4. SINIF 1. ÜNİTE
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUM
( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )
1- Karşılaştığımız insanlara sağlık ve esenlik dilemek için yapılır. İnsanlar
arasında sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir. Yukarıda bahsedilen ve dinimizce
tavsiye edilen davranış nedir?
A-) Oruç tutmak
B-) Dürüst olmak
C-) Sadaka vermek
D-) Selamlaşmak
2- Aşağıdakilerden hangisi selam sözüdür?
A) Şükür
B) Besmele
C) Merhaba

D) Allah bilir

3- Peygamber Efendimiz bir hadisinde “ Yaptığınız zaman, birbirinizi
seveceğiniz bir davranış söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.”
buyurmuştur. Bu hadisten yola çıkarak hangisi söylenebilir?
A) Birbirimizi sevmeliyiz.
B) Tanımadıklarımıza selam vermemeliyiz.
C) Birbirimize iyi davranmalıyız
D) Selamlaşmak, aramızda sevgiyi arttırır.
4- "Mehmet yolda dalgın bir şekilde yürüyordu. Arkadaşı Faruk ona doğru
yaklaştı. Arkadaşının dalgın olduğunu fark etti, ……….………." Yukarıdaki
parçayı aşağıda verilen cümlelerden hangisiyle devam ettirirsek, Faruk
dinimizce tavsiye edilen bir davranışı yerine getirmiş olmaz?
A) Mehmet'e Selamün Aleyküm dedi.
B) Selam vererek gülümsedi.
C) Söylenmeden yanından geçti.
D) “ Merhaba nasılsın kardeşim ” dedi.
5- ”Size öyle bir şey söyleyeyim ki, onu yaparsanız birbirinizi seveceksiniz.
Aranızda ....... yaygınlaştırınız” ( Hz.Muhammed ) Boşluğa hangisi getirilirse
peygamberimizin sözü doğru tamamlanmış olur?
A) Doğruluğu
B) Güvenirliği
C) İyiliği D) Selamı
6- “Lâ ilâhe illallah Muhammedun rasulullah” cümlesine kısaca ne ad verilir?
a) Kelime-i Şehadet
b) Besmele
c) Sübhaneke Duası
d) Kelime-i Tevhid
7- “ Ben şahitlik ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur, ve yine şahitlik
ederim ki,Hz. Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.” Yukarıdaki cümle
aşağıdakilerden hangisinin Türkçe anlamıdır?
A)Subhaneke’nin
B)Kelimei Şehadet’in
C)Fatiha Suresi’nin
D)Kelameyi Tevhidin
I- Şahitlik ederim ki,
II- Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir.
III- Allah’tan başka ilah yoktur.
IV- Yine şahitlik ederim ki,
8- Yukarıdaki Kelime-i Şehadet’in anlamının sıralanışı hangi seçenekte doğru
verilmiştir?
a) I - II - III – IV
b) I - III - II - IV
c) IV - III - I – II
d) I - III - IV – II
9- Kelime-i Şehadet’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a)Allah’tan başka ilah yoktur ve HZ. Muhammed (s.a.v.) onun elçisidir
b)Rahman ve rahim olan Allah’ın adıyla
c) Sen eksik sıfatlardan uzaksın Allah’ım
d)Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur, yine tanıklık ederim ki
Hz. Muhammed onun kulu ve elçisidir.
10- Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bismillah.
b) Allahü ekber
c) Elhamdülillah
d) Lâ ilâhe illallah
11- Kelime-i Tevhit’in anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş
A) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın elçisidir.
B) Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın kulu ve elçisidir.
C) Allahtan başka ilah yoktur.
D) Ben tanıklık ederim ki Allahtan başka ilah yoktur. Yine Tanıklık ederim ki
Hz. Muhammed Allahın kulu ve elçisidir.
12-Aşağıdaki çocuklardan hangisi Kelimeyi tevhid’i doğru olarak söylemiştir?
A) Ahmet: Bismillahirmahmanirrahim
B) Berrin: Lailahe illallah Muhammedün Rasülullah
C) Ceyda: Eşhedü enlailâhe illallah
D) Derya: Yarabbi Şükür Elhamdülillah

13- Allahtan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed Allahın elçisidir.” cümlesinin
karşılığı olarak; aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) “La ilahe illallah” ifadesinin karşılığıdır.
B) Kelime-i Tevhidin anlamıdır.
C) Besmelenin anlamıdır.
D) Kelime-i Şehadetin anlamıdır.
14- ''Sübhaneke Allahümme ve bi hamdik ve …………………… ve teala ceddük
(ve celle senaük) ve la ilahe gayruk.'' Yukarıda Sübhaneke duası verilmiştir.
Duada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) bi hamdik.
B) teala ceddük
C) tebarekesmük
D) Allahümme
15- Aşağıdaki duanın yazılışı hangi seçenekte doğru olarak
numaralandırılmıştır?
1- Ve tebârekesmük.
2- Ve lâ ilâhe ğayrük.
3- Sübhâneke Allâhümme
4- Ve teâlâ ceddük.
5- Ve bi hamdik.
A) 1 - 2 - 3 - 4 - 5
B) 3 - 4 - 2 - 1 - 5
C) 2 - 1 - 4 - 3 - 5
D) 3 - 5 - 1 - 4 - 2
16- ''…………………………………………………………. Seni daima överim. Senin
adın yücedir. Senin azamet ve celalin pek yüksektir (senin övgün uludur) ve
Senden başka Tanrı yoktur '' Yukarıdaki Sübhaneke duasının anlamı
verilmiştir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Allah’ım beni bağışla.
b) Allah en büyüktür.
c) Allah’ın her şeye gücü yeter.
d) Allah’ım sen eksik sıfatlardan uzaksın
17- ‘Sen eksik sıfatlardan uzaksın Allah’ım, Seni sana yaraşan övgü ile
överim, Senin adın yücedir, Ululuğun yüksektir, senden başka da İlah
yoktur” Yukarıdaki anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?
a-) Kevser
b-) Subhaneke
c-) İhlas
d-) Fatiha
18- Sübhaneke duası “vecelle senaük” kısmıyla birlikte hangi namazda
okunur?
A) Bayram namazında
B) Teravih namazında
C) Cuma namazında
D) Cenaze namazında

