
4.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ SINAVA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-3 

 

ADI  :          

SOYADI :          

                                                            

 

 

 

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabının olduğu seçeneği işaretleyiniz. 

 

(4 puan) 1. Aşağıdaki durumların hangisinde besmele çekilmez? 

A. Birinin kalbini kırarken   B. Yemek yerken 

C. Arabaya binerken    D. Bir işe başlarken 

 

 

(4 puan) 2. Günlük yaşamımızda “Allah’ a şükür.” sözünü aşağıdaki durumların hangisinde 

söylemeyiz?  

A. Bir yakınımıza kavuştuğumuzda  B. Yolculuktan döndüğümüzde  

C. Bir başarı kazandığımızda   D. Eşyamızı kaybettiğimizde 

 

 

(4 puan) 3. Aşağıdakilerden hangisi helal değildir? 

 A. Çalışarak geçimini sağlamak  B. İsrafa kaçmadan alışveriş yapmak 

 C. Doğruluktan ayrılmak   D. İnsanlara yardımcı olmak 

 

 

(4 puan) 4. Aşağıdakilerden hangisini birinin yanına gelince selam vermek için kullanamayız? 

A. İyi günler  B. Geçmiş olsun C. Merhaba  D. Selamün aleyküm 

 

 

(4 puan) 5. “La ilahe illallah Muhammedün resulullah” cümlesi neyin okunuşudur? 

 A. Kelime-i şehadet B. Besmele  C. Fatiha  D. Kelime-i tevhit 

 

 

(4 puan) 6. Aşağıdakilerden hangisi dini sembol değildir? 

 A.Cami                      B.Minare             C.Ev                  D. Kuran-ı Kerim 

 

 

 

 

B. Aşağıda boş bırakılan yerleri üstündeki kutuda yer alan uygun sözcüklerle doldurunuz.  

 

sevap besmele seccade helal haram Elhamdülillah 

 

(2 Puan) 1. Müslümanlar yerde namaz kılmak için ………………… kullanır. 

(2 Puan) 2. “Nasılsınız? İyi misiniz!” diye soranlara ………………….. diye cevap veririz. 

(2 Puan) 3. ………… Allah’ ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlardır. 

(2 Puan) 4. “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesine …………………….. denir. 

(2 Puan) 5. Allah’ın insanların iyi söz ve davranışlara verdiği karşılık ………………. tır. 

(2   Puan) 6. İnsanın çalışıp geçimini sağlaması ……… dir.  

 

 



C. Aşağıda sol sütunda verilen seçenekleri sağ sütunda yer alan uygun cümleler ile eşleştiriniz. 

 

(2 puan) 

  

 

(2 puan) 

 

   

(2 puan) 

 

  

(2 puan) 

 

 

(2 puan) 

 

 

 

(2 puan) 

  

 

D. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız. 

 

(2 puan) 1. (…..)  Kur’ an okurken besmele çekilir. 

(2 puan) 2. (…..)  Komşuları rahatsız etmek günah değildir. 

(2 puan) 3. (…..)  Kelime-i tevhit “La ilahe illallah Muhammedün resullallah” cümlesidir. 

(2 puan) 4. (…..)  Şadırvan camide ezan okunan yerdir. 

(2 puan) 5. (…..)  Arkadaşların malına zarar vermek günah olan davranışlardandır. 

(2 puan) 6. (…..) İnsanların mutlulukları için Allah tarafından peygamberler aracılığıyla 

gönderilen emirlerin tümüne din denir. 

 

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını hemen altlarına yazınız. 

(8 puan) 1. Besmele nasıl çekilir? Yazınız. 

 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

(8 puan) 2. Kelime-i şehadeti yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

 (8 puan) 3..Kelime-i Şahadet’in anlamını yazınız 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

(8 puan) 4. . Haram olan davranışlardan 2 tanesini yazınız 

…………………………………………………………………………………………………….  

 

(8 puan) 5. Çevremizde bulunan dini sembollerden 4 tanesini yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 
A bölümü 24 puan,    B bölümü 12 puan,    C bölümü 12 puan,       D bölümü 12 puan,          E bölümü 40 puan.  

Toplam = 100 puan.    

Yakını vefat edene Allah kazadan korusun 

Yola çıkan birisine Allah zihin açıklığı versin. 

Arkadaşımızdan ayrılırken Allah şifalar versin 

Sınava giren birine Allah analı babalı büyütsün 

Hasta olan birine Allah’ a ısmarladık 

Yeni çocuk sahibi olana Allah rahmet eylesin 


