
 

 

4.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINAVA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-1 

 

1.  Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır. Aşağıdakilerden hangisi, güzel ahlaka uymaz ? 

A. Dürüstlük  B.Cömertlik C.Yalancılık  D. Çalışkanlık 
 

2- Verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. 
 

Durum Söylenecek Söz 

Bize iyilik yapıldığında  Allah şifa versin. 

               

Hastayı ziyaret ettiğimizde Allah razı olsun. 

 

Evden çıkarken Allah kolaylık versin. 

 

Sınava girenlere Allah zihin açıklığı versin. 

 

İş (ütü, yemek, temizlik vb.) yapan 

birini gördüğümüzde 

Allah’a ısmarladık. 

 

3. Yüce Allah’a yönelerek ondan çeşitli isteklerde bulunmaya ne denir? 

a)Sevap                   b)Niyet                      c)Dua                  d)Helal 
 

4. Aşağıdakilerden hangisi günlük yaşantımızda kullandığımız dini ifadelerden biri değildir ? 

A.Allah‘a şükür B.Bismillah  C.Elhamdülillah D.Teşekkürler 
 

5. “La ilahe illallah Muhammedun rasülüllah” cümlesi, hangisidir?  

a) Kelime-i Tevhit               b) Kelime-i Şehadet                c) Besmele                         d) Ezan 
                                            

6. “ Namaza başlarken Fatiha Suresi’nden önce hangi duayı okuruz? 

a) Rabbena Duası             b) Tahiyyat Duası               c) Kunut Duası                        d) Sübhaneke Duası 
 

7. Allah’ın insanları iyiye ve doğruya yöneltmek için peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu kurallar 

bütününe ne denir?           a. Ahlak              b. Din                       c. Helal               d. Haram 
 

8- Verilenleri uygun şekilde eşleştiriniz. 
 

SÖYLENİŞİ  ANLAMI 

La ilahe illallah, Muhammedun rasülüllah Allah’a hamdolsun 

 

Bismillahirrahmanirrahim Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah 

yoktur.Yine şehadet ederim ki Hazreti 

Muhammed, Allah’ın kulu ve elçisidir. 

Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne 

Muhammeden abduhu ve resûluhu 

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla 

başlarım. 

Elhamdülillah Allah’tan başka ilah yoktur. Hazreti 

Muhammed, Allah’ın elçisidir. 
 

9. Güzel olan her türlü işe başlarken aşağıdakilerden hangisini söyleriz? 

a) Elhamdülillah          b) Maaşallah   c) Bismillahirrahmanirrahim        d) İnşallah 
 

10. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluhu”” cümlesi, hangisidir?  

a) Kelime-i Tevhit              b) Kelime-i Şehadet                c) Besmele                         d) Ezan 

  

11. Dinimizde hırsızlık yapmak, hayvanlara eziyet etmek, birine iftira etmek, yalan söylemek gibi  

davranışlar aşağıdakilerden hangisine girer? 

A)Haram             B)Helal           C)Sevap                 D)Farz 
 

12- “ Sübhaneke allahümme ………… ve tebarekesmük”  duasında boşluğa hangisi gelmelidir? 



 

 

A. ve teala  B. senaük    C. ve bihamdik  D. ğayruk 

13. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) koyunuz.  
 

(    )  Din insanlara karşı bencil olmayı öğütler. 
 

(    )  Günah, dinimizin yapılmasını uygun gördüğü iş ve davranışlardır. 
   

(    ) Başka din ve inanç mensuplarının dinî sembollerine saygılı olmak gerekmez. 
  

  

(    )  Güzel ahlak, güzel söz ve davranışlarda bulunmaktır. 
  

(    ) İyi huylu ve güzel niteliklere sahip kimselere, ahlâksız denilir. 
   

(    ) “Bismillahirrahmanirrahim” in anlamı “ Esirgeyen, bağışlayan Allah’ın adıyla.” demektir. 
 

(    ) Gereken durumlarda yalan söyleyebiliriz.  
 

(    ) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır. 

 

14.Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A- Başkalarını küçük görmemeliyiz        B- Başkalarının mal, can ve namusuna göz dikmemeliyiz. 

C- Başkalarını alaya almamalıyız.            D- İnsanlara menfaatimiz olduğu zaman yardım  etmeliyiz. 

  

15.   “Dinimizin gereği olarak doğru ve güzel olan iş ve davranışları yaparsak ……….. , kötü olan iş ve 

davranışları yaparsak  ……….. kazanırız.” ifadesinde boş bırakılan yerlere hangi sözcük çifti 

gelmelidir?       

a) günah-sevap                b) dua-ibadet                    c) doğru-güzel                   d) sevap-günah   

  

16. Hz. Muhammed (s.a.v.) işlerimize nasıl başlamamızı öğütlemektedir? 

a. Hemen                   b. Hızlı                     c. Yavaş yavaş           d. Besmeleyle 

 

17. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a şükür ifadelerinden değildir? 

a. Allahu Ekber             b. Allah’a hamd olsun 

c. Elhamdülillâh             c. Yarabbi şükürler olsun 

 

18. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kullandığımız selâmlaşma ifadelerindendir? 

a. Selamün Aleyküm          b. İyi günler                 c. Merhaba                         d. Hepsi 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı kişilerin özelliklerinden biri değildir? 

a. Kavgacı         b. Dürüst         c. Saygılı               d. Efendi 

 

20. Allah(c.c.) biz insanları niçin yaratmıştır? 

a. Düğüne gitmek        b. Top oynamak                  c. Yemek yemek          d. Kulluk yapmak 

 

 

 


