4. SINIF 1. ÜNİTE
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM
( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )
Dilek ve Dualarımızda Dinî İfadeler
I. Allah şifa versin.
II. Helal olsun.
III. Bereket versin.
1- Yukarıdaki dini ifadeler sırasıyla hangi durumlarda kullanılır?
A-) Hasta birisine-Teşekkür için-Allah arttırsın dileğiyle söylenir.
B-) Teşekkür için- Tebrik için-Alay etmek için
C-) Hasta birisine- Tebrik için- Allah arttırsın dileğiyle
D-) Dua için- Helal etmek için- Alay etmek için
2- Aşağıdaki dini ifadeler sırasıyla hangi durumlarda kullanılır?
I. Allah’a emanet ol
II. Maşallah
III. Hayırlı işler
A-) Beğendiğimiz durumlarda- Nazar değmesin diye- Bir işyerinden ayrılırken
B-) Nazar değmesin diye - Birilerinden ayrılırken - Bir işyerine girince
C-) Sevdiklerimizle vedalaşırken- Allah korusun dileğiyle- Bir işyerinden
ayrılırken
D-) Birine emanet bıraktığımızda-Nazar değmesin diye-İstemediğimiz bir şey
olmasın diye
3- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a-) Afiyet olsun - Hastalar için
b-) Hoş geldin -- Misafirler için
c-) Allah’a ısmarladık- Yolcular
d-) Elhamdülillah- Allah’a şükür
4- Dileğimizin gerçekleşmesi için Allah’a dua etmeden önce ne yapmalıyız?
A) Sadece dua etmeliyiz.
B) Çalışıp, Allah’a dua etmeliyiz.
C) Yalnız çalışmak yeterlidir.
D) Ne çalışmalı ne de dua etmeliyiz.

13Betül eve geldiğinde annesi ütü yapıyordu. Betül annesine hangi dini
tümceyi söylemiş olabilir?
A) Allah sağlık versin.
B) Allah kazadan beladan korusun.
C) Allah kolaylık versin.
D) Allah ne muradın varsa versin.
14-Her duadan sonra ‘’Amin’’ deriz, çünkü amin şu anlamda kullanılır:
…………… Boşluğa uygun seçenek hangisidir?
A) Allah’a şükür olsun.
B) Allah kabul etsin.
C) Allah çok versin
D) Allah yardım etsin.

15Ali, yarın sınavı olduğu için çok çalışıyor. Aşağıdakilerden hangisi sınava
giren kişiye söylenmez?
A) Allah şifalar versin.
B) Allah yardımcın olsun.
C) Başarılar dilerim.
D) Allah zihin açıklığı versin.

5- Yakını vefat eden birine birisine aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleriz?
a) Allah kazalardan korusun
b) Allah şifa versin
c) Allah kavuştursun
d) Allah sabır versin
6- Zor bir işte başarılı olabilmek için hangi dilekte bulunuruz?
A) Üzerinde eskisin
B) Yolun açık olsun
C) Allah affetsin
D) Allah kolaylık versin
7- Hasta olan birisine ne diye dua ederiz?
A) Allah rahmet eylesin.
B) Allah acil şifalar versin.
C) Allah kabul etsin.
D) Allah kazadan korusun.

Efe: ...............................................
Ece: Allah sabırlar versin.
16- Efe ve Ece arasındaki bu konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi
Efe'nin söylediği bir cümle olamaz?
A) Depremde çok kayıp verdik.
B) Babam öldü.
C) Kardeşimin hastalığı çok kötü. D) Yarın sınavımız var.

8- Vefat eden kimseler için söylediğimiz dua ifadesi hangisidir?
a) Allah nazardan saklasın
b) Allah şifalar versin
c) Allah seni korusun
d) Allah rahmet eylesin
9- Aşağıdakilerden hangisi ağır hastalar için söylediğimiz dua ifadelerinden
biri değildir?
a) Allah’tan ümit kesilmez
b) Geçmiş olsun
c) Allah şifalar versin
d) Allah rahmet eylesin
10- Aşağıdakilerden hangisi çocuğu olan kişiler için söylediğimiz dua
ifadelerinden biri değildir?
a) Allah bağışlasın
b) Allah analı babalı büyütsün
c) Gözünüz aydın
d) Allah sabır versin
11- Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman kime dua etmeliyiz?
A-) Türbelere
B-) Mezarlığa
C-) Allah’a
D-) Evliyalara

17- Merve resimdeki gibi ellerini açmış Allah’a dua etmiştir. Merve duasının
sonunda aşağıdakilerden hangisini söylemelidir?
A) Âmin B) Bismillah C) Eyvallah
D)Elhamdülillah
18- Aşağıdakilerden hangisinden sonra “elhamdülillah, şükürler olsun” diye
söylemek doğru olmaz?
A) Yemeği bitirdikten sonra
B) Akşam evine ve ailesine kavuşunca
C) Yalan konuştuktan sonra
D) Ödevlerimiz bittikten sonra
19- “Ahmet her davranışından önce Allah’ı hatırlıyordu. Özellikle geceleri
yatmadan önce, sabahları uyanınca ‘Rabbim her şeyi yaratan sensin. Hem
bu dünyada, hem de ahirette iyilik ver.” diye duygularını dile getiriyordu”
Ahmet, bu davranışıyla dinimizce tavsiye edilen hangi eylemi
gerçekleştirmiştir?
a) Allah’a dua etmek
b) Derdini dökmek
c) Sevincini ifade etmek
d) Öylesine düşünmüş olmak

122Aşağıdakilerden hangisi yeni evlenen çiftler için söylediğimiz dua
ifadelerinden biri değildir?
A) Allah mutlu etsin
B) Allah bir yastıkta kocatsın
C) Allah kavuştursun
D) Hayırlı olsun

20- Aşağıdakilerden hangisi yolculuğa çıkanlar için söylediğimiz dua
ifadelerinden biri değildir?
A) Allah zihin açıklığı versin B) Allah kazadan beladan korusun
C) Hayırlı yolculuklar
D) Allah yolunuzu açık etsin

