
4. SINIF 1. ÜNİTE 
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )  

 
1. Günlük Konuşmalarımızda Dine İlişkin İfadeler 

 
Başka yere uzanmam 
Kendi önümden yerim 
Allah’a şükrederek 
……………  derim. 
1- Şiirdeki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 
A) Geçmiş olsun   B) Elhamdülillah  
C) Merhaba     D) Güle güle 
 
2- “İNŞALLAH” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Allah’a şükür     b) Allah korusun 
c) Allah en büyüktür   d) Allah izin verirse 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi “Allah’ın istediği olur.” anlamında söylediğimiz bir 
ifadedir? 
A) Bismillah     B) Allah rahmet eylesin 
C) Allah şifa versin   D) Maşallah 
 
4- Söz verdiğimizde söylediğimiz “inşallah” neyi ifade etmektedir? Bunu niçin 
söyleriz? 
A) Yapmayacağımız bir iş olduğu için 
B) Allah izin verirse yapacağım anlamında  
C) Karşımızdakini kırmamak için 
D) İşin zorluğunu belirtmek için 
 
5- Dini ifadelerimiz bazen atasözlerimizde de yer almaktadır. “İyilik yap 
denize at, balık bilmezse Halik (yaratıcı) bilir.” Yukarıdaki atasözünden ne 
anlaşılmaktadır?  
A) Karşılık beklemeden iyilik yapmalıyız. 
B) Bizlere iyilik yapanlara, iyilik yapmalıyız. 
C) İyilik yapanlar cennete girecektir. 
D) Bize kötülük bile yapılsa iyilik yapmalıyız 
 
 
6- “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla (bu işe başlarım)” sözü 
aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? 
a) Selamünaleyküm    b) Kelime-iŞehadet 
c) Bismillahirrahmanirrahim   d) Euzü billahimineşşeytanirracim 
 
7-  “Euzübillahimineşşeytanirracim” ifadesinin anlamı hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir? 
a) (Bu işe) Allah’ın adıyla başlarım  
b) Allah’tan başka ilah yoktur 
c) Allah’ım yardım et bana 
d) Kovulmuş olan şeytandan, Allah’a sığınırım  
 
 
 

 
8- Arkadaşlar yemek yemeye başlamadan önce ne demem gerektiğini 
unuttum. Doğru cevap aşağıdaki seçeneklerden hangisidir. Lütfen söyler 
misiniz? 
A) Elhamdülillah       B) Lailaheillallah 
C) Bismillahirrahmanirrahim   D) Yarabbi Şükür 
 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi Allah’a verdiği nimetler için teşekkür etme 
anlamına gelir? 
A) Sübhanallah    B) Elhamdülillah  
C) Allahüekber    D) La ilahe illallah 
 
 
 

 
 
Özge: Besmele ile Allah'tan yardım dileriz. 
Mehmet: İşlerimize başlarken söyleriz. 
Ceren: İşlerimizin bereketlenmesini ve çoğalmasını sağlar. 
Resul: Besmele sadece namaz kılarken söylenir. 
10- Yukarıda bazı öğrencilerin besmele ile ilgili görüşlerine yer verilmiştir. 
Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?  
a) Ceren  b) Özge  c) Resul  d) Mehmet 
 
 
11- “Gerçek şükür; Yüce Allah’ın verdiği nimetleri O’nun istediği doğrultuda 
kullanmaktır.” Bu tanımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi gerçek 
şükür değildir? 
A-) Dilin şükrü; gıybetten, yalandan uzak durmak 
B-) Yemeğin şükrü; İsraf etmemek 
C-) Zenginliğin şükrü; Zekât vermek 
D-) Kulağın şükrü; Dedikodu dinlemek 
 
 
12- Allah’a niçin teşekkür etmeliyiz? 
A) En büyük varlık olduğu için 
B) Ondan korktuğumuz için 
C) Her şeyi bildiği için  
D) Yaşamımız için bizlere en güzel nimetleri verdiği için 
 
Allah’a şükür göstergesidir. 
Kulluk görevi için yapılır. 
İnsanların sevgisini kazanmak için yapılır. 
Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ibadetlerle ilgili olarak yanlıştır? 
A) Sadece I   B) I ve II  C) II ve III   D) Sadece III 
 
Teşekkür ederim Allahım… 
Seni çok seviyorum Allahım 
Bir gül aldım elime, görmem için göz verdin, 
Koklamaya burnumu, tutmam için el verdin 
Anneciğimin sesini duymaya kulak verdin 
Ondan dua öğrendim, söylemeye dil verdin… 
13- Yukarıdaki verilenlere uymayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Allah bizim için gerekli olan her şeyi en güzel şekilde yaratmıştır 
B) Allah olmasaydı, yine de her şeye sahip olabilirdik. 
C) Allahın bize verdiği şeyler, bizi ne kadar çok sevdiğini gösterir. 
D) Bizler de Allaha verdiklerinden dolayı teşekkür etmeliyiz. 
 
 

 
Elif: Allah’a sadece dualarımızı kabul ettiği zaman şükrederiz. 
Serdar: Allah’a her zaman şükretmemiz gerekir. 
Bahadır: Allah’a ibadet ederek şükretmiş oluruz.  
Aylin: Allah’a vermiş olduğu nimetlerden dolayı şükrederiz. 
14- Yukarıda bazı öğrencilerin Allah’a şükürle ilgili görüşlerine yer verilmiştir. 
Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?  
A) Serdar  B) Bahadır  C) Aylin  D) Elif 
 
15- Allah'ım gözle görülmez tek bir hücre iken beni insan olarak yaratıp 
hayat bağışladığın için sana teşekkür ederim. 
Allah'ım binlerce farklı tat ve lezzette yiyecek ve içeceği var edip bana da 
bunları algılayacak dil verdiğin için san teşekkür ederim. 
Kübra ve recep'in, aşağıdakilerden hangisinden dolayı teşekkür ettikleri 
söylenebilir. 
A) Her isteklerinin gerçekleşmesinden 
B) Allah'ın verdiği nimetlerden  
C) Çok dindar olmalarından 
D) Dini çok iyi bilmelerinden 
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Özge Ceren 


