
 
 
 
 
 
 

Test soruları 4’er puan 

1. Bismilahirrahmenirrahim ya da bismillah 

sözünün adı aşağıdakilerden hangisidir? 

   a)Hamt          b)Haram    c)Besmele      d)Günah 

 

2.Aşağıdaki davranışlardan  hangisi bize sevap 

kazandırmaz? 
  a)Fakire yardım etmek        b)Çevreyi kirletmek 

  c)Namaz kılmak                  d)Oruç tutmak 

 

3.Aşağıdakilerden hangisi üzerinde namaz 

kıldığımız halı veya kumaştan yapılmış dini 

sembolün adıdır? 

     a) Cami      b)Seccade      c)Tespih     d)Kilise 

 

4.Yemeğe başlarken ne deriz?  

          A) Elhamdülillah           B) Bismillah 

          C) Maşallah            D) İnşallah 

 

5.Aşağıdakilerden hangisi dini bir sembol 

değildir? 

         A) Minare         B) Seccade 

         C) Cami         D) Kütüphane 

6-  İçki içmek, kumar oynamak, arkadaşları-

mızla alay etmek, lakap takmak gibi dinimizce 

yasaklanan davranışlara ne ad verilir? 

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

 

7. Her hayırlı işe başlarken besmele ile 

başlamalıyız. Besmelenin yani (Bismillahirrah-

manirrahim)  anlamı nedir? 

   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. 

 

 

 

 

 

 

8.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
      A)  Yemekten önce ellerimizi yıkamalıyız 

      B)  Elbiselerimizi temiz tutmalıyız 

      C)  Tırnaklarımızı kesmeliyiz 

      D)  Çöplerimizi yere atmalıyız 

 

9. İnsanın sahip olduğu iyi, güzel huy ve 

davranışlara ne ad verilir? 

       A) Din              B)Güzel ahlak     

       C) İman           D) İbadet 

 

10.Aşağıdaki davranışlardan hangisini yap-

mak günah değildir? 
      A) İnsanlara yardım etmek        

      B) Hırsızlık yapmak 

      C )Küfür etmek                 

      D) Yalan söylemek 

 

11. Aşağıdakilerden   hangisi  ahlaklı  in-

sanların yaptığı  bir davranış değildir? 
  a)Hoşgörülü olmak             b)Yalan söylemek 
  c)Güzel sözler söylemek       d)Küçükleri sevmek 

  

 

12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi kişiye 

sevap kazandırır?  

         a) Küfür etmek    

         b) Yalan söylemek   

         c) Anne ve babaya kötü davranmak   

         d) İnsanlara yardım etmek 

 
13.Aşağıdakilerden hangisi harama örnektir? 

      A) İçki içmek          B) Namaz kılmak  

      C) İyilik yapmak        D) Dürüst olmak 

 

 

4.SINIF 
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 

SINAVA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI-5 

Adı……………………….…. 

Soyadı………………….…… 

Sınıfı-no……………………… 



14.Kelime-i şehadet ve anlamını yazın(10 puan) 

Eşhedü en lâ .................................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................................................... 

Anlamı  

Şahitlik ederim ki .......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................. 

 

15.Sübhaneke Duası’nda boş bırakılan yerleri doldurunuz.(10 puan) 

Sübhaneke ………………….…………….... ve bihamdik ve tebara   ………..………….….     ve tealâ ………………..……… 

ve……………………………senaük   ve lâ   ………………..…… ğayrük

16.Aşağıdaki kavramları yandaki bilgilerden de yararlanarak boşluklara uygun harfler yerleştirerek 

tamamlayınız. (10 puan) 

 

H    L                  Dinimizin güzel gördüğü, yapmamıza izin verdiği davranışlar. 

H    M                  Dinimizin yasakladığı, dinimize uygun olmayan davranışlar. 

S    P                 Güzel ve iyi davranışlar yaptığımızda Allah’ın verdiği ödül, mükafat 

G    H                 İslam dininin yasakladığı davranışları yaptığımızda yazılır 

S    M                 Bir kişi ile karşılaştığımızda verilir. 

 

 

17.Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘ D ‘ , yanlış olanların başına ‘ Y ‘ harfi yazınız.  

(5 puan) 

(       ) Zor durumda kalanlara yardım etmek sevaptır. 

(       ) İnsanlarla selamlaşmalıyız. 

(       ) Allah temizdir, temiz olanları sever. 

(       ) Güzel davranışlarda bulunmak hepimizin görevi değildir. www.sorubak.com 

(       ) Okulumuzu ve çevremizi temiz tutmalıyız. 

 

18.Aşağıda sol tarafta verilen dua örneklerini sağ taraftaki kullanım yerleriyle eşleştirin. (5 puan) 

 

1 Allah şifa versin.   Yemekten kalkınca söylenir. 

2 Allah rahmet eylesin.  Yemeğe başlarken söylenir 

3 Allah zihin açıklığı versin  Hasta ziyaretinde söylenir 

4 Elhamdulüllah  Birisi vefat ettiğinde (öldüğünde) söylenir. 

5 Bismillahirrahmenirrahim  Okula gelirken, sınava girerken söylenir 
 

 

 

 

 

 

Allah katında sizin en hayırlınız, Ahlâkı en güzel olanınızdır.                                    

(Hadis-i Şerif) 

www.sorubak.com

