
1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME 
S.1.  “Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme” anlamlarına 

gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Tesbih                                       B. Tekbir 

C. Tevhid                                       D. Hamd 
S.2. Allah’ı (c.c.) yüceltmek amacıyla söylenen “Allâhü ekber.” sözünü söylemeye 

ne denir? 
A. Salavat                                      B. Tesbih 

C. Tevhid                                       D. Tekbir 
S.3. Tekbir aşağıdaki durumların hangisinde söylenmez? 

A. Ezan okunurken                              B. Namaza başlarken 
C. Oruç tutarken                                 D. Teşrik tekbirini söylerken 

S.4. Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 

dördüncü günü ikindi namazına kadar olan zaman dilimi içinde, beş vakit namazın 
farzı kılınınca tekbir getirilir. Buna ………………….  …………………… denir. 

A. İftitah tekbiri                                              B. Başlama tekbiri 
C. Teşrik tekbirleri                                          D. Kurban tekbirleri  

S.5. Anlamı verilen teşrik tekbirlerinin okunuşlarını (Arapçasını) yazınız? 
Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. ………………………………………………………………………………… 

Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür. …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………….. 

Allah en büyüktür, bütün hamd ve övgüler Allah’a mahsustur. ……………………………….......... 
……………………………………………………………………  

S.6. Hz. Peygamber’in (s.a.v.) sağlığında onun sıhhat ve afiyet içerisinde olmasını 
arzu etmek, Allah (c.c.) katındaki derecesinin daha da artmasını istemek ve Allah’ın 

(c.c.) ona olan bağışlarının ahirette çoğalmasını dilemek için söylenen dua 
cümlesine ne denir? 

A. Aleyhisselam                                           B. Tekbir 

C. Salavat                                                   D. Makam-ı Mahmud 
S.7. Aşağıdakilerden hangisi “salavat” değildir? 

A. Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve 
sellim. 

B. Allâhü ekber Allâhü ekber. La ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber velillâhil hamd. 
C. Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. 

D. Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Resûlallah. 
S.8. Salavatın diğer adı nedir? 

A. Salat-ü selam                                                          B. Teşrik tekbiri 
C. Allahu ekber                                                            D. Aleyhisselam 

S.9. Salavatları anlamları ile eşleştiriniz? 

A Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed 

B Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Resûlallah 

C Sallallâhu aleyhi ve sellem 

D Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî 
ve sellim 

 

 Allah’ım! Hz. Muhammed’e, onun ailesine, sahabilerine rahmet et ve selamet yani 
iyilik, güzellik, hayırlar ver. 

 Allah, Hz. Muhammed’e rahmet etsin. Ona; iyilik, hayır ve esenlik versin. 

 Allah’ın rahmeti ve selamı senin üzerine olsun ey Allah’ın Elçisi 

 Allah’ın rahmeti, bereketi Hz. Muhammed’e ve onun ailesinin üzerine olsun 

S.10. Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayette; “Allah ve melekleri, Peygamber’e çok 
salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle 

selam verin.” buyrulur. Ayette istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Kuran’ı okumak                                B. Hayırlı ve iyi davranışlar yapmak 
C. Beş vakit namaz kılmak                     D. Hz. Muhammed’e salavat getirmek 



S.11. Hz. Peygamber (s.a.v.) de kendisine salavat getirmemizi istemiştir. Bir 

hadisinde, “Kıyamet günü insanların bana en yakını, en çok …………………   
…………………….” buyurmuştur. Hadisteki boşluğa ne gelmelidir? 

A. namaz kılandır.                             B. salavat getirendir. 
C. dua edendir.                                 D. tekbir getirendir. 

S.12. Hangi duaları okuyarak Hz. Peygamber’e (s.a.v.) salavat getirmek 

mümkündür? 
A. Sübhaneke duası                                   B. Rabbena duaları 

C. Salli barik duaları                                  D. Tahiyyat duası 
S.13. Peygamberimizin (s.a.v.) adı anıldığında ya da duyulduğunda söylenen dua 

ifadesine …………………………………….denir. Boşluğa ne gelmelidir? 
A. salavat                                             B. tekbir 

C. teşbih                                               D. istiğfar 
S.14. Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter? 

A. Kurban Bayramı’nın arefe günü ikindi namazından başlayarak bayramın dördüncü günü 
ikindi namazına kadar. 

B. Kurban Bayramı’nın arefe günü akşam namazından başlayarak bayramın dördüncü günü 
ikindi namazına kadar 

C. Kurban Bayramı’nın arefe günü öğle namazından başlayarak bayramın dördüncü günü 
ikindi namazına kadar 

D. Kurban Bayramı’nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü 

ikindi namazına kadar 
S.15. “Allah’tan af ve bağışlanma isterim.” anlamına gelen ifade hangisidir? 

A. Sübhanallah                                       B. Elhamdülillah 
C. Estağfirullah                                       D. Bismillah 

S.16. ………………….., Allah’tan af ve bağışlanma dilemektir. Boşluğa ne gelmelidir? 
A. İstiğfar                                    B. Şükür 

C. Dua                                         D. Nimet 
S.17. Peygamberimiz (s.a.v.), “Günahından pişman olup …………….   ………………… 

kişi, hiç günah işlememiş gibidir.”  buyurarak bizi tövbe etmeye yönlendirmiştir. 
Hadisteki boşluğa ne gelmelidir? 

A. bir daha yapmam diyen                             B. şükreden 
C. dua eden                                                  D. tövbe eden 

 Hatamızı fark etmemiz çok güzel bir davranıştır. 

 Günlük hayatta zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek hiç hata yapmayız. 

 Hata ve günah işlemesek bile sık sık “Estağfirullah” ifadesini söylemeliyiz. 

 Allah’a (c.c.) yönelip dua etmek, istiğfarda bulunmak güzel bir davranış değildir. 

 “Estağfirullah”, Rabb’imizden (c.c.) af dilemek için söyleyebileceğimiz ifadelerden 
biridir. 

S.18. Yukarıdaki cümlelerin doğru/yanlış sıralaması nasıldır? 

A. D – D – D – Y – Y                                       B.  Y – D -  D- Y – D  
C. Y – Y – D - D – D                                        D. D- Y – D – Y – D  

S.19. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Allah, istiğfara 
devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir ferahlık 

sağlar. Onu, hiç beklemediği yerden rızıklandırır.” Hadisten aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz? 

A. İstiğfara devam edenlere Allah ferahlık verir. 
B. İstiğfara devam edenler beklemediği bir yerden rızıklandırılır. 

C. İstiğfara devam edenlere Allah bir çıkış yolu gösterir. 
D. Sadece namazları kıldıktan sonra istiğfar etmeliyiz. 

S.20. “Allah her türlü eksiklik, kusur ve ayıptan uzaktır.” anlamına gelen ifade 

nedir? 
A. Sübhanallah                                      B. Elhamdülillah 

C. Estağfirullah                                      D. Bismillah 
 



S.21. Namazlardan sonra “teşbih” çekerken aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? 

A. Estağfirullah                                            B. Sübhanallah 
C. Elhamdülillah                                           D. Allahu Ekber 

S.22. Peygamberimiz (s.a.v.) bir gün Ebu Zerr (r.a.) adlı sahabiye şöyle öğüt 
vermiştir: “Her …………………….ardından …………… defa ‘Sübhânallah.’ diyerek 

Allah’ı tesbih edersin, …………….. defa ‘Elhamdülillâh.’ diyerek ona hamd edersin, 

yine …………………. defa ‘Allâhü ekber.’ diyerek tekbir getirirsin. Sonra da bunları, 
‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ 

külli şey’in kadîr.’* cümleleri ile bitirirsin. …………………., denizin köpükleri kadar da 
olsa bağışlanır.”  Boşluklara neler gelmelidir? 

A. namazın – 99 – 99 – 99 -  sevabın  
B. ibadetin – 33 – 99 – 33 - tövben  

C. namazın – 33 – 33 – 33 - günahın  
D. orucun – 99 – 99 – 99 - günahın  

S.23. “ Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve 
hüve alâ külli şey’in kadîr.” Cümlesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Günahından pişman olup tövbe eden kişi, hiç günah işlememiş gibidir. 
B. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun eşi ve ortağı yoktur. Mülk O’nundur, 

hamd O’nadır. O (Allah) her şeye kadirdir. 
C. Allah ve melekleri, Peygamber’e çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat 

getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. 

D. Allah, istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her kederi için bir 
ferahlık sağlar… 

S.24. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Allah, …………..  …………….  ………….  kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her 

kederi için bir ferahlık sağlar. Onu, hiç beklemediği yerden rızıklandırır.” Hadisteki 
boşluğa ne gelmelidir? 

A. devamlı Kur’an okuyan                          B. namazlarına devam eden 
C. istiğfara devam eden                             D. devamlı iyilik yapan 

S.25. “Allah’ı (c.c.) tesbih etmek” ne demektir? 
A. Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde her türlü eksiklikten, noksanlıktan uzak tutmak, 

demektir. 
B. Allah’tan af ve bağışlanma isterim, demektir. 

C. Kovulmuş şeytanın şerrinden, kötülüğünden Allah’a sığınırım. Rahmân ve Rahîm olan 
Allah’ın adıyla başlarım, demektir. 

D. Allah’ın rahmeti, bereketi Hz. Muhammed’e ve onun ailesinin üzerine olsun, demektir. 

S.26. Aşağıdakilerden hangisi “salât-ü selam” ile aynı anlama gelir? 
A. İstiğfar                                        B. Salavat 

C. Sübhanallah                                 D. Tekbir 
S.27. Kur’an’da yer alan çeşitli ayetlerde, Allah’ı (c.c.) ………………………  etmemiz 

istenir. Örneğin, bir ayette şöyle buyrulur: “Sen, o ölümsüz ve daima diri olana 
(Allah’a) tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek ………………………  et.” 

Boşluklara ne gelmelidir? 
A. tekbir                                              B. tevhid 

C. zikir                                                D. tesbih 
S.28. Kişinin iman, ibadet, ahlak ve tüm güzel davranışlarının karşılığı olarak Yüce 

Allah (c.c.) tarafından kendisine verilen ödüle ne denir? 
A. helal                                             B. iyilik 

C. sevap                                           D. mükafat 
S.29. Dinin emir ve yasaklarına aykırı olarak yapılan söz, iş ve davranışlara ne 

denir? 

A. haram                 B. Günah                   C. kötülük                         D. ceza 
S.30. Dinimizce yasaklanmış olan iş ve davranışlara ne denir? 

A. haram                                               B. günah 
C. kötü davranış                                     D. yasak 



S.31. Dinimizin kullanılmasına, yapılmasına, yenilip içilmesine izin verdiği şeylere 

ne denir? 
A. sevap                                      B. mükafat 

C. serbest                                    D. helal 
S.31. Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah’a 

karşı takva sahibi olun. Dünyaya ait isteklerinizde ölçülü olun. ……………………olanı 

alın, ………………… olanı terk edin.” Hadisteki boşluklara neler gelmelidir? 
A. iyi – kötü  

B. helal – haram  
C. sevap – günah  

D. ödül – ceza  
 S.32. Bir ayette Allah (c.c)şöyle buyurur: “De ki: Gelin Rabb’inizin size neleri haram 

kıldığını okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik 
korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin sizin de onların da rızkını biz veririz. 

Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız 
yere kıymayın! İşte bunlar Allah’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp 

anlarsınız.” . Ayette aşağıdakilerden hangisi yasaklanmamıştır? 
A. Haksız yere birini öldürmek 

B. Anne – babaya karşı gelmek 
C. Fakirlik korkusuyla çocukları öldürmek 

D. Sebepsiz yere namazı terk etmek 

S.33.Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? 
A. başkasının hakkına el uzatmak                            B. çevreyi temiz tutmak 

C. iftira atmak                                                       D. yalan söylemek 

Birini öldürmek Kur’an okumak Kimsesizlere yardım etmek 

Namaz kılmak Oruç tutmak Yalan söylemek 

Kumar oynamak Anne babaya saygısızlık Hayvanlara iyi davranmak 

Çalışmak Birinin kalbini kırmak İçki içmek 

İnsanları aldatmak Dedikodu yapmak Yaşlılara yardımcı olmak 

S.34. Yukarıdakiler GÜNAH/SEVAP olarak ayrılırsa, kaç günah kaç sevap davranış 
vardır? 

A. 8 günah – 7 sevap                                            B. 9 sevap – 6 günah 
C.  7 günah – 8 sevap                                           D. 10 günah – 5 sevap  

 

 Rabbimiz iyilik yapanları, güzel davranışlarda bulunanları cezalandıracağını belirtir. 

 Dinimiz, kişiye ve topluma zarar veren, insanlar arası ilişkileri olumsuz etkileyen her 

türlü söz ve davranışı yasaklamıştır. 

 Çalışmak, muhtaç birine yardım etmek, hayvanlara iyi davranmak, günah olan 
davranışlara örnek verilebilir. 

 İftira atmak, dedikodu yapmak, içki içmek, kumar oynamak, hırsızlık yapmak günah 
olan davranışlara örnek olarak verilebilir. 

 Dinimizin temel amaçlarından biri, insanların iyiliklere yönelmelerini, toplumda her 

türlü kötülüğün yok edilmesini sağlamaktır. 

 Dinimiz kendimize ve başkalarına faydalı olacak hayırlı ameller işlememizi yasaklar. 

 İşlediğimiz hayırlı ameller sayesinde Rabb’imizin (c.c.) rızasını ve sevgisini kazanırız. 

 Dinimizin yasakladığı iş ve davranışları yapan kişi sevap işlemiş olur. 

S.36. Yukarıdaki cümlelere DOĞRU/YANLIŞ yazılsa sırlama nasıl olur? 

A. Y – D – D – Y – D – D – Y – D  
B. D – D – Y – Y – D – D- Y – Y  

C. Y – D – Y – D – D – Y – D – Y  
D. D – Y – D – Y – D – Y – D – Y  

S.37. Aşağıdakilerden hangisi haram değildir? 

A. başkasının hakkına el uzatmak                                B. cana kıymak 
C. yalan söylemek                                                      D. hırsızlık yapmamak 



S.38. Kur’an’da, “Artık Allah’ın size ……..……….. ve …………………… olarak verdiği 

rızıklardan yiyin. Eğer yalnız ona ibadet ediyorsanız Allah’ın nimetine şükredin.” 
buyrulur. Boşluklara neler gelmelidir? 

A. helal – temiz                                  B. iyi – faydalı  
C. güzel – sağlıklı                               D. helal – sevap  

S.39. “Dinimizde kişiye ve topluma faydalı olmak amacıyla yapılan güzel iş ve 

davranışlara …………………  ………………………..  denir.” Boşluğa ne gelmelidir? 
A. güzel ahlak                                     B. salih amel 

C. helal                                               D. faydalı iş  
S.40. “Namaz kılmak, oruç tutmak, Kur’an okumak, çalışmak, muhtaç birine yardım 

etmek, hayvanlara iyi davranmak, kimsesizleri gözetmek …………………….olan 
davranışlara örnek verilebilir. Boşluğa ne gelmelidir? 

A. günah                                            B. iyi 
C. faydalı                                           D. sevap 

S.41. Anne ve babaya saygısızlık etmek, iftira atmak, dedikodu yapmak, içki içmek, 
kumar oynamak, hırsızlık yapmak ………………………… olan davranışlara örnek 

olarak verilebilir. Boşluğa ne gelmelidir? 
A. kötü                                                                                   B. helal 

C. sevap                                                                                 D. günah 
S.42. Cana kıymak, yalan söylemek, iftira etmek, hile yapmak, başkasının hakkına 

el uzatmak, içki içmek, kumar oynamak gibi davranışlar ……………………… . Boşluğa 

ne gelmelidir? 
A. yapılmalıdır.                                    B. haramdır. 

C. kötüdür.                                          D. helaldir. 
S.43. “Rabb’imiz (c.c.), “…Bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır…” 

buyurarak bu hususa dikkat çekmektedir. Bu sebeple insanın, daima …………….olanı 
araması, ………………olanla yetinmesi gerekir.” Boşluğa ne gelmelidir? 

A. güzel                                            B. helal 
C. günah                                           D. iyi  

S.44. “İman edip salih ameller işleyenlere gelince, halkın en hayırlısı da onlardır. 
Onların Rableri katındaki mükâfatları, zemininden ırmaklar akan, içinde devamlı 

olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da 
Allah’tan hoşnut olmuşlardır. Bu söylenenler, hep Rabb’inden korkanlar (ona saygı 

gösterenler) içindir.” Ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
A. Salih amel işleyenlere Adn cennetleri vardır. 

B. Salih amel işleyenlerden Allah hoşnut (razı) olmuştur. 

C. Salih amel işleyenler halkın en hayırlısıdır. 
D.  Salih amel işleyenler namazlarını kılarlar. 

S.45. Aşağıdaki dini ifadeleri kullanıldıkları durumla eşleştiriniz? 

1 Birinden ayrılırken / vedalaşırken söyleriz. 

2 Hasta birini ziyarete gittiğimizde söyleriz. 

3 Ölen birinin yakınlarına deriz. 

4 Okula gelirken anne babamız bize söyler. 

5 Çalışan birini gördüğümüzde söyleriz. 

6 Yeni evlenen çiftlere söylenir. 

7 Namaz kıldıktan sonra söyleriz. 

8 Yolculuğa çıkan birine söyleriz. 

9 Uyumaya giden birine söyleriz. 

10 Yeni doğmuş bebeğin anne babasına söyleriz. 

11 Bir yakınını yolcu eden kimseye söyleriz. 

12 Herhangi bir tehlike ile karşılaştığımızda söyleriz. 

13 Yeni bir ev alan birine söyleriz. 

14 Biri bize yarım ettiğinde teşekkür etmek için deriz. 

15 Zor ve sıkıntılı bir durumda olan birine söyleriz. 

 



 Allah kaza bela vermesin. 

 Allah mutlu mesud eylesin. 

 Allah kolaylık versin. 

 Allah rahatlık versin. 

 Allah rahmet eylesin. 

 Allah kabul etsin. 

 Allah zihin açıklığı versin. 

 Maşallah, Allah analı babalı büyütsün. 

 Allah’a emanet ol, Allahaısmarladık 

 Allah şifa versin. 

 Allah kavuştursun. 

 Allah korusun. 

 Hayırlı olsun, güle güle oturun. 

 Allah razı olsun. 

 Allah sabır versin. 

S.46. “Dilek ve dualarımızda hem kendimiz hem de yakınlarımız için güzel şeyler 

isteriz.” Aşağıdakilerden hangisi İnsanların birbirleri için diledikleri bu güzel 
isteklerin faydalarından biri değildir? 

A. İnsanlar arasındaki yakınlık ve sevgiyi artırır. 
B. İnsanlar birbirlerine duydukları bu güvenle huzurlu bir hayat yaşarlar. 

C. Toplumda sevgi, kardeşlik, güven ve dayanışma duyguları gelişir. 
D. İnsanların zorluk ve sıkıntı çekmelerine sebep olur. 

S.47. “Allah’ın (c.c.) dilediği şey veya Allah’ın (c.c.) dilemesi” anlamına gelen dini 
ifade nedir? 

A. Maşallah                                      B. Sübhanallah 
C. Bismillah                                     D. İnşallah 

S.48. “Allah (c.c.) dilerse” anlamına gelen dini ifade nedir? 
A. Elhamdülillah                                   B. İnşallah 

C. Estağfirullah                                    D. Bismillah 
S.49. Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız? 

1. Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen “Allah (c.c.) en büyüktür.” 

anlamına gelen ifade : T…………K…………..R 
2. “Allah’ım! Seni her türlü eksiklikten uzak tutarım.” anlamına gelen ifade : 

S………………N…………….H 
3. Dinî bakımdan kullanılmasına, yapılmasına, söylenmesine, yenilip içilmesine izin verilen 

şey : H…………………L  
4. Her hayırlı işe başlarken söylediğimiz söz : B………………………….H 

5. Bir kimseyle karşılaştığımızda kullandığımız esenlik, iyilik dileme sözü : 
S……………L……………N A…………………………………….M 

6. İyi bir davranışın karşılığı olarak Allah (c.c.) tarafından verileceğine inanılan ödül : 
S…………..P 

7. Allah’ın (c.c.) vermiş olduğu sayısız nimetlere karşılık kişinin kalbinin teşekkür duygusuyla 
dolması ve bunu diliyle ifade etmesi : Ş……………K……………….R 

8. Yemekten sonra söylenen şükür sözü : E……………………D………………………H 
9. Bütün övgü çeşitlerini içeren sevgi ve saygıyla Allah’a (c.c.) yapılan şükür : 

H……………………..D 

10. Allah’ın (c.c.) yapmamızı istemediği ve kesin olarak yasakladığı iş ve davranışlar : 
H……………………….M 

S.50.” İnsan bir hata yaptığında ve günah işlediğinde bundan pişmanlık duyarak 
Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilemesine ……………denir.” Boşluğa ne gelmelidir? 

A. rahmet                                           B. tövbe 
C. dua                                                D. Teşbih 

S.51. Bütün namazların ilk rekâtında okunan dua hangisidir? 
A. Salli barik duaları                                       B. Rabbena duası 

C. Sübhaneke duası                                        D. Tahiyyat duası 



 

S.52. Aşağıdaki duanın anlamını yazınız. 

Sübhaneke allahümme vebihamdik 
 

 

 

Ve tebare kesmük 

 

 

Ve teala ceddük 
 

 

Ve celle sena ük 
 

 

Vela ilahe ğayruk 

 

 

S.53.”Ve celle sena ük” hangi namazda okunur? 

A. Bayram namazı 
B. Cuma namazı 

C. Teravih namazı 
D. Cenaze namazı 

S.54. Aşağıdakilerden hangisi Allah’a (c.c.) şükretmek amacıyla kullandığımız 
ifadelerden biridir? 

A. Allahü ekber.                                    B. Elhamdülillah. 

C. İnşallah.                                          D. Maşallah.       
S.55. Aşağıdakilerden hangisi dua içermez? 

A. Allah razı olsun.                                B. Allah korusun. 
C. Allah kabul etsin.                              D. Allah birdir.    

İŞLERDEN DİNİMİZİN HELAL GÜZEL 

ALLAH  ZARAR KUSUR ŞÜKRETMEK 

HATA NAMAZLARIN NİMETLER SALAVAT 

YASAKLAR EZAN RIZASINI İYİLİĞİNİ 

S.56. Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki boşluklara yerleştiriniz? 
1. Sübhâneke duası, bütün ……………………. ilk rekâtında okunması sünnet olan bir duadır. 

2. Yemekten önce veya sonra “Allah’ım! Verdiğin ………………………… için sana binlerce şükürler 
olsun.” diye dua ederiz.   

3. Dualarımızda kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve tüm insanlık için ……………….’tan (c.c.) 
iyilikler, güzellikler dileriz. 

4. Müslüman, herkesin………………………….. ister, insanların iyiliği için çaba harcar.   
5. Bizler açık ya da gizli her türlü kötülükten, haram ve günah olan…………………. kaçınmalıyız. 

6. Günah işleyenler hem Allah’ın (c.c.) emrine karşı gelmekte hem de kendilerine ve 
başkalarına………………… vermektedirler. 

7. Yüce Allah (c.c.); ……………………….davranışlarımızı karşılıksız bırakmayacağını, yaptığımız 
iyiliklerden dolayı bizi ödüllendireceğini bildirmiştir. 

8. Yediğimiz ve içtiğimiz şeylerin ………………… olması gerekir. 

9. Dinimiz bireye ve topluma zarar veren her türlü kötü davranış ve alışkanlığı ………………... 
10. Yüce ……………………….. temel amaçlarından biri, insanların iyiliklere yönelmelerini, 

toplumda her türlü kötülüğün yok edilmesini sağlamaktır. 
11. İşlediğimiz hayırlı ameller sayesinde Rabb’imizin (c.c.) ……………….. ve sevgisini kazanırız. 

12. Allah her türlü eksiklik, …………………. ve ayıptan uzaktır.   
13. Günlük hayatta zaman zaman bilerek ya da bilmeyerek …………………….. yapabiliriz. 

14. “Kıyamet günü insanların bana en yakını, en çok ……………………………….. getirendir.” 
15. ………………. okunurken altı kez “Allâhü ekber.” İfadesi söylenir. 

16. Allah’a (c.c.) hamd etmek, ………………………….. sahip olduğumuz nimetlerin artmasına da 
vesile olur. 

 
 

 



1.ÜNİTE DEĞERLENDİRME (D/Y)

S.1. Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

Allah’ın (c.c.) buyruklarını insanlara ulaştırmak ve açıklamak için insanların 
arasından Allah (c.c.) tarafından seçilip görevlendirilen kişiye melek denir. 

İnsanların mutlulukları için Allah (c.c.) tarafından peygamberler aracılığı ile 
gönderilen ilahi emir ve öğütlerin tümüne din denir. 

Bizler peygamberleri örnek alarak yaşadığımız dünyada ve ahirette mutsuzluğa 

ulaşırız. 

(c.c): Celle celâlühû ifadesinin kısaltılmış şeklidir. “Şanı yüce oldu.”, “Şanı yücedir.” 

anlamına gelir. 

Abdest alırken, Namaz kılarken, Kur’an okurken, Elhamdülillah deriz. 

“Bismillahirrahmânirrahîm”  “Kovulmuş şeytanın kötülüğünden, şerinnden Allah’a 

(c.c.) sığınırım.” demektir. 

İnsanlar arasındaki sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesinde tekbir getirmenin 

önemli bir yeri vardır. 

Bize nimetleri veren yüce Allah’ı (c.c.) az severiz. 

Eûzü besmele söyleyerek Allah’tan (c.c.) yardım diler ve ona güveniriz. 

Selam vermek, karşındaki insana dua etmektir. Allah’ın (c.c.) yardım etmesini 

dilemektir. 

Peygamberler insanlara Allah’ın (c.c.) varlığı ve birliği hakkında bilgiler verir. 

“Birbirinize selam verin ki aranızdaki sevgi artsın.” 

Yemeğe, içmeye başlarken Elhamdülillah, çok  şükür deriz. 

Allah (c.c.), ismi yüce yaratıcının özel adıdır. 

Peygamberimiz (s.a.v.) çocukları gördüğünde onlara selam vermezdi. 

Besmele çekmek; Allah’a (c.c.)tövbe etmek demektir. 

S.2. Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

İyi bir davranışın karşılığı olarak Allah (c.c.) tarafından verileceğine inanılan 
ödüle İyilik denir. 

Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü, yüceliğini anmak için söylenen ve “Allah (c.c.) en 
büyüktür.” anlamına gelen “Allahu Ekber” ifadesine Salavat denir. 

Geçimini sağlamak için çalışmak, sağlıklı beslenmek helal olan davranışlardır. 

Çevreyi korumak, dürüst davranmak, güzel söz söylemek dinimizce sevap 
sayılan davranışlardandır. 

Bir insanın yüzüne söylenemeyecek şeyleri arkasından söylemek sevap davranışa 

örnektir. 

Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlara haram denir. 

Sevap kazanacağımız iş ve davranışlara yönelirsek hem Allah (c.c.) tarafından hem 

de insanlar tarafından sevilmeyiz. 

Dinimizce haram olarak belirtilen davranışları yapmamız gerekir. 

İnsan bir hata yaptığında ve günah işlediğinde bundan pişmanlık duyarak Allah’tan 

(c.c.) bağışlanma dilemelidir. 

Dua etmek bizi Allah’a (c.c.) yakınlaştırır. 

Kurban Bayramı’nın arife günü sabah namazından, bayramın dördüncü günü 
ikindi namazına kadar farz namazlardan sonra tekbir söylenir. Buna teşrik tekbiri 

denir. 

“Her insan hata yapabilir. Hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir.” 

İslam dininin yasakladığı iş ve davranışları yapmak günahtır. 

Sınava girecek olan bir öğrenciye “Allah şifa versin” deriz. 

Yolculuğa çıkan kişileri “Allah (c.c.) yolunu açık etsin.” diyerek uğurlarız. 

Genelde namazlardan sonra elhamdülillah ve Allahu ekber ile birlikte otuz 

üçer defa sübhanallah, denir. Bu, besmele çekmek olarak bilinir. 

Behzat YILDIZHAN/ DKAB Öğrt./ Tarsus


