
5. SINIF 5. ÜNİTE 
                                   Çevremizde Dinin İzleri   

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

 
 

 
1- Aşağıdakilerden hangisi dini motiflerden değildir? 
a) Kandil kutlamaları  b) Mevlit Okutma 
c) Nevruz kutlamaları  d) Aşure dağıtmak 
 
2- Kullandığımız dil ile dini inançlar arasında önemli bir bağ vardır. 
Günlük yaşamda kullanılan ve kültüre ait olan pek çok motif, dini 
kaynaklı olabilmektedir. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dilimizdeki dini motiflere örnek 
gösterilemez? 
A-Allah razı olsun.   B-O melek gibi bir insandır. 
C-Nimet çöpe atılmaz!  D-Sevincinden gece uyuyamadı. 
 
“Allah izin verirse yarın döneceğiz.”  
3- Bu cümlede dinimizin hangi kültürel öğemize ait etkisini 
görmekteyiz? 
A)Dilimizde    B)Edebiyatımızda  
c)Örfümüzde   D)Mimarimizde 
 
4- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilimize İslam’ın etkisiyle girmiş bir 
sözcük yoktur? 
A-Akla karayı seçmek    B-Cennet gibi yer  
C-Tebbeti tersinden okumak  D-Nur içinde yatsın! 
 
 
5- Türk edebiyatında 12. Yüzyıldan sonra İslam dininin etkisiyle ortaya 
çıkan; konusu Allah sevgisi olan edebi anlayışa ne denir? 
A) Âşık edebiyatı   B) Tasavvuf Edebiyatı 
C) Divan Edebiyatı    D) Halk Edebiyatı 
 
Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.” 
6- İstiklal Marşımıza ait yukarıdaki dörtlükte yer alan dini motifli 
sözcükler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte verilmiştir? 
a)toprak-ata - kefen   b)kefen-yatan - şehit 
c)dünya-vatan – cennet   d)şehit-cennet - kefen 
 
7- Aşağıdakilerden hangisinde dini motifler içeren bir kelime yoktur. 
A- Dünyada ektiğini ahirette biçersin. 
B- Ak akçe kara gün içindir. 
C- Yaratılanı sev yaratandan ötürü 
D- İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir. 
 
8- Hangisi Tasavvuf edebiyatının temsilcilerinden biri değildir? 
a) Mevlana   b) Hacı Bektaş Veli   
c) Yunus Emre   d) Orhan Veli  
 
 
9- Aşağıdaki örf ve adetlerden hangisi Türklere ait değildir.  
A- Noel kutlamaları  B- Ad koyma 
C- Sünnet olma   D- Hıdırellez Kutlamaları 
 
10- Babanın yeni doğan çocuğu için kestiği şükür kurbanına ne denir. 
A- Velime B- Nezir  C- Adak  D- Akika 
 
11- İslam’a göre yeni doğan bir çocuğa isim verilirken aşağıdakilerden 
hangisi yapılmaz. 
A- İsmi koyacak olan ilk önce abdest alır. 
B- Çocuğun sağ kulağına ezan okunur. 
C- Çocuğun sol kulağına Fatiha suresi okunur. 
D- Sonra dua edilir. 
 
 
12- Sünnet esnasında çocuğun elini, kolunu tutan ve çocuk üzerinde 
babaya yakın hakkı olduğuna inanılan kimselere ne ad verilir.  
A- Kirve  B- Sağdıç  C- Mehir  D- Mersiye 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13- Doğan çocuğun kulağına ezan okunması, askere giden gençlerin 
dua ile uğurlanması, hasta ziyaretleri, mübarek gecelerde kandil 
simitlerinin dağıtılması. 
Yukarıdaki özellikler kültürümüzdeki hangi dini motifler arasında yer 
alır? 
A. Mimarimizde   B. Edebiyatımızda 
C. Dilimizde   D. Örf ve Âdetlerimizde  
 
14- Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki güzel olan dinî 
motiflerden biri değildir? 
a) Bayramlarda mezarların ziyaret edilmesi 
b) Türbelerde mum yakılması  
c) Erkek çocukların sünnet ettirilmesi 
d) Düğünlerde Kur’an okutulması 
 
15- İslamiyet’in etkisiyle ortaya çıkmış müzik türü hangisidir? 
A-Batı müziği   B-Tasavvuf müziği 
B-Halk müziği   D-Klasik müzik 
 
16- İslam dünyasında, tekbir aşağıdakilerden hangisinin bestesi ile 
söylenmektedir? 
A- Itri     B- Dede Efendi   
C- Hacı Arif Bey   D- Süleyman Çelebi 
 
1-Naat   a- Allah’a yalvarma ve dua etmeyi konu edinir. 
2- Münacaat b- Hz. Muhammed’in doğumunu konu edinir. 
3- Mevlit  c- Peygambere övgüyü konu edinir. 
17- Yukarıda verilen şiir türleriyle tanımları eşleştiriniz. 
A)1- b, 2- c, 3- a  B)1- c, 2- a, 3- b 
C)1- c, 2- b, 3- a  D)1- b, 2- a, 3- c 
  
18- Eserin orijinal adı “Vesiletü’n-Necat”tır. Halk arasında “mevlit” diye 
adlandırılan Peygamberimizin doğum günlerinde ve diğer zamanlarda 
okunan güzel bir edebî eserdir. 
Yukarıda özellikleri verilen eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir? 
A. Süleyman Çelebi B. Kaşgarlı Mahmut 
C. Yunus Emre   D. Mevlâna 
 
19- Aşağıdakilerden hangisi cami musikisi içinde yer almaz? 
A- Tekbir B- Tesbih  C- Mevlit  D- Mersiye 
 
Aşağıdakilerden hangisi musikimizdeki dini motiflerden birisi değildir? 
a) Kur’an-ı Kerim’i makamla okumak b) Ezanın makamla okunması 
c) İlâhi söyleme     d) Düğünlerde halay çekilmesi 
 
20- Peygamberimizin özelliklerini anlatan ve onu öven şiirlere ne ad 
verilir? 
A- Destan  B- Kaside  C- Na't  D- Mersiye 
 
Dinin mimari eserler üzerinde etkisi açıkça görülür. Bunlara örnek 
olarak: Camiler, medreseler, şadırvanlar, saraylar vb. eserler 
söylenebilir. 
21- Yukarıdaki paragrafta yapılan açıklamaya göre, verilen örneklerden 
hangisi yanlıştır?  
A) Şadırvan B) Cami C) Saray D) Medrese 
 
22- Aşağıdakilerden hangisi İslam Sanatı değildir. 
A- Hatt  B- Tezhip  C- Heykel  D- Minyatür 
 
23- Aşağıdakilerden hangisi tezhib sanatının konusudur. 
A- Güzel yazı yazma sanatıdır.   B- Resim yapma sanatıdır. 
C- Mimari eserleri süsleme sanatıdır. D- Kitap süsleme sanatıdır. 
 
24- Kitapların boya ve altın tozu ile çiçeklerle ve nakışlarla 
süslenmesine ne denir. 
A- Minyatür B- Tezhip  C- Mimari D- Tezyinat 
 
25- Güzel yazı sanatının ustalarına ne denir. 
A- Mimar  B- Fakih C- Mühendis D- Hattat 
 
26- Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatına ne denir ?    
A- Minyatür B- Tuğracılık C- Tezhib  D- Hüsn i Hat 
 



27- Aşağıdaki süsleme sanatlardan hangisi Müslümanlar tarafından 
ortaya çıkarılmış değildir?  
A- Tezhip  B- Hüsnü Hat C- Resim D- Minyatür 
 
28- Ramazan ayında ve kandillerde camilerin minareleri arasına yazılan 
ışıklı yazılara ne ad verilir?   
A- Tezhib  B- Mahya  C- Minber  D- Minyatür 
 
29- Aşağıdaki resimler hangi sanat dallarıyla ilgilidir? 

 
A- Minyatür/Tezhip   B-Ebru/Tezhip  
C-Ebru/Hat    D-Naht/Tezhip 
 
I.Cami yapımının sevap olması cami ve mescitlerin yapımını sağlamıştır. 
II. İlim öğrenmeye teşvik eden ayet ve hadisler medrese ve külliyelerin 
yapılmasında etkili olmuştur. 
30 Yukarıda verilenlere göre ulaşılabilecek yargı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)İslam mimariye önem vermiştir. 
B)Kültürün öğelerinden olan mimari eserlerde din etkili olmuştur. 
C)İslam insanları ilim öğrenmeye teşvik etmiştir. 
D)Mimarinin gelişmesinde çeşitli unsurlar rol oynamıştır. 
 


