
Adı-Soyadı:                                                            Sınıf – No: 

 
4.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINAVA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-2 

 

(1)  Sevap            (     ) Allah’ın insanların yararına verdiği her şey.                                                                                                      

(2)  Nimet           (     ) Dinimizin yasakladığı iş ve davranışları yapmak.                                      5 puan                                                             

(3)  Günah           (     ) Allah’ın insanların iyi söz ve davranışlarına verdiği karşılıktır.                                                                              

(4)  Selam            (     ) Dileklerimizin gerçekleşmesi için Allah’a  yakarışımızıdır.                                                                                    

(5)  Dua                (     ) Bir kimseyle karşılaştığımızda sağlık ve esenlik dilemek. 

 

 

  Aşağıda verilen söz ve davranışlardan iyi olanların yanına “ iyi “ , kötü olanların yanına ‘’kötü’’ yazınız.  

* Namaz kılmak= ……….……. * İçki içmek     =………..…...       * günah işlemek=……………..   * Yalan söylemek=………..….. 

 * Teşekkür etmek=…………    * Selam vermek= ………………    * Hayvanları dövmek=……… 

 * Kavga etmek =……….…       * Yardım etmek   =…………     * Bismillah demek=………….   

 

      

Her soru 4 puan 

  

Soru 1. Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? 

 

 A) Selam ile  B) Namaz ile 

 C) Oruç ile      D) Besmele ile 

 

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisinde besmelenin 

anlamı doğru yazılmıştır? 

 

A) Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla.                     

B) Teşekkür ederim. 

C) Allah’ tan başka ilah yoktur.                                        

D) Sana hamt olsun. 

 

Soru 3. Allah’ın bize vermiş olduğu nimetler 

karşısında ona teşekkür etmeye ne ad verilir? 

 

A) Şükür             B) Tövbe                         

C) Sevap  D) Helal 

 

Soru 4. ‘’Dinimize göre doğru ve güzel olan dav-

ranışları yaparsak …………… kazanırız. Yanlış ve 

kötü davranışlarda ise  ……… işlemiz oluruz.’’ 

 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeler 

gelmelidir? 

 

A) Dua – Günah                   B) Sevap – İbadet 

C) Sevap – Günah                D) Para – Günah 

 

 

Soru 5. Dua etmeye başlarken aşağıdaki kelime-

lerden hangisini söylemeyiz? 

A-Ya Rabbi                              B-Ey Allah’ım 

C-Ya Tanrım                            D-Yüce Allah’ım 

 

Soru 6. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize 

sevap kazandırır? 

 

A) Başkalarının eşyalarını zorla almak 

B) Arkadaşlarımıza sürekli hoşlanmadıkları sözler 

söylemek 

C) Engelli arkadaşlarımız bizden yardım istediğinde 

onlarla dalga geçmek 

D) Yoksul ailelere yardım etmek 

 

Soru 7. Günlük yaşamımızda “Allah’ a şükür.” 

sözünü aşağıdaki durumların hangisinde söyleme-

yiz?  

A. Bir yakınımıza kavuştuğumuzda 

 B. Yolculuktan döndüğümüzde  

C. Bir başarı kazandığımızda  

 D. Eşyamızı kaybettiğimizde 

 

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatımızda 

kullandığımız dini ifadelerden değildir? 

 

A) Allah bereket versin       B) Günaydın 

C) Allah rahatlık versin       D) Allah şifa versin 

 

 

Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın selamı 

sizin de üzerinize olsun.” anlamına gelir? 

 

A) Elhamdülillah B) Selâmün aleyküm 

C) Aleyküm selâm             D) Allah’a şükür            

 

Soru 10. “La ilahe illallah Muhammedün resulul-

lah” cümlesi neyin okunuşudur? 

 A. Kelime-i şehadet B. Besmele 

 C. Fatiha  D. Kelime-i tevhit 

 

 



Soru 11.Aşağıdaki tabloda cümleleri doğru 

 olarak eşleştiriniz.  

 

 

 

Soru 12. ‘’ Eşhedü en lâ …….. illallah Ve Eşhedü 

…….. Muhammeden abdühû ve ……..‘’ 

 

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi kelimeleri 

yazarsak Kelime–i Şehadet’i doğru yazmış oluruz? 

 

A) ilâhi – resûlüh – enne  

B) enne – ilâhe – resûlüh 

C) ilâhe – ve – enne 

D) ilâhe – enne – resûlüh 

 

Soru 13. ‘’Güzel söz söylemek güzel ahlakımızı 

gösterir’’.  

   Aşağıdakilerden hangisi güzel söz söyleyen güzel 

ahlaklı birisine yakışmayan davranıştır? 

 

A) Konuşmalarında sürekli kendini beğendirmeye 

çalışmak, diğer insanları küçümsemek 

B) Nazik ve kibar bir ses tonuyla konuşmak 

C) Konuşurken kırıcı sözler kullanmaktan kaçınmak 

D) Küfürlü ve alaycı sözleri kesinlikle kullanmamak 

 

Soru 14.Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir dav-

ranıştır? 

A) Yardımsever olmak       B) İsyankar olmak 

C) Doğru sözlü olmak        D) Hayırsever olmak 

 

 

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi günah değildir?  

 A) Arabaları çizmek               B) Yalan söylemek        

C) Komşuları rahatsız etmek       D) Ahlaklı olmak 

 

Soru 16. İyi huylu olmak, güzel ahlaklı olmak 

dürüst olmak hangi özelliğimizi anlatır? 

 

A) Heyecanlı olmazı       

B) Manevi temizliğimizi           

C) Sinirli olmazı    

D) Güzel giyinmemizi 

  

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi güzel bir davranıştır? 

 

         A) Dürüst olmak     B) Kurnazlık yapmak 

 C) Çevreyi kirletmek D) Yalan söylemek 

  

Soru 18. ‘’Müslüman insan güzel ahlaka uygun olarak  

güzel davranışlarda bulunmalıdır.’’  

    Aşağıdaki davranışlardan hangisi güzel ahlaka örnek 

bir davranıştır? 

 

A) Hayvanlara karşı merhametli davranmamak 

B) Verilen emaneti korumak, zamanı geldiğinde 

sahibine geri vermek 

C) Temizliğe gerektiği kadar önem vermemek 

D) Gerektiğinde yalan söylemek 

 

 

Soru 19.Aşağıdakilerden hangisi ahlaklı kişilerin 

özelliklerinden değildir?  

 

A) terbiyeli                  B) efendi                

 C) küfürbaz                  D) güvenilir 

 

Soru 20.Din ile güzel ahlak arasındaki ilişki ne-

dir? 

 A) Din, güzel ahlaklı olmamızı sağlar.                  

 B) İkisi arasında bir ilişki yoktur. 

 C) Din insanı güzel ahlaktan uzaklaştırır.            

      D) Güzel ahlaklı insanlar dinden uzaklaşır 

 

Subhaneke duasını yazınız.( 10 puan ) 

 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

____________ 

 

Sınava giren arka-

daşımıza   

1   Allah analı babalı 

büyütsün 

Arkadaşlarımızla 

vedalaşırken onlara  

2  ‘’Allah’a emanet 

olun’’ deriz. 

Hasta olan  

arkadaşımıza 

3  Allah kazadan 

korusun 

 

Uyumaya giden kar-

deşimize  

4  ‘’Allah rahatlık 

versin’’ deriz. 

Yeni çocuk sahibi 

olana 

 

5   ‘’Allah şifa versin’’  

deriz. 

Yola çıkan birisine 

 

6   ‘’Allah kolaylık 

versin’’ dileriz 

Yakını vefat edene 

 

7   Allah rahmet 

eylesin 

 


