
6. Dua 
1- Öğretmen tahtaya “Dua ibadetin özüdür” hadisini yazdı. Öğrencilere 
“bu sözde asıl anlatılmak istenen nedir” diye sordu.  
Bu soruya öğrencilerden hanginin verdiği cevap yanlış olabilir? 
A) Edanur: Tüm ibadetler aslında dua niteliği taşır  
B) Hatice: Duayla insan Allah’la iletişim kurar 
C) İsmail: İbadetlerin kabulü için dua önemlidir  
D) Yusuf: Sadece dua ederek sorumluluklarımızı yerine getirebiliriz 
Duanın nasıl yapılması konusunda yanlış bir bilgi vardır? 
a)Dua yalvara yakara yapılmalıdır   b)Dua gizlice yapılmalıdır.  
c)Duada samimiyet(içtenlik) önemidir  d)Dua bağıra-çağıra yapılmalıdır 
 
2- İsteklerimizi Allah’a iletmenin en kolay yolu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sadaka vermek   B) Oruç tutmak C) Dua etmek D) Hacca gitmek 
 
3- Dua ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? 
a) Dua, her zaman ve her yerde yapılabilir. 
b) Dualarımızı sadece kendimiz için ederiz. 
c) Dua, insanlar arasında sevgi ve yakınlığı artırır. 
d) Dua, yalnızca Allah’a yapılır. 
 
4- Dua ettiğimizde Allah’tan neler isteyebileceğimizi aşağıdaki 
seçeneklerden hangisi doğru belirtir? 
a) Sadece güzel bir yaşam sürmeyi isteyebiliriz. 
b) Gönlümüzden geçen her şeyi isteyebiliriz. 
c) Sadece mal isteyebiliriz. 
d) Sadece sağlık isteyebiliriz. 
 
5- İnsanların yüce Allah’a yönelerek çeşitli isteklerde bulunmasına ne ad 
verilir? 
a)Niyet   b)İbadet   c)Dua   d)Sevap 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi dua cümlesi olamaz? 
a) Allah’ım beni koru.  
b) Allah’ım bize dünyada ve ahirette mutluluk ver. 
c) Allah’ım ahlâkımı güzelleştir. 
d) Allah’ım ben derslerime çok çalışıyorum. 
 
6-‘(Ey Muhammed) Kullarım Sana beni sorduklarında, onlara çok yakın 
olduğumu söyle. Bana dua ettiğinde dua edenin duasına karşılık veririm. 
Dua ettiklerinde benden dualarının kabul edilmesini istesinler.’ (Bakara 
Suresi,186) 
— Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? 
a) Allah dualarımızı kabul eder.   b) Allah bize çok yakındır. 
 c) Allah dualarımızı işitmez.   d) Allah dualarımıza karşılık verir. 
 
7- Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Duayı yalnız kendimiz için yapmalıyız b) Dua ancak Allah’a yapılır 
c) Dua her zaman yapılır    d) Dua edenin duasını Allah işitir 
 
8- Dua eden insanda aşağıdakilerden hangisi oluşmaz? 
a) Allah’ın kendini her an gördüğüne inanır 
b) Dua sevgi ve yakınlık üretir 
c) Dua insana huzur ve güven verir 
d) Dua umutsuzluğu artırır 
 
9- Duanın yeri ve zamanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur. 
A-Dua, sadece üzüntülü anlarda edilir. 
B- Dua, sadece camilerde yapılır. 
C- Duanın geceleri edilmesi gerekir. 
D- Her zaman ve her yerde dua edilebilir. 
 
10- Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Dua etmenin belli bir yeri ve zamanı yoktur.   
b) İnsan, her yerde ve her zaman dua edebilir. 
c) Sadece zor durumlarda dua etmek doğrudur.   
d) Sadece dilimizle değil kalbimizle de dua edebiliriz. 
 
11- Dua ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Dualarımızı din görevlileri aracılığı ile yapmalıyız.  
b) Dualarımızı doğrudan yüce Allah'a iletmeliyiz. 
c) Dualarımızı türbeler ve yatırlar aracılığı ile yapmalıyız. 
d) Çok günahkârız. Hiç dua etmemeliyiz 
 
12- Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir dua cümlesi değildir? 
A) “Rabbim! Küçüklüğümde onlar nasıl beni yetiştirmişlerse şimdi de sen 
onlara öyle merhamet et.” 
B) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin.” 
C) “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, annemi, babamı 
ve bütün müminleri bağışla.” 
D) “…. Rabbim ilmimi artır.” 

 
 
13- Allah’a dua etme ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru 
değildir? 
a) Allah’a istediğimiz biçimde ve yerde dua edebiliriz. 
b) Duamızı aklımızdan geçirmemiz bile Allah’ın bunu duyması için 
yeterlidir. 
c) Dua için sevabı çok olan birisi aracılık etmelidir. 
d) Dua etmek için hiçbir aracı gerekmez. 
 
14- Aşağıda verilen dua ile ilgili cümlelerden hangisi doğrudur? 
A) Dua yalnızca Allah’a edilir.    
B) Dua Allah ile iletişim kurmamızdır. 
C) Yüce Rabbimiz kendisine dua etmemizi ister.  
D) Yalnızca kendimiz için dua ederiz. 
 
15- Duanın sonunda söylenen “amin” sözcüğü ne anlama gelir? 
A) Yarabbi çok şükür B)Allah’ım beni affet 
C) Elhamdülillah  D) Allah’ım duamı kabul et 
 
16-Sevinçli veya üzüntülü anlarımda, ders çalışırken yürürken, yemek 
yerken, günün her saatinde ülkem, annem-babam ve tüm arkadaşlarım 
için dua edebilirim. Dua ettiğimde Allah’ın beni duyduğunu, ben onu 
duymasam da onun dualarıma cevap verdiğini bilirim. Dua bana güç ve 
huzur verir. 
Paragrafa göre hangisi söylenemez? 
a-Her zaman ve herkes için dua edebilirim 
b-Allah dualarımı duyar ve bana yardım eder 
c-Dua bana güç ve huzur verir 
d-Allah dualarımızı hemen ve istediğimiz şekilde kabul eder. 
 
Allah’ım sevdim seni, 
Sen de sev koru beni. 
Sağlık ve afiyet ver, 
Yarattın büyüttün beni 
17- Yukarıdaki şiir hangi konuya örnektir? 
A) Temizlik  B) Yardımlaşma  C) Salih amel  D) Dua 
 
Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  
A) Sadece namazdan sonra dua edilir 
B) Dua ibadetin özüdür 
C) Allah ile iletişim kurma yoludur 
D) Her zaman dua edilebilir 
 
Dua; 
-Moral gücünü artırarak içimizde huzur ve güven oluşturur. 
-İnsanın iç dünyasını zenginleştirir. 
-Yüce Allah’a yakınlaştırır. 
-İnsanlara ve bütün varlıklara karşı sevgi ve yakınlık kazandırır. 
-Zorluklara dayanma gücü verir. 
18- Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi duanın faydalarından biri 
değildir?  
a) İnsanların mutlu olmasını sağlar. 
b) Ruhsal yönümüzü rahatlatır. 
c) İnsanların sabır gücünü geliştirir. 
d) İsteklerimizi çalışmadan gerçekleştirmemizi sağlar. 
 
19- Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s); “Allah’ın lütfundan isteyin. 
Çünkü Allah kendisinden istenmesini sever. İbadetin en değerlisi Allahtan 
isteyip kurtuluş beklemektir,”buyurmaktadır.Bu parçada hangi ibadetten 
söz edilmektedir? 
a-Namaz  b-Salih Amel  c-Dua  d-Oruç 
 
20- Aşağıdakilerden hangisi dua ederken takınmamız gereken uygun bir 
tavır ve tutum olamaz? 
A-Dua ederken içten olmamız gerekir.  
B-Allah’ın her isteğimizi yerine getirmesi gerektiği düşüncesiyle dua 
etmeliyiz.  
C-Alçak sesle ve saygıyla dua etmeliyiz.  
D-Duamızın kabulü için önce kendi üzerimize düşen görev ve 
sorumlulukları yerine getirmeliyiz.  
 


