
       5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

    20 Aralık 2020 Tarihine Kadar Olan
       

 
Konuları İçeren Deneme
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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 dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığınız soruları
    öğretmeninizle iletişime geçerek sorabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!



1. “Evrendeki düzen, Allah’ın her an yarat-
ması ve yarattıklarını gözetmesi sayesinde 
milyonlarca yıldır bozulmadan devam et-
tedir.

Yukarıdaki bilgilere bakılarak,

 I. Allah evreni sürekli kontrol etmeseydi dün-
yamız yörüngesinden çıkıp bir yıldıza çar-
pabilirdi.

 II. Allah evreni yarattıktan sonra işleyişine ka-
rışmamaktadır.

 III. Eğer Yüce Allah yarattıklarını gözetmemiş 
olsaydı kâinattaki düzen devam edemezdi.

ifadelerinden hangileri ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

C) I ve II. D) I ve III.

2. Çocuklar! “Biliyoruz ki her yapılan 
bir şeyin bir yapanı vardır. Üze-
rinde oturduğumuz sandalyenin, 
masanın, elimizdeki kalemin, bir 
yapanı vardır ve kendiliğinden 
oluşması mümkün değildir. Bu 
basit şeyler bile kendiliğinden 
oluşamıyorsa bu düzenli işleyen 
evren nasıl oluşmuştur?"

Öğretmenin sorduğu sorunun cevabı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Rastlantılar sonucu

B) Kendi kendine

C) Sonsuz güç sahibi bir yaratıcı tarafından

D) Uzaydan gelen bazı canlılar tarafından 

3. 
“...Onun katında her şey bir ölçü iledir.” 

(Rad suresi, 8. ayet)

“Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 
(Kamer suresi, 49. ayet)

Yukarıdaki ayetlerde altı çizili kelimeler ye-
rine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A)

Düzen

B)

Plan

C)

Tahmin

D)

Uyum

4. Tabloda dua konusuyla ilgili bilgiler verilmiş 
Taha bunlardan doğru bildiğini “D” yanlış bildi-
ğini “Y” şeklinde değerlendirmiştir.

Kulun Yüce Allah ile iletişim kurduğu 
ibadetlerin başında dua gelir.

D

Duayı sadece hasta olduğumuz za-
manlarda yaparız.

Y

Dua, samimi ve içinden gelerek Yüce 
Allah’a yönelmektir.

D

Bağırarak dua edersek duamız daha 
çabuk kabul olur.

Y

Taha bu etkinlikte doğru cevap verdiği her ifa-
de için (+25) puan, yanlış cevap verdiği her 
ifade için (-10) puan alacaktır.

Buna göre Taha etkinlik sonucunda top-
lamda kaç puan almıştır?

A) 100 B) 65 C) 30 D) 20



5. 
Yüce Allah’ın gücü ve kudreti sınırsızdır. 
İnsanın gücü ise sınırlıdır. Bütün insanlar 
bir araya gelse, Yüce Allah’ın en basit ya-
rattıklarından biri olan bir sineği yapmaya 
gücü yetmez. 

Bu durumu en iyi ifade eden ayet aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) “...Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine 
karşılık veririm...” 

 (Bakara suresi, 186. ayet)

B) “Ey peygamber! Rabb’inden sana indirileni 
tebliğ et…” 

 (Mâide suresi, 67. ayet)

C) “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yö-
rüngede) akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim 
Allah’ın takdiridir.” 

 (Yasin suresi, 38. ayet) 

D) “…Kuşkusuz O’nun gücü her şeye yeter.”
 (En’am suresi, 17. ayet)

6. 
“İçinden yalvararak ve ürpererek yük-
sek olmayan bir sesle sabah ve akşam 
Rabb’ini an…”

Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duanın nasıl yapılacağı

B) Duanın ne zaman yapılacağı

C) Duanın nerede yapılacağı

D) Duanın niçin yapılacağı

7.  

İmsak

Mihrap

Sahur

İftar

Hangi renk kutucukta verilen oruçla ilgili 
bir kavram değildir?

A) Yeşil B) Pembe

C) Turuncu D) Mavi

8. Ahmet : “Selim, dua hakkında ne biliyorsun?”

Selim : ?

5. sınıf öğrencilerinden Selim, Ahmet’in 
sorduğu soruya aşağıdaki cevaplardan 
hangisini verirse yanlış olur?

A) İnsanın Yüce Allah ile olan iletişim yoludur.

B) İnsanlara maddi yardımda bulunmaktır.

C) İsteklerimizi Yüce Allah’a iletmektir.

D) Allah’tan yardım istemektir.

9. Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin in-
sana kazandırdıkları için söylenemez?

A) İnsana zorluklara karşı sabırlı olmayı öğre-
tir.

B) İnsana nimetlerin kıymetini öğretir ve bu ni-
metleri veren Yüce Allah’a şükretmeyi ha-
tırlatır.

C) İnsanı maddi refaha kavuşturur.

D) Oruç insana iradesine hakim olmayı öğretir.

10. 1. Yol soran bir yabancıya doğru yolu 
göstermek

2. Arkadaşları arasında kötü laf getirip 
götürmek

3. Kötü alışkanlık kullanan bir arkadaşını 
uyarmak

4. Yolda rastladığı komşusunun hâlini 
hatırı sormak

Tabloda hangi satırdaki ifade oruç tutan bi-
rinden beklenmeyen bir davranıştır?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.
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                  Onur YİĞİT
              @lgs_din_hocam


