5. Sınıf

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İlk Dönem Konularını İçeren

Deneme-3

Ad Soyad : ............................
Doğru
: ............................
Yanlış
: ............................
Net
: ............................

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1. Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait 10 soru bulunmaktadır.
Önerilen süre 15 dakikadır.
2. Soruları çözmek için iyi ışıklandırılmış sessiz bir ortam seçiniz.
3. Sınavda 3 yanlış cevabınız 1 doğru cevap sayınızı azaltacaktır.
4. Sorulara cevaplamaya dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığınız soruları öğretmeninizle iletişime geçerek ona sorabilirsiniz.

1.

Yüce Allah evren ve içindekileri yaratıp,
yaşatması sonsuz bir gücünün olduğunu
gösterir.

3.

★ Yoktan var edendir.
▲ Dilediğini dilediği gibi yapandır.
■ Bir ve tektir, dengi benzeri, akrabaları yoktur.

Yüce Allah’ın her istediğini her istediği zamanda yapabilme gücü ve kudreti vardır.

● Bir şey yaratacağı zaman başkasından
yardım almaya ihtiyacı vardır.

İnsanlar da aklını kullanarak her istediğini
yapabilme gücüne sahiptir.

Sembollerle verilen ifadelerden hangisi
Yüce Allah için söylenemez?

Yüce Allah’ın bilgisi sınırsız olduğu gibi
gücü de sınırsız ve sonsuzdur.

A) ★

B) ▲

C) ■

D) ●

Tabloda verilen bilgilerden doğru olanlar maviye boyanacaktır.
Buna göre kaç satır maviye boyanmalıdır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
4.

– Ateşe atılma
----

– Hz. İsmail
– Kurban

Yukarıda bir peygamberi çağrıştıran bazı ifadeler verilmiştir.
2.

Buna göre bu peygamber aşağıdakilerden
hangisidir?

“Bütün sırların anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası onları bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir;
O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir
taneyi dahi bilir…”

A) Hz. İsa

B) Hz. İbrahim

C) Hz. Musa

D) Hz. Nuh

(Enam suresi, 59. ayet)

Bu ayetten hareketle,
I.

5.

Yüce Allah herkese çalıştığının karşılığı
vermektedir.

II. Yüce Allah’ın bilgisi dışında hiçbir şey gerçekleşmez.
III. Yüce Allah evrende ne varsa hepsini bilmektedir.

I. “İlim öğreniniz ve onu insanlara öğretiniz.”
II. “Güzel söz sadakadır.”
III. “Müslüman başkalarının elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir.”
IV. “Yetimi sevindirmek kalbi yumuşatır.”

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

Sevgili peygamberimiz yukarıdaki sözlerinden hangisinde Müslüman’ın başkalarını
zarar vermeyen güvenilir bir insan olduğuna vurgu yapmıştır?

C) II ve III.

D) I, II ve III.

A) I.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

B) II.

C) III.

D) IV.

6.

Dua sadece sıkıntılı zamanlarda başvuracağımız bir ibadet değildir. Sevinçli zamanlarımızda da Yüce Allah’a dua ederiz. Böylece
O’na olan şükrümüzü ifade etmiş oluruz. Mutlu
günlerimizde, bayramlarda, hastalıktan iyileştiğimizde, başarılarımızda, bir sıkıntıdan kurtulduğumuzda daima Allah’ı (c.c.) hatırlar ve bu
güzel anları bize yaşattığı için O’na teşekkür
ederiz.
Yüce Allah’tan bir şey istediğimizde önce elimizden geleni yapmalı, gerekli tedbirleri alırken sonucu da O’ndan beklemeliyiz. Bir şeye
ihtiyacımız olduğunda üzerimize düşeni yaparken O’nun yardımını istemekten asla vazgeçmemeliyiz. Yanlış bir davranışta bulunduğumuzda ise Allah’a (c.c.) dua etmeli ve bu
yanlıştan vazgeçmek için O’ndan yardım ve
bağışlanma dilemeliyiz.
Dua ile ilgili bu parçadan aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) Yalnızca Arapça olarak dua ederiz.
B) Her zaman dua edebiliriz.
C) Duayla Yüce Rabbimizden yardım dilemiş
oluruz.
D) Dua sadece başımız sıkışınca yaptığımız
bir ibadet değildir.

8.

Ey Rabb’imiz! Bize dünyada iyilik ver. Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.
Ey Rabb’imiz! Hesabın görüleceği günde
beni, annemi, babamı ve bütün müminleri
bağışla.
Yukarıda anlamı verilen dualar aşağıdakilerden hangisidir?

9.

A) Tahiyyat duası

B) Sübhaneke duası

C) Yemek duası

D) Rabbena duaları

Öğretmen Buse Hanım 5/A sınıfında ders anlatmaktadır: “Konuşurken kullandığımız ifadeleri,
ses tonumuzu, hareketlerimizi doğru seçersek
kendimizi daha iyi anlatabiliriz. İnsanları kırmadan, onlara değer verdiğimizi hissettirerek konuştuğumuzda onlar üzerinde daha çok etkili
oluruz. Bu nedenle çevremizle iletişimimizde
konuşma üslubumuza ve konuşma adabına
uygun davranmamız gerekir.”
Buna göre öğretmenin verdiği bu bilgiler
aşağıdaki hangi konu başlığı ile ilişkilidir?
A) Sofra adabı
B) İletişim ve konuşma adabı
C) Selamlaşma adabı
D) Sosyal medya adabı

7.

Bilal : “Orucun zamanı öğle vaktine kadardır,
öğle ezanıyla oruçlar açılır.”
Kaan : “Orucun en önemli yönlerinden biri de
insanın nefsini terbiye etmesidir.”
Furkan: “Oruç insanı kötülüklerden sakındırmayı amaçlayan bir ibadettir.”
Yukarıdaki öğrenciler teneffüste kendi aralarında ders çalışmaktadır.
Buna göre bu öğrencilerden hangisinin
verdiği bilgi yanlıştır?
A) Yalnız Bilal

B) Yalnız Kaan

C) Yalnız Furkan

D) Bilal ve Kaan

10. Namazların oturuşunda okunur.
Rahmet ve esenlik içeren bir duadır.
Kelime-i şehadetle son bulur.
Anlamında Hz. Davut’un hayatından bahsedilir.
Tablodaki ifadelerden hangi renkteki kutucuktaki ifade Tahiyyat duası için doğru bir
ifade değildir?
A) Yeşil

B) Turuncu

C) Mavi

D) Beyaz
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