilerden hangisi “La ilahe İllallah” sözünün anlamıdır? 
A) Allah en büyüktür.  B) Allahtan başka ilah yoktur 
C) Allah mükemmeldir. D) Allah her şeyi yaratmıştır. 
 

2. Çevremizde Bulunan Dinî Sembolleri Tanıyalım 
 
104-Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin sembollerinden biri değildir? 
a) Kuran  b) Seccade   c) Cami   d) Kilise 
 
105-Kutsal kitabımızın adı nedir? 
a)Kur‟an-ı Kerim  b)İncil  c)Tevrat  d)Zebur 
 
 
 

Peygamber Efendimiz bir 
hadisinde “ Yaptığınız zaman, 
birbirinizi seveceğiniz bir 
davranış söyleyeyim mi? 
Aranızda selamı yayın.” 
buyurmuştur. 

”Size öyle bir şey söyleyeyim ki, 
onu yaparsanız birbirinizi 
seveceksiniz. Aranızda ....... 
yaygınlaştırınız” ( Hz.Muhammed 
)  

 

I- Şahitlik ederim ki,  
II- Muhammed Allah‟ın kulu ve 
elçisidir. 
III- Allah‟tan başka ilah yoktur. 
IV- Yine şahitlik ederim ki,  
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