
 

1- “Bismillâhirrahmânirrahîm” anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Allah’a şükrederim                             

b) Allah’ım bana yardım et 

c) Allah en büyüktür    

d) Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla başlarım 

 

 
 

2- Aşağıdaki durumlardan hangisinde besmele çekmek gerekir? 

a) Su içmeden önce      b) Yemeğe başlamadan önce 

c) Yatağımıza yatarken     d) Hepsi 

 

 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi Allah’a şükrederken kullandığı mız 

ifadelerdendir? 

a) Hamdolsun          b) Elhamdülillah 

c) Ya Rabbi şükür  d) Hepsi 

 

 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Allah’a şükrettiğimizi gösteren bir 

davranış olamaz? 

a) Arkadaşımıza güzel sözler söylemek 

b) İhtiyacı olan bir kimseye yardım etmek 

c) Allah’a ibadet etmek        

d) Arkadaşlarımızın kalbini kırmak 

 

 

 

5- Dinimizin uygun gördüğü, yapmamızda sakınca olmayan iş ve 

davranışlara ne ad verilir? 

a) Günah b) Haram c) Ayet  d) Helâl 

 

 

 

6- Aşağıdakilerden hangisi helal bir davranış değildir? 

a) Spor yapmak     b) Çalışarak kazanılan para           

c) Dinlenmek      d) Başkasına ait eşyayı izinsiz almak 

 

 

 

7- Allah’ın yapmamızı kesinlikle yasakladığı iş ve davranışlara ne 

ad verilir? 

a) Sevap          b) Helal  c) Sünnet d) Haram 

 

 

 

8- Aşağıdaki davranışlardan hangisi haramdır? 

a) Oruç tutmak     b) Temizlik yapmak   

c) İnsanları sevmek    d) Lakap takmak 

 

 

 



 

9- Dinimizin yapmamızı istediği, yaptığımız zaman ödül 

kazanacağımız iş ve davranışlara ne ad verilir? 

a) Haram  b) Günah c) Mekruh d) Sevap 

 

 

10-Aşağıdaki davranışlardan hangisi kişiye sevap kazandırır? 

a) Küfretmek        b) Yalan söylemek   

c) Anne ve babaya karşı gelmek    d)  yardım etmek 

 

 

11- Aşağıdakilerden hangisi sevap bir davranıştır? 

a) İnsanları küçümsemek          b) Saygısızlık yapmak   

c) Yalan söylemek       d) Anne babanın sözünü dinlemek 

 

 

 

12- Dinimizce yasaklanmış olan iş ve davranışlara ne ad verilir? 

a) Sevap         b) Helal c) Sünnet  d) Günah 

 

 

 

 

13- Aşağıdaki davranışlardan hangisi günahtır? 

a) Namaz kılmak      b) Temizlik yapmak   

c) yardım etmek       d) Anne ve babaya karşı gelmek   

 

 

 

14- Aşağıdakilerden hangisi sınava giren kişi için söylediğimiz 

ifadelerden biri değildir? 

a)  Allah zihin açıklığı versin.  b)  Allah yardımcın olsun. 

c)  Başarılar dilerim.               d) Allah şifalar versin. 

 

 

 

15- Vefat eden kimseler için söylediğimiz dua ifadesi 

hangisidir?  

a) Allah nazardan saklasın        b) Allah şifalar versin 

c) Allah seni korusun                d) Allah rahmet eylesin 

 

 

 

16- Vefat eden kişinin yakınlarına hangi dua ifadesini söyleriz? 

a) Allah şifalar versin     b) Allah razı olsun 

c) Allah korusun                       d) Allah sabır versin 

 

 

 

17- Hasta olan kişilere aşağıdaki sözlerden hangisini söyleriz? 

a) Allah rahmet eylesin b) Allah razı olsun 

c) Allah korusun                       d) Allah şifalar versin 

 

 

 

 



 

18- Yapılan bir iyilik karşısında teşekkür olarak ne söyleriz? 

a) Allah sabır versin  b) Allah’a emanet ol 

c) Allah kavuştursun                d) Allah razı olsun 

 

 

 

19- Aşağıdakilerden hangisi yolculuğa çıkanlar için söylediğimiz 

dua ifadelerinden biri değildir? 

a) Allah yolunuzu açık etsin  b) Allah kazadan korusun 

c) Hayırlı yolculuklar           d) Allah zihin açıklığı versin 

 

 

 

20- Yaşlı birisinin daha çok yaşamasını istiyorsak hangi dua 

ifadesini söyleriz? 

a) Allah sabır versin            b) Allah bağışlasın 

c) Allah kavuştursun               d) Allah uzun ömür versin 

 

 

 

21- Selamla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Selam vermek sünnet olduğu için sevaptır. 

b) Verilen selamı almak farzdır, almazsak günah işleriz            

c) Selam insanlar arasındaki ilişkileri sağlamlaştırır.              

d) Selamı sadece büyük insanlar verir. 

 

 

 

22- Aşağıdakilerden hangisi selamlaşırken kullandığımız 

sözlerden biri değildir? 

a) Merhaba            b) İyi Günler            

c) Selamun aleyküm           d) Allaha ısmarladık  

 

 

 

23- Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Bismillah      

b) Allahü ekber 

c) Elhamdülillah   

d) Lâ ilâhe illallah Muhammedün     Rasülullah 

 

 

 

24- “Lâ ilâhe illallah” ın anlamı nedir?  

a) Allah’ın adıyla.  b) Allah en büyüktür. 

c) Allah’a şükür. d) Allah’tan başka Tanrı yoktur. 

 

 

 

25- “Eşhedü en lâ ilâhe illallah” ifadesinin anlamı nedir?  

a) Hamd, alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur.  

b) Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. 

c) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla 

d) Tanıklık ederim ki, Allah’tan başka ilâh yoktur 



26- “ Eşhedü …………..ilâhe illallah ve eşhedü ………….. Muhammeden 
Abduhu ve Resûluhu ” 
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki    lerden 

hangisi gelmelidir? 

a) enne- ilahe   b) illallah- enla 

c) enla- ilahe   d) enla- enne 

 

 

 

27- Aşağıdakilerden hangisi dinimizin sembollerinden biri 

değildir? 

a) Kuran b) Seccade c) Cami  d) Okul 

 

 

 

 

I-  Kilise        II-Şadırvan       III- Cami 
28- Yukarıda verilenlerden hangileri dinimizin 

sembollerindendir? 

a) I ve II   b) Yalnız II         

c) Yalnız III          d) II ve III 

 

 

 

 

 Caminin bahçesinde Abdest almak için yapılmış yerlerdir.  
 Dinimizin temizliğe verdiği önemi simgeler. 

29- Yukarıda özellikleri verilen yapılara ne ad verilir? 

a) Mescit b) Mahya c) Çeşme      d) Şadırvan 

 

 

 

30- Ramazan ayında veya kandil gecelerinde minareler arasına 

asılan ışıklı yazılara ne ad verilir? 

a) Kandil b) Dua   c) Cami        d) Mahya 

 

 

 

32- Müslümanların ibadet ettikleri yere ne ad verilir? 

a) Sinagog b) Kilise c) Havra      d) Cami 

 

 

 

33- Namaz kıldıran din görevlisine ne ad verilir? 

a) Rahip b) Müezzin  c) Haham d) İmam 

 

 

 

34- Dinen sorumlu olmak için ilk şart nedir? 

a) Zengin olmak  b) Güzel olmak 

c) Yaşlı olmak.   d) Akıllı olmak 

 

 

 

 

 



36- Allah’ın göndermiş olduğu en son din hangisidir? 

a) Budizm   b) Hıristiyanlık 

c) Yahudilik   d) İslamiyet 

 

 

 

 

37- Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı bir insanın davranışına örnek 

olamaz? 

a) yardım etmek                b) Güzel söz söylemek 

c) Güler yüzlü olmak       d) Komşuları rahatsız etmek 

 

 

 

38- Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

a) Din, güzel ahlaklı olmayı öğütler. 

b) İnsanların en değerlisi ahlakı en iyi olandır.  

c) Allah, ahlaklı insanları sever 

d) Ahlaklı olmayan kişiler herkes tarafından sevilir. 

 

 

 

39- Güzel sözle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi 

yanlıştır? 

a) Güzel söz söylemek sevaptır. 

b) Güzel söz söylemek Allah’ın bir emridir 

c) Güzel söz söyleyerek insanların kalbini kazanabiliriz. 

d) Güzel söz söylemeden de istediğimizi yaptırabiliriz. 

 

 

 

40- Aşağıdakilerden hangisi güzel davranışlara örnek olamaz? 

a) Yerde gördüğümüz bir çöpü alıp çöp kutusuna atmak. 

b) Karşıdan karşıya geçen bir yaşlıya yardım etmek.  

c) Yiyeceğimizi arkadaşımızla paylaşmak.  

d) Bizden başarılı birisini kıskanmak. 

 

 

 
 


