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

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

 
 

1.3. Helal, Haram, Sevap ve Günah Kavramları 
 
a) Dince yasak olan davranışlar (içki içmek, kumar oynamak, alay etmek) 
b) Dince yapılması istenen güzel davranışlar (Dürüstlük, namaz kılmak) 
c) Günlük yaptığımız sıradan işler (yemek yemek, uyumak) 
1- Yukarıda geçen davranışlar sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle 
isimlendirilir? 
A-) Sevap- Haram- Günah  B-) Haram- Sevap- Helal  
C-) Helal- Haram- Sevap   D-) Günah-Helal-Sevap  
 
“Dinimizce yapılması serbest bırakılan şeylere …………. ; yasaklanan şeylere 
de ……….… denir.” Boş bırakılan yerlere aşağıdaki hangi iki kavram 
getirilmelidir?  
a) Farz; Mekruh   b) Doğru; Güzel  
c) Helal; Haram   d) Güzel; Çirkin  
 
2- Dinimizin gereği olarak doğru ve güzel olanı yaparsak…. kötü olanı 
yaparsak ..… kazanırız.” İfadesinde boş bırakılan yerlere hangi sözcük çifti 
gelmelidir?  
A-  günah-sevap  b) dua-ibadet  c) doğru-güzel  d) sevap-günah  
 
3- Aşağıdakilerden hangisi haram bir davranıştır? 
a) Çalışmak     b) Namaz kılmak  
c) Selam vermek   d) Hırsızlık yapmak 
 
4- Yüce Allah'ın, yapılmasını kesinlikle yasakladığı söz, iş ve davranışlara ne 
ad verilir? 
A) Sevap  B) Helal   C) Haram  D) Günah  
 
5- Dinimizde hırsızlık yapmak, hayvanlara eziyet etmek, birine iftira etmek, 
yalan söylemek gibi davranışlar aşağıdakilerden hangisine girer? 
A)Haram  B)Helal  C)Sevab  D)Farz 
 
6- Aşağıdaki davranışların hangisini yapmakla günah işlemiş oluruz? 
a) Para kazanmak    b) Dedikodu yapmak 
c) Özür dilemek    D) Kızgın kişiye karşı susmak 
 
7- Dinimizce suç sayılan iş ve davranışların yapılmasının karşılığı olarak elde 
edilen kötü kazanca ne denir? 
a)Sevap  b)Mekruh  c)Günah  d)Helal 
 
8- Yaşlı bir kişinin elindeki yükünü gideceği yere kadar taşımak veya bir 
arkadaşa çözemediği matematik probleminin çözümünü göstermek gibi 
davranışların sonucu aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? 
A) Helâl  B) Sevap    C) Haram   D) Günah 
 
9- Peygamberimiz yapılan her güzel işin çok küçükte olsa sevap olduğunu 
söylemektedir. Bu hadise göre aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap 
değildir? 
a)Yolun ortasında duran taşı kaldırmak  b)Hep asık suratlı olmak 
b)Sınıfımızda yerde duran çöpü almak   d)Hastaları ziyaret etmek 
 
10- Aşağıdaki davranışlardan hangisi diğerlerinden farklıdır? 
A) İftira atmak    B) Hırsızlık yapmak 
C) Helal kazanmak   D) Küfürlü konuşmak 
 
11- Yapılmasında dini açıdan hiçbir sakınca olmayan işler aşağıdakilerden 
hangisiyle adlandırılır? 
a- Sevap  b- Haram  c-  Helal  d- Günah 
 
12-  “Dinimizin uygun gördüğü, yapmamızda herhangi bir sakınca olmayan 
iş ve davranışlara helal denir.” Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi helal 
değildir? 
a)Para kazanmak için çalışmak.  
b)Zor durumda kaldığında yardım istemek 
c)Hırsızlıkla kazanç sağlamak 
d)Arkadaşından borç para almak. 
 
13- Aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlış açıklanmıştır? 
A) Helal: Dinimizce yapılması serbest olan işler  
B) Haram: Yapılması kesinlikle yasak olan işler 
C) Sevap: Yapılması bazen yasak olan şeyler 
D) Günah: Dinimizce yapılması istenmeyen şeyler 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
14- Aşağıdakilerden hangisi Helal ve haram hakkında yanlıştır? 
A) Helâl, dinimize göre yapmamızda sakınca olmayan iş ve davranışlardır. 
B) Helâlin karşıtı haramdır. 
C) Uyumak, gezmek, konuşmak gibi davranışlar helâldir. 
D) Hırsızlık yapmak, helaldir. 
 
15- Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevaptır? 
A) Birisinin hakkını yemek 
B) Arkadaşının kalemini izinsiz almak  
C) İnsanlar hakkında gelişigüzel konuşmak 
D) Yerdeki çöpü alarak çöp kutusuna atmak 
 
16- Öğretmenin sorusuna Ayşe bazı örnekler veriyor. 
Aşağıdakilerden hangisi farklı bir konuya örnektir? 
A) Yalan söylemek    B) Helal lokma yemek 
C) Hırsızlık      D) Alay etmek 
 
17- Aşağıdakilerden hangisi sevap davranışlardan biri olamaz? 
A) Namaz kılmak   B) Saygılı olmak 
C) Kurban kesmek   D) Arkadaşlarımızı rahatsız etmek  
 
18- Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak helaldir? 
A) Hayvanlara eziyet etmek 
B) Anne babaya karşı gelmek 
C) Hırsızlık yapmak 
D) Çalışarak geçimini sağlamak  
 
 
1. Arkadaşımızın hatasını affetmek 
2. Anne - babamıza saygılı olmak 
3. Aldığımız çikolatayı herkesin önünde yemek  
4. Namaz kılmak, oruç tutmak 
19- Yukarıdaki davranışlardan hangileri yapmak bize sevap kazandırır? 
a) Yalnız 3  b) 1-3-4  c) 1-2-3  d) 1-2-4 
 
1. İnsanları küçümsemek 
2. İhtiyacı olanlara yardım etmek 
3. Arkadaşının kalemini izinsiz almak 
4. Zor durumda kaldığında yardım istemek 
20- Yukarıdaki davranışlardan hangileri yapmak bize günah kazandırır? 
a) 1- 3  b) 3-4  c) 2-3  d) 1-2-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


