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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1

Allah İnancı - 1

1. “İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan fakat o, hanif bir 
müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”

(Âl-i İmrân suresi, 67. ayet)
 Bu ayetteki altı çizili kavramın anlamı aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) Allah’ın varlığına inanan 
B) Allah’ın birliğine inanan
C) Allah’ın mesajını getiren 
D) Allah’ın merhametine sığınan

2.  “De ki: “O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve 
doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.”

 Bu surenin konusu aşağıdakilerin hangisidir?

A) Allah’ın ilmi B) Allah’a iman
C) Allah’ın birliği D) Allah’ın yaratıcılığı

3.  “Eğer birden fazla yaratıcı olsaydı nasıl bir sonuçla karşı-
laşılırdı?”

 Bu sorunun tevhit inancına uygun cevabı aşağıdaki-
lerin hangisidir?

A) Aralarında iş bölümü yaparlardı. 
B) Her birine düşen iş miktarı azalırdı.
C) Evreni yönetmek daha kolay olurdu. 
D) Evrenin ahenk ve düzeni bozulurdu.

4.  “O; yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah’tır. Güzel 
isimler O’nundur.” 

(Haşr suresi, 24. ayet) 
 Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Allah, bizi her an görmektedir. 
B) En güzel isimler Allah’a aittir.
C) Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. 
D) Allah, yoktan var edendir.

5.  “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı ke-
sinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” 

(Enbiya suresi, 22. ayet) 
 Bu ayette verilen mesaj aşağıdaki hangi kavramla 

ilgilidir? 

A) Emanet  B) İman 
C) İhlas  D) Tevhit 

6.  “Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Yeryüzüne 
de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada 
her türlü canlıyı yaydı.” 

(Lokman suresi, 10. ayet) 
 Bu ayetin mesajı aşağıdakilerin hangisidir? 

A) Hiçbir şey Allah’tan gizli kalmaz. 
B) Allah’ın her şeye gücü yeter. 
C) En güzel isimler Allah’a aittir. 
D) Allah, her şeyi işitir ve görür.
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

Allah İnancı - 1

7.  “…De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu 
ancak akıl sahipleri bunu düşünüp anlar.”  

(Zümer suresi, 9. ayet) 
 Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmaktadır? 

A) Bilgi sahibi olmaya gayret edilmelidir. 
B) Sağlığı korumaya özen gösterilmelidir. 
C) İnsanlara adaletle muamele edilmelidir.
D) Geçinmek için çalışmak teşvik edilmelidir.

8.  Tabiatı inceleyen kişi, varlıkların mükemmelliğini ve ara-
larındaki kusursuz uyumu görür. Bu durumun kendi ken-
dine oluşamayacağını düşünür. 

 Bu durum, düşünen kişiyi aşağıdaki sonuçların han-
gisine götürür? 

A) İnsanın evreni keşfetmesi gerektiğine 
B) Yaratılmışların gücünün sınırlı olduğuna
C) Bunun güçlü bir yaratıcının işi olduğuna
D) Evrenin ve içindekilerin kendiliğinden olduğuna

9.  “Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı, her biri farklı ha-
reket eder, sınıfımızda kargaşa çıkardı. Aynı şekilde bir-
den çok yaratıcı olsaydı, - - - - .” 

 Bu boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki 
ifadelerin hangisi gelmelidir?

A) çalışmaya gerek kalmazdı. 
B) evrende düzen kurulamazdı.
C) gelecek kaygısı yaşanmazdı.
D) bir düzene ihtiyaç duyulmazdı.

10.  “Biz, gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız 
için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gider-
meye de muhakkak gücümüz yeter.” 

(Mü’minun suresi, 18. ayet) 

 Bu ayette aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır?

A) Allah yağmuru insanın hizmetine vermiştir. 
B) Her varlık bir amaca hizmet etmektedir. 
C) Tüm dünya, canlılar için yaratılmıştır.
D) Suyun israf edilmesi doğru değildir.

11.  “Allah’ın, yaratmayı nasıl başlattığını, sonra bunu (nasıl) 
tekrarladığını görmediler mi? Şüphesiz bu, Allah’a göre 
kolaydır.” 

(Ankebût suresi, 19. ayet) 
 Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? 

A) Allah her şeyin yaratıcısıdır. 
B) Allah’ın yaratması süreklidir.
C) Yaratmak Allah için kolay bir iştir.
D) Allah insanın işini kolaylaştırmıştır.

12.  Samimi olmak; dine içtenlikle bağlanmak, inanç ve iba-
detlerinde yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir.

 Bu tanım aşağıdaki kavramların hangisinin tanımıdır?

A) İlah B) İlim
C) İhlas D) İnfak
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

2

1.  Dünyada, bütün canlılara şefkat gösteren, inanan inan-
mayan herkese merhamet eden ve her türlü nimeti sürekli 
veren anlamlarına gelir.

 Bu tanım, Allah’ın güzel isimlerinden hangisinin tanı-
mıdır?

A) Samed B) Rahman 
C) Semî  D) Alîm

2.  “De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman 
diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en 
güzel isimler O’nundur...”

 Bu ayette altı çizili ifade aşağıdakilerin hangisinin an-
lamıdır?

A) Kelime-i Tevhit B) Kelime-i Şehadet
C) Rabbülalemin D) Esma-i Hüsna

3.  Aşağıdakilerin hangisi Allah’ın Rahman ve rahim 
isimleriyle ilgili değildir?

A) Cezalandırması B) Rızık vermesi
C) Bağışlaması D) Merhamet etmesi

4. I. Tövbeleri kabul etmesi 

 II. Her şeyden haberdar olması

 III. Peygamberler ve kitaplar göndermesi

 Numaralanmış bilgilerin hangileri Allah’ın Rahman ve 
rahim isimleriyle ilgilidir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III.  D) II ve III.

5.  Çocuğunu arayan bir anne onu sonunda buldu ve özlemle 
kucakladı. Bu durumu gören Peygamberimiz, yanındaki-
lere sordu: “Bu kadının kendi çocuğunu ateşe atacağına 
ihtimal veriyor musunuz?” Sahabiler, “Asla, atmaz.” de-
diler. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.), “İşte yüce 
Allah, kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden 
daha merhametlidir.” buyurdu.

 Hz. Peygamber bu benzetme ile hangi mesajı vermiştir?

A) Merhametli olmak güzeldir.
B) Tüm anneler merhametlidir.
C) Merhametin fazlası zararlıdır.
D) Allah annelerden merhametlidir.

6. • “Rabbim, yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla 
işitendir, hakkıyla bilendir.” 

(Enbiya suresi, 4. ayet) 

 • “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” 
(Bakara suresi, 110. ayet) 

 Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir? 

A) Allah, her şeyi duyar ve bilir.
B) Allah, her şeyin yaratıcısıdır. 
C) Allah, yaptığımız her şeyi görür. 
D) Allah, söylediğimiz her sözü bilir. 

Allah İnancı - 2
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2

Allah İnancı - 2

7.  Allah’ın güzel isimlerinden biri semî’dir? Semî, Allah her 
şeyi - - - -, anlamına gelir.

 Boş bırakılan yere anlam akışına uygun olarak aşağı-
dakilerin hangisi gelmelidir?

A) bilir  B) görür
C) işitir  D) bağışlar

8.  “… Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
(Enfâl suresi, 75. ayet)

 Bu ayetteki altı çizili kelime Allah’ın güzel isimlerin-
den hangisinin anlamıdır?

A) Alim B) Basar
C) Samed D) Rahim

9.  Aşağıdakilerden hangisi sadece insan için geçerlidir?

A) Her şeyi bilir.
B) Bilgisinin sınırı yoktur.
C) Hiçbir bilgi sır değildir.
D) Bilmedikleri daha çoktur.

10.  Her şeyi işiten, bilen ve gören, evrenin tek sahibi Yüce 
Allah, insana şah damarından daha yakındır.

 Aşağıdakilerin hangisi bu bilgiye uygun bir davranıştır?

A) Tatlı dilli olmak
B) Çok konuşmak 
C) Kırıcı olmak
D) Alay etmek

11. “Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor 
musun? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü 
mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı 
mutlaka odur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede 
bulunurlarsa bulunsunlar mutlaka o, onlarla beraberdir. 
Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. 
Doğrusu Allah, her şeyi bilendir.”

(Mücâdele suresi, 7. ayet)

 Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Allah fısıldaşmaları bile duyar.
B) Allah tüm canlıların rızkını verir.
C) İnsan nerede olursa olsun Allah bilir.
D) Ahirette herkese konuşmaları haber verilir.

12.  Yüce Allah’ın kendisini gördüğüne inanan bir kişi, bu 
inancına göre davranır. 

 Buna göre inanan bir kişinin aşağıdaki davranışların 
hangisini yapması beklenmez?

A) Sevdiği eşyaları da paylaşır.
B) Tüm canlılara merhamet eder.
C) Haksızlığa karşı duyarsız olur.
D) Doğayı korumaya özen gösterir.
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
1.  Allah’ın gücünün her şeye yettiğini ifade eden isim 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadir B) Basar
C) Rahim D) Semi

2.  I. Merhameti çok geniştir.

 II. Gücünün bir sınırı yoktur.

 III. Bir şeyin olması için dilemesi yeterlidir.

 Numaralanmış yargıların hangileri Allah’ın kadir 
ismiyle ilgilidir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve II. D) II ve III.

3.  Aşağıdaki ayetlerin hangisi Allah’ın kâdir ismiyle 
ilişkilidir?

A) “…Şüphesiz Rabb’im duayı işitendir.”
(İbrahim suresi, 39. ayet) 

B) “… Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”
(Enfâl suresi, 75. ayet)

C) “…O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
(Hud suresi, 4. ayet)

D) “O Rahman’dır, Rahîm’dir.”
(Fatiha suresi, 3. ayet)

4.  I. Merhametinin sınırı yoktur.

 II. Ahirette amellerin karşılığını verecektir.

 III. Gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur.

 Numaralanmış bilgilerin hangileri Allah’ın kudretiyle 
ilgili değildir?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) I ve III.  D) II ve III. 

5.  İnsanın isteklerini Yüce Allah’a (c.c.) iletmesi, ondan yar-
dım dilemesidir.

 Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisinin tanımıdır?

A) Tevhid B) Dua
C) Hanif  D) İhlas

6.  Dua ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?

A) İnsanı Allah’a (c.c.) yaklaştırır.
B) Allah’tan (c.c.) yardım istemektir.
C) Allah’ın güzel isimlerini saymaktır.
D) Allah’la iletişim ve irtibat kurmaktır.

3

Allah İnancı - 3
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3

Allah İnancı - 3

7.  “Dua edilmeye lâyık olan O’dur. O’nun dışında el açıp dua 
ettikleri şeyler, onların hiçbir isteğini karşılayamazlar. …”

(Ra’d suresi 14. ayet)

 Bu ayetin mesajı aşağıdakilerin hangisidir?

A) Dua edenin istekleri karşılanır.
B) Dua etmenin zamanı yoktur.
C) İçtenlikle dua etmek gerekir.
D) Sadece Allah’a dua edilir.

8.  Duaya hamd ve şükür ile başlamalıyız. Dua içerisinde Al-
lah’ın (c.c.) güzel isimlerini anmalı ve Hz. Peygambere 
salavat getirmeliyiz. Bir iyilik isterken sadece kendimiz 
için değil ailemiz, arkadaşlarımız, sevdiklerimiz ve tüm 
Müslümanlar için de istemeliyiz. 

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Nasıl dua edilmelidir?
B) Nerede dua edilmelidir?
C) Kimlerle dua edilmelidir?
D) Ne zaman dua edilmelidir?

9.  “Şüphesiz Rabbim duayı işitendir(I). Ey Rabbimiz! Beni 
ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan 
eyle(II). Ey Rabbimiz! Duamı kabul et(III)! Ey Rabbimiz! 
Amellerin hesabının sorulacağı gün beni, anamı, babamı 
ve müminleri bağışla.”

(İbrâhîm suresi, 39 - 41. ayetler)

 Hz. İbrahim, altı çizili cümlelerin hangisinde bir istekte 
bulunmamıştır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve II.  D) II ve III.

10.  Aşağıdaki hadislerden hangisi bir dua cümlesi değildir?

A) “Allah’ım! Yaptığım ve yapabileceğim şeylerin şerrin-
den sana sığınırım.”

B) “Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlâkı-
mı da güzelleştir.”

C) “Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Al-
lah’a hamdolsun.” 

D) “Allah katında, duadan daha kıymetli bir ibadet yoktur.” 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisi kişinin kendisi için ettiği 
bir duadır.

A) Allah zihin açıklığı versin.
B) Allah yardımcın olsun.
C) Rabbim ilmimi artır.
D) Yolun açık olsun.

12.  I. Abdestsiz dua etmek doğru değildir. 

 II. İnsan istediği her zaman dua edebilir. 

 III. Sadece ibadet ettikten sonra dua edilir.

 Dua etmeyle ilgili numaralanmış yargıların hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) II ve III. D) I, II ve III.
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

4

1.  Aşağıdaki Hz. İbrahim’le ilgili bilgilerin hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Harran’dan Mekke’ye pek çok yerde yaşamıştır.
B) İnsanları Allah’ın birliğine inanmaya çağırmıştır.
C) Halk onun ateşe atılmasına engel olmuştur.
D) Çağrısını reddeden babasına saygılı davranmıştır.

2.  Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kâbe’yi 
inşa etmiştir?

A) Hz. İbrahim - Hz. İsa
B) Hz. İbrahim - Hz. Musa
C) Hz. İbrahim - Hz. İshak
D) Hz. İbrahim - Hz. İsmail

3.  “İbrahim, “Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar ve-
remeyen tanrılara mı tapıyorsunuz?” dedi.”

(Enbiyâ suresi, 66. ayet)

 Bu ayete göre Hz. İbrahim’in tutumu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Uyarmak B) Müjdelemek
C) Hatırlatmak  D) Sınamak

4.  Allah, Enbiyâ suresi, 73. ayette Hz. İbrahim ve onun 
soyundan gelen peygamberler hakkında şöyle buyurur: 
“Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler 
kıldık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, 
zekât vermeyi vahyettik. Onlar, bize hep kulluk ettiler.”

 Bu ayetteki altı çizili ifadeyle aşağıdaki kavramların 
hangisi ilişkilidir?

A) Hafız   B) Resul  
C) Hatip   D) İmam 
 

5.  “Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz. 
Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç 
düşünmüyor musunuz?”

(Âl-i İmran suresi, 65. ayet)

 Bu ayete göre aşağıdaki peygamber çiftlerinden han-
gisi Hz. İbrahim’den sonra yaşamıştır?

A) Hz. Musa - Hz. Davut  B) Hz. Musa - Hz. İsa
C) Hz. Musa - Hz. Nuh D) Hz. Davut - Hz. İsa

6.  “Yoksa Yakup son nefesini verirken siz orada mıydınız? 
O sırada Yakup oğullarına, “Benden sonra kime kulluk 
edeceksiniz?” demiş; onlar da “Senin, ataların İbrahim, 
İsmail ve İshak’ın ilâhı olan tek Tanrı’ya kulluk edeceğiz; 
biz sadece O’na teslim olduk.” demişlerdi.”

(Bakara suresi, 133. ayet)

Bu ayetten Hz. İbrahim’le ilgili aşağıdaki sonuçların 
hangisi çıkarılamaz?

A) Allah’ın Peygamberlerinden biridir.
B) İnsanları tevhit inancına çağırmıştır.
C) Bazı peygamberlerle aynı soydandır.
D) Nemrut’u Allaha inanmaya davet etmiştir.

Allah İnancı - 4
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

4

Allah İnancı - 4

7.  Hz. İbrahim, insanları akıllarını kullanmaya davet etmiştir. 
Onlara yönelttiği sorularla fikirlerinin yanlışlığını göster-
meye çalışmıştır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi Hz. İbrahim’in bu tutu-
muyla ilgili bir örnek değildir?

A) “İbrahim, “Hayır!” dedi, “Bu işi şu büyükleri yapmıştır. 
Eğer konuşabiliyorlarsa onlara sorun!”

(Enbiyâ suresi, 63. ayet)
B) “İbrahim, “Allah’ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar 

veremeyen tanrılara mı tapıyorsunuz?” dedi.
(Enbiyâ suresi, 66. ayet)

C) “Rabb’im! Beni ve soyumdan gelecek olanları namazı 
devamlı kılanlardan eyle; rabbimiz, duamı kabul et!”

(İbrahim suresi, 40. ayet)
D) “Siz, Allah’ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği 

şeyleri O’na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin 
ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım?”

 (En’âm suresi, 81. ayet)

8.  İhlas suresiyle ilgili aşağıdaki yargıların hangisi doğru 
değildir?

A) Allah rızasını gözetmekten bahseder.
B) Tevhid ilkesinin özlü bir açıklamasıdır.
C) Kur’an’da geçen kısa surelerden biridir.
D) Allah’ın bazı sıfatlarını vurgulamaktadır.

9.  İhlas suresi, Allah’ın,

 I. bir ve tek olması
 II. eşi ve benzerinin olmaması
 III. merhametinin geniş olması

 konularından hangilerine değinmiştir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III.

10.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresinin bir bö-
lümünün anlamı değildir?

A) Bizi dosdoğru yola ilet.
B) De ki: “O, Allah’tır, tektir.
C) O’nun hiçbir dengi yoktur.
D) Doğurmamış ve doğmamıştır.

11.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresinde 
bulunmaz?

A) Kul huvallâhu ehad.
B) Fesalli lirabbike venhar.
C) Lem yelid ve lem yûled.
D) Ve lem yekun lehû küfüven ehad.

12.  İhlas suresinin konusu aşağıdaki kavramların hangisidir?

A) İbadet B) Ahiret 
C) Tevekkül  D) Tevhid
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

5

1.  “Ramazan ayı, insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yo-
lun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri 
olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır.”

(Bakara suresi, 185. ayet)

 Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Kur’an ayında oruç tutulmalıdır. 
B) Kur’an indirilmeye başlanmıştır.
C) İnsanlara doğru yol gösterilmiştir.
D) Kur’an hak ile batılı açıklamaktadır.

2.  “Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmet-
lere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki (kötü-
lükten) korunursunuz.”

(Bakara suresi, 183. ayet)

Bu ayetteki altı çizili ifade ile ilgili aşağıdaki yargıların 
hangisi doğrudur?

A) Oruç farz olan bir ibadettir.
B) İman edenler oruç tutmalıdır.
C) İlahi dinlerde oruç ibadeti ortaktır.
D) Oruç tutan haramlardan sakınmalıdır.

3.  I. Nafile oruç tutmak
 II. Teravih namazı kılmak
 III. Kadir gecesini değerlendirmek

 Numaralanmış bilgilerden hangileri Ramazan ayıyla 
ilgili değildir?

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.
C) I ve III.   D) II ve III.

4.  Aşağıdakilerin hangisi orucu bozan durumlardan biri 
değildir?

A) Ayran içmek
B) Meyve yemek
C) Çiçek koklamak
D) Ağrı kesici yutmak 

5.  Bazı davranışlar orucu bozarken bazıları da oruçluya 
yakışmaz ve ibadetin değerini düşürür. Müslüman bu tür 
davranışlardan uzak durmalıdır.

 Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışmayan davra-
nışlardan biridir?

A) Gülümsemek
B) Kusur aramak
C) Selam vermek 
D) Tatlı dilli olmak

6.  Aşağıdaki terimlerin hangisinin tanımında yanlışlık 
yapılmıştır?

A) Farz: Allah’ın yapılmasını zorunlu tuttuğu emirlerdir.
B) Vacip: Allah’ın yapılmasını istediği iş ve davranışlardır.
C) Müstehab: Yapılması onaylanmayan iş ve davranış-

lardır.
D) Sünnet: Hz. Peygamberin farz ve vacip dışındaki dav-

ranışlarıdır.

Ramazan ve Oruç - 1
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5

7.  Oruç tutmak isteyen kişinin tan yerinin ağarmasından 
önce yediği yemeğe ve bu yemeğin yendiği vakte denir.

 Bu tanım, aşağıdaki terimlerin hangisine aittir?

A) İmsak B) Sahur 
C) İftar  D) Fitre 

8.  I.  Tan yerinin ağarmasıyla birlikte oruç yasaklarının 
başladığı zamandır.

 II.  Ramazan ayında yatsı namazından sonra sünnet 
olarak kılınan namazdır.

 III. Gücü yetenlerin Ramazan ayında vermekle yükümlü 
oldukları sadakadır.

 Numaralanmış tanımlarla ilgili terimler aşağıdakilerin 
hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Teravih - İftar - Fitre
B) Fitre - İftar - Teravih
C) İmsak - Fitre - Teravih
D) İmsak - Teravih - Fitre

9.  I. “Oruçlu yalan sözü, yalanla ameli bırakmazsa, onun 
yemesini içmesini bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”

 II. “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, oruçlunun sevabından 
hiçbir şey eksilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır.”

 III. “Biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, 
bağırıp çağırmasın. Kendisine birisi kötü söz söyler 
veya sataşırsa ‘Ben oruçluyum.’ desin.”

 Bu hadislerin hangileri oruçlunun sakınması gereken 
hususlarla ilgili değildir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III.  D) II ve III.

10.  Fıtır sadakasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Fıtır sadakasına ülkemizde fitre denir. 
B) Çocukların fitreleri velileri tarafından verilir.
C) Kurban bayramına özgü ibadetlerden biridir.
D) Fitrenin, bayram namazına kadar verilmesi gerekir.

11.  Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir 
ibadettir?

A) İftar duası B) Kur’an okumak
B) Cuma namazı D) Fıtır Sadakası

12.  I. “Allah’ım senin için oruç tuttum, verdiğin rızıkla orucu-
mu açtım.” 

 II. “Sahur yemeği yiyin çünkü sahur yemeğinde bereket 
vardır.’’

 III. “Oruçlu olan kişi unutarak yer içerse orucuna devam 
etsin çünkü onu Allah yedirip içirmiştir.”

 Numaralanmış hadislerden hangileri iftar duasına bir 
örnektir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III.  D) II ve III.

Ramazan ve Oruç - 1
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Ramazan ve Oruç - 2

1.   • Yerine getirenler için bir kalkandır. 
• Yerine getiren kişinin iradesini güçlendirir. 
• Ramazan ayında yerine getirilen bir farzdır. 

	 Bu	özellikler	aşağıdaki	ibadetlerden	hangisiyle	ilgilidir?

A) Namaz  B) Oruç 
C) Zekât D) Hac

2.   • “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız 
için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de 
farz kılındı.” 

(Bakara suresi, 183. ayet) 
• “Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz 

de rükû edin” 
(Bakara suresi, 43. ayet)  

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	ayetlerde	sayılan	ibadet-
lerden	biri	değildir?

A) Hac B) Namaz
C) Oruç D) Zekât

3.  “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız 
için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz 
kılındı.” 

(Bakara suresi, 183. ayet) 
	 Bu	ayetten	oruçla	ilgili	aşağıdaki	sonuçların	hangisi	

çıkarılamaz?	

A) Müslümanların yerine getirmesi farzdır. 
B) Diğer ilahi dinlerde de olan bir ibadettir. 
C) Hem farz hem nafile olarak tutulmaktadır. 
D) Allah’a karşı gelmekten alıkoyan bir ibadettir.

4.   • “Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söyleme-
sin, bağırıp çağırmasın. Bir kimse kendisine kötü söz 
söyleyecek olursa yahut sataşırsa ona; ‘Ben oruçlu-
yum.’ desin.”

(Hadis-i şerif) 

Bu	hadisten	aşağıdaki	sonuçların	hangisi	çıkarılamaz?	

A) Güzel konuşmaya özenilmelidir. 
B) Kavga etmekten sakınılmalıdır.
C) Davranışlara dikkat edilmelidir.
D) Sık sık nafile oruç tutulmalıdır.

5.  Mukabele	 ile	 ilgili	 aşağıdaki	 bilgilerin	 hangisinde	
yanlışlık	yapılmıştır?

A) Müslümanlar Kur’an’ı birlikte okurlar.
B) Günün herhangi bir vaktinde okunabilir.
C) Okuyanı diğerleri Mushaf’tan takip eder.
D) Okumaya Ramazan bayramında başlanır.

6.  Aşağıdaki	 açıklamalardan	 hangisi	 “tekne orucuyla” 
ilgilidir?

A) Sahura kalkan küçük çocukların öğle yemeğine kadar 
tuttukları oruçtur.

B) Oruç, sahuruyla iftarıyla hayatımıza coşku katan bir 
ibadettir.

C) Oruca başlayan çocuğa harçlık vermek güzel bir ge-
lenektir.

D) İlk oruç, insan hayatında iz bırakan çok önemli bir ha-
tıradır.

6
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ramazan ve Oruç - 2

7.  Ramazan, iki minare arasına asılan “Hoş geldin Ramazan” 
vb. ışıklı yazılarla misafir gibi karşılanır. 

Bu	ışıklı	yazıların	adı	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Mukabele B) Mahya
C) Mani D) Mushaf

8.  Aşağıdaki	 “diş kirasıyla”	 ilgili	 bilgilerin	 hangisinde	
yanlışlık	yapılmıştır?

A) İftara davet edilen misafirlere verilen hediyenin adıdır.
B) Toplumumuzdaki ramazan ayına özgü geleneklerden 

biridir.
C) Ramazanda mukabele okuyanlara verilen iftar yeme-

ğinin adıdır.
D) Kendilerine sevap kazandıran davetlilere teşekkür 

etme yoludur.

9.  Aşağıdaki	ibadetlerle	ilgili	ayetlerden	hangisinin	ko-
nusu	diğerlerinden	farklıdır?

A) “İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kıl-
sınlar, kendisinde ne alış-veriş, ne de dostluk bulunan 
bir gün gelmeden önce, kendilerine verdiğimiz rızık-
lardan gizli-açık harcasınlar.”

(İbrahim suresi, 31. ayet)
B) “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun 

ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak 
Kur’an’ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan 
ayını idrak edenler onda oruç tutsun. …”

(Bakara suresi, 185. ayet)
C) “… Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edi-

linceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra 
da akşama kadar orucu tam tutun. …”

(Bakara suresi, 187. ayet)
D) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız 

için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de 
farz kılındı…”

(Bakara suresi, 183. ayet)

10.  Aşağıdakilerden	 hangisi	 Ramazan	 Bayram’ı	 öncesi	
yapılan	hazırlıklardan	biri	değildir?

A) Bayramlık kıyafet hazırlamak
B) Kurban etinden kavurma yapmak
C) Çocuklar için hediyeler ayarlamak
D) Yemek, tatlı gibi ikramlıklar yapmak

11.  I. Son cüz bayram namazından sonra okunur.

II. Her gün bir cüz okunarak Kur’an hatmedilir.

III. Ramazan ayı içinde Kur’an’ın tamamı okunur.

Mukabeleyle	ilgili	numaralanmış	bilgilerden	hangileri	
doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve II. D) II ve III.

12.  Hz. Peygamber ibadete çok düşkündü. Onun bir gece 
yarısı kalkıp namaz kıldığını gören eşi Hz. Ayşe: “Ey 
Allah’ın elçisi! Rabbin geçmiş ve gelecek bütün günahla-
rını bağışladığı hâlde niçin bu kadar ibadet ediyorsun?” 
deyince sevgili Peygamberimiz: “Ey Ayşe, Allah’a şükre-
den bir kul olmayayım mı?” buyurmuştur.

(Hadis-i şerif) 
Hz.	 Peygamberin	 Hz.	 Ayşe’ye	 bu	 cevabı,	 ibadetin	
amaçlarından	hangisiyle	ilgilidir?

A) Allah’a itaat etme
B) Allah’a boyun eğme
C) Allah’a teşekkür etme 
D) İnsanlığa hizmet etme

6
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Ramazan ve Oruç - 3

1.  I.  Hz. Süleyman’ın babasıdır. 

II. Kitap verilen dört peygamberden biridir. 

III. İsrailoğullarına gönderilen bir peygamberdir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri Hz. Davut’la ilgilidir?

A) I ve II.  B) I ve III.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

2.  Hz. Davut’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır?

A) Kendisine İncil verildi.
B) Zırh ustası bir sanatkârdı.
C) Kendi el emeğiyle geçinirdi.
D) Hem peygamber hem hükümdardı.

3.  “Allah’ım! Senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini 
ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah’ım! 
Senin sevgini, bana kendimden, ailemden ve serin sudan 
daha sevimli kıl.” 

(Hadis-i şerif)

Hz. Davud, bu duasında aşağıdakilerden hangisini 
Allah’tan istemektedir?

A) İlmini artırmasını 
B) Allah’ın sevgisini
C) Allah’ın merhametini
D) Gücüne güç katmasını 

4.  Hz. Muhammed, Hz. Davud’la ilgili şöyle buyurmuştur: 
“Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Davud’un orucudur. 
O, bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı. Yüce Allah’ın en 
çok hoşnut olduğu namaz da Davud’un namazıdır. O, ge-
cenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, 
sonra gecenin kalanında yine uyurdu.”

Bu parçadan Hz. Davud’la ilgili aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisi çıkarılamaz?

A) İbadete çok düşkündür.
B) Vakti iyi değerlendirmiştir.
C) Kendisine Zebur verilmiştir.
D) Yaşantısıyla örnek olmuştur.

5.  “Sen, onların söylediklerine sabret; güçlü kulumuz 
Dâvûd’u hatırla! Yönü hep Allah’a dönüktü.” 

(Sâd suresi, 17. ayet)
“Onun hükümdarlığını güçlendirmiş, kendisine hikmet ve 
anlaşmazlıkları bitiren konuşma yeteneği vermiştik.”

(Sâd suresi, 20. ayet)

Bu ayetlerde Hz. Davud’la ilgili aşağıdakilerin hangi-
sine değinilmemiştir?

A) Merhametli olduğuna
B) Güzel konuştuğuna
C) Bilge bir kişi olduğuna
D) Örnek alınması gerektiğine

6.  “Biz ona (Hz. İbrahim) İshak ve Yakub’u (İshak’ın oğlu) 
da armağan ettik; hepsini de doğru yola ilettik. Daha 
önce de Nûh’u ve onun soyundan Dâvûd’u, Süleyman’ı, 
Eyyûb’u, Yûsuf’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u doğru yola iletmiş-
tik. Biz, iyileri böyle ödüllendiririz.

(En’âm suresi, 84. ayet)

Bu ayetten Hz. Davud’la ilgili aşağıdaki sonuçların 
hangisi çıkarılamaz?

A) Doğru yol gösterilmiştir.
B) Övülmüş ve ödüllendirilmiştir.
C) Hz. Nuh’tan sonra yaşamıştır.
D) Zırh yapma sanatı öğretilmiştir. 

7
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Ramazan ve Oruç - 3

7.  Aşağıdakilerden hangisi Rab isminin anlamlarından 
biri değildir?

A) Terbiye eden B) Büyüten
C) Bağışlayan D) Yaratan

8.  Aşağıdaki sonuçların hangisi Rabbena dualarından 
çıkarılamaz?

A) Allah’tan iki dünya için de dilekte bulunulmalıdır.
B) Dua etmek isteyen bu tür duaları örnek almalıdır.
C) Müslüman, ailesine ve diğer insanlara dua etmelidir.
D) Allah’ın isimlerinden bazılarına duada yer verilmelidir.

9.  Aşağıdaki yargılardan hangisi Rabbena duaları ile il-
gili değildir?

A) Adını içinde geçen “Rabbena” kelimesinden alır.
B) Bu duaların ikisi de Kur’an’da yer alır.
C) Namazlarda son oturuşta okunur.
D) Ahiret hayatıyla ilgili bilgiler verir.

10.  Rabbena dualarında Allah’tan,

I. dünya ve ahirette iyilik, 

II. inananların ilmini artırması, 

III. tüm müminlerin bağışlanması

ifadelerinden hangilerine yer verilmiştir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III.  D) II ve III.

11.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rabbena dualarında 
yer alır?

A) Ve lem yekun lehû küfüven ehad.
B) Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.
C) Kul huvallâhu ehad.
D) Allâhu’s Samed.

12.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rabbena dualarının 
bir bölümünün anlamı değildir?

A) “Hiçbir şey O’na denk ve benzer de değildir.”
B) “Rahmet et, ey merhametlilerin en merhametlisi.”
C) “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.”
D) “Hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm 

müminleri bağışla.”

7
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Adap ve Nezaket - 1

8

1.  İnsanlar arası ilişkilerde uyulması gerekli incelik kuralları, 
davranış kalıpları, adap ve âdetlerdir.

Bu tanım, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Nezaket kurallarına B) Hukuk kurallarına
C) Temizlik kurallarına D) Çalışma kurallarına

2.  I. Topluma kolay uyum sağlanır.
II. İnsanlarla sağlıklı ilişkiler kurulur.
III. Tek başına yaşamak yaygınlaşır.

Bunlardan hangileri nezaket kurallarına uyulmasının 
sonuçlarıdır?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) I ve III. D) II ve III.

3.  Aşağıdakilerden hangisi çevresinde “beyefendi” veya 
“hanımefendi” olarak tanınır.

A) Zengin olan
B) Çalışkan olan
C) Nazik olan
D) Dakik olan

4.  Aşağıdakilerden hangisi nazik bir kişide görülmez?

A) Hasta ziyaretini kısa tutmak 
B) İyilik yapana teşekkür etmek 
C) Misafiri güler yüzle karşılamak
D) Telefonda bağırarak konuşmak

5.  Nezaket kurallarından biri kişisel mahremiyete özen gös-
termektir. Mahremiyet, özel yaşamın gizliliği demektir.

Aşağıdaki davranışlardan hangisi “özel yaşamın gizli-
liği” kuralına uygun değildir?

A) Başkalarına ait elektronik postayı okumak 
B) Başkasının eşyasını izin alarak kullanmak
C) Kardeşinin odasına izin alarak girmek 
D) Emanet edilen bir sırrı saklamak 

6.  I. Ortak yerleri düzenli kullanmak
II. Her gün düzenli olarak kitap okumak 
III. İncitici söz ve davranışlardan kaçınmak

Yukarıdakilerden hangileri nazik bir kişide görülen 
davranışlardır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.
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8

7.  Selamlaşmayla ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Başkalarına dua etmektir.
B) Karşılıklı iyi dileklerin iletilmesidir.
C) Genellikle konuşmaya başlamadan öncedir.
D) Sadece arkadaşlar arasındaki bir alışkanlıktır.

8.  I.  “Oğlum! Ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana 
ve ev halkına bereket olsun.”

II. “Her kim bir Müslüman’ın ayıbını örterse Allah da 
onun kıyamette bir ayıbını örter.”

III. “Binekte olan yürüyene, yürüyen oturana, sayıca az 
olan çok olana, küçük büyüğe selam verir.”

Bu hadislerden hangileri selamlaşmayla ilgili değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve II. D) I, II ve III.

9.  Aşağıdakilerden hangisi “özel yaşamın gizliliğine” özen 
gösteren bir kişinin davranışıdır?

A) Komşunun evine izinsiz girmek
B) Kardeşin özel eşyasını karıştırmak
C) Arkadaşın telefon görüşmesini dinlemek
D) Konuşan iki kişinin yanına izin alarak oturmak

10.   • “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle 
veya aynı selâmla karşılık verin. ...”

(Nisa suresi, 86. ayet)
• “… Size, yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi ar-

tıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selâmı yayın.”
(Hadis-i şerif)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ve hadisten anlaşılmaz?

A) Verilen selam alınmalıdır.
B) Herkese selam verilmelidir.
C) Küçük, büyüğe selam vermelidir.
D) Selamlaşmak yaygınlaştırılmalıdır.

11.  I.  Selam vermek esenlik dilemektir.
II. Selamlaşmak, nezaket kurallarından biridir. 
III. Selam kelimesi barış, güven ve kurtuluş demektir.

Bu öncüllerden hangileri selam kelimesinin anlamıy-
la ilgili değildir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

12.  Ülkemizde genellikle “selamün aleyküm” diyerek selam 
verilir. Selam verilen kişi “aleyküm selam” diyerek sela-
ma karşılık verir ancak selamlaşmak için başka ifadeler 
de kullanılır.

Aşağıdakilerden hangisi bir selamlaşma ifadesi 
değildir?

A) Görüşmek üzere! B) Merhaba!
C) Hayırlı günler! D) Günaydın!
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
1.  Aşağıdakilerden hangisi etkili bir konuşmanın özel-

liği değildir?

A) Dinleyenin bildiği kelimeleri kullanmak 
B) Ayrıntılara girerek sözü uzatmak 
C) Ses yüksekliğini iyi ayarlamak
D) Gerektiği kadar konuşmak

2.  Aşağıdakilerden hangisi sofra adabıyla ilgili değildir?

A) Nimetleri veren Allah’a şükretmek 
B) Yemeğe besmele çekerek başlamak
C) Yemekten sonra nafile namaz kılmak
D) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak

3.  Doğruluk göster, yalanla uyuşma. Abartarak konuşma, 
doğruyu söylemekten geri durma. Kendine uygun gör-
mediğini başkalarına da uygun görme.

Hacı Bektaş Velî’nin bu sözünden,

 I.  Doğru sözlü olunmalıdır.
 II.   Konuşan kişi dinlenmelidir.
 III.  Uzun konuşmaktan kaçınılmalıdır.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz? 

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

4.  Sosyal medyayı kullanmakla ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır?

A) Her paylaşım doğru kabul edilmelidir.
B) İncitici sözlerden uzak durulmalıdır.
C) Dil kurallarına dikkat edilmelidir.
D) Konuşma adabına uyulmalıdır.

5.  I. Dilsizin dilinden anası anlar.
 II.  Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
 III. Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.

Bu atasözlerinin hangilerinde güzel sözün insan üze-
rindeki etkisine dikkat çekilmektedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

6.  Güzel konuşan, güzel söz söyleyen dinleyen üzerinde 
etkili olabilir. Onun gönlüne girebilir. Çevresiyle sağlıklı 
iletişim kurabilir ve saygın bir yer edinebilir. Bir toplumda 
insanlar birbirine güzel söz söylerse orada iyi ilişkiler ku-
rulur. Karşılıklı sevgi, saygı yaygınlaşır. Böyle bir toplum-
da barış, huzur ve güven ortamı hâkim olur.

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır?

A) Niçin güzel konuşulmalıdır?
B) Güzel konuşma nasıl öğrenilir?
C) Güzel konuşma kimden öğrenilir?
D) İletişimle ilgili hangi kitap okunmalıdır?

Adap ve Nezaket - 2

9
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9

7.  I. Ağızda lokma varken konuşmak.
 II.  Başkalarını rahatsız etmeden yemek.
 III. Yemek hakkında olumsuz konuşmak.

Numaralanmış davranışlardan hangileri yemek yer-
ken yapılmamalıdır?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

8.  I.   “Kibre düşmeden ve israfa kaçmadan yiyin.”
 II. “Evladım! Besmele çek, sağ elinle ve önünden ye.”
 III. “Kulun, yemeğini yedikten sonra şükretmesi, Allah’ın 

hoşuna gider.”

Bu hadislerden hangileri yemek yerken kaçınılması 
gereken davranışlarla ilgilidir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

9.  “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olan-
larından yiyin! …”

(Bakara suresi, 168. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajıyla çeliş-
mektedir?

A) Hediye edilen meyveleri kurutmak 
B) Yetiştirilen domatesten salça yapmak
C) Sahibinden izin almadan meyve toplamak
D) Üreticiden satın aldığı sütle yoğurt yapmak

10.  “Hiç kimse, elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı 
bir lokma yememiştir. Allah’ın peygamberi Davud da ken-
di elinin emeğiyle kazandığını yerdi.”

Aşağıdakilerden hangisi bu hadisteki altı çizili ifa-
deyle ilişkilendirilebilir?

A) Helal kazanç
B) Helallik dilemek
C) Helal süt emmek
D) Hakkını helal etmek

11.  “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olan-
larından yiyin! …”

(Bakara suresi, 168. ayet)

Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla 
örtüşmektedir?

A)  “Suyu… bir solukta içmeyin. İki üç nefeste, dinlene 
dinlene için…” 

B)  “Yediklerinin helal olmasına dikkat et ki duaların kabul 
olsun.” 

C)  “Yemeğin bereketi, yemekten önce ve sonra elleri yı-
kamaktadır.”

D)  “Biriniz yemek yiyeceği zaman ‘Bismillah’ (Allah’ın 
adıyla) desin. …”

12.  Aşağıdakilerden hangisi konuşma adabına uygun 
değildir?

A) Güzel kelimeler seçmek 
B) Dinleyene değer vermek 
C) Özenli bir üslup kullanmak
D) Toplum içinde gizli konuşmak
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5. Sınıf
Din Kültürü 
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10

Adap ve Nezaket - 3

1.  Geçmişte yaşamış toplumlar, kişiler ve peygamberlerle 
ilgili Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere denir.

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Sünnet B) Hadis
C) Kıssa D) Hikmet

2.  Hz. Lokman’la ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Adı, Kur’an’ın bir suresine verilmiştir.
B) Peygamber olarak görevlendirilmiştir.
C) Kendisine hikmet verildiği bildirilmiştir.
D) Kur’an’da salih bir kişi olarak tanıtılmıştır.

3.  “…Yavrum! Allah’a ortak koşma! Çünkü ortak koşmak el-
bette büyük bir zulümdür.”

(Lokman suresi, 13. ayet) 

Ayetteki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ifade edilir?

A) Şirk B) Günah
C) Haram D) Şer

4.  “… Eğer anne baban, hakkında bilgin olmayan bir şeyi 
bana ortak koşman için seni zorlarlarsa bu durumda on-
lara uyma ama yine de onlara dünyada iyi davran. …”

(Lokman suresi, 15. ayet)

Aşağıdaki hadislerden hangisi bu ayetin mesajıyla 
örtüşmektedir?

A)  “Müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın, zorlaştır-
mayın.”

B)  “Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha de-
ğerli bir hediye veremez.”

C)  “Bir Müslümanın, bir Müslümanı korkutması ve heye-
cana düşürmesi helâl olmaz.” 

D)  “Anne, babanıza iyilik edin ve ihsanda bulunun ki ço-
cuklarınız da size itaat etsin ve saygı göstersin.” 

5.  Hz. Lokman’ın öğütlerine göre aşağıdakilerden han-
gisi yapılmamalıdır?

A) İyilik yaygınlaştırılmalıdır.
B) İnsanlara değer verilmelidir.
C) Bağıra bağıra konuşulmalıdır.
D) Anne babaya iyi davranılmalıdır.

6.  Aşağıdaki Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden 
hangisinin konusu diğerlerinden farklıdır?

A) “Namazı dosdoğru kıl.”
B) “Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt.”
C) “Yeryüzünde böbürlenerek yürüme.”
D) “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme.”



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

Adap ve Nezaket - 3

7.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın oğluna verdi-
ği öğütler arasında yoktur?

A) Görgü kurallarına uyulması
B) Bir meslek sahibi olunması 
C) Allah’ın birliğine inanılması
D) İyiliğin yaygınlaştırılması 

8.  “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığın-
da olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin 
içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. ...” 

(Lokmân Suresi, 16. ayet)

Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bazı işler çok önemlidir. 
B) Gökleri yaratan Allah’tır.
C) Küçük işler gizlenmelidir.
D) Allah her şeyi bilmektedir.

9.  Tahiyyat duasında,

 I. Allah ve O’nun salih kulları selamlanmaktadır.
 II.  Yüce Allah Hz. Muhammed’e rahmet dilemektedir.
 III. Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki bir konuşmadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

10.  Aşağıdaki yargılardan hangisi Tahiyyat duasıyla ilgili 
değildir?

A) Kelime-i şehadet ile başlamaktadır.
B) Hz. Muhammed’in öğrettiği bir duadır.
C) Namazın oturulan bölümünde okunur.
D) Tahiyyat kelimesi selam anlamına gelir.

11.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasının bir 
bölümünün anlamı değildir?

A)  “Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.” 
B)  “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.”
C)  “Selam, bize ve Allah’ın bütün iyi kullarının üzerine 

olsun.”
D)  “Ey Peygamber! Allah’ın selamı, rahmet ve bereketi 

senin üzerine olsun.”

12.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Tahiyyat duasında 
yer alır?

A)  “Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.”
B)  “Ve lem yekun lehû küfüven ehad.”
C)  “Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât.”
D)  “Rabbenağfirlî ve li vâlideyye ve lil müminîne yevme 

yekûmül hisâb.” 
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
1.  Hz. Hatice, Şam’a gidecek olan kervanının başına Hz. 

Muhammed’i geçirdi. Yardımcısı Meysere’yi de ona yardım 
etmesi için gönderdi. Hz. Peygamber başarılı bir alışverişten 
sonra Mekke’ye döndü. Meysere, Hz. Hatice’ye onun güveni-
lirliğini ve doğru sözlü olduğunu anlattı; içtenliğini, ciddiyetini 
ve arkadaşlığını övdü. Böylece onu daha yakından tanıyan 
Hz. Hatice yardımcısı aracılığıyla Hz. Muhammed’e evlilik 
teklif etti. Hz. Muhammed, bir süre düşündükten sonra teklifi 
kabul etti ve onlar sade bir törenle evlendiler. 

Buna göre Hz. Hatice’nin, Peygamberimizin en çok 
hangi yönünden etkilendiği söylenebilir? 

A) Güzel ahlâklı ve dürüst olmasından
B) Kendisine para kazandırmasından 
C) Ticari zekasından ve çalışkanlığından 
D) İnsanlar tarafından çok sevilmesinden 

2.  Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A) “Bir kişinin, çocuğunu güzel terbiye etmesi, bir ölçek 
sadaka vermesinden daha hayırlıdır.”  

B) “Hiçbir baba, bir çocuğa güzel terbiyeden daha üstün 
bir hediye veremez.”

C) “Çocuklarınıza iyi davranın ve onları güzel terbiye 
edin.”

D) “En hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananızdır.”

3.  Aşağıda verilen isimlerden hangisi Hz. Peygamberin 
ailesinden biri değildir?

A) Hz. Ayşe  B) Hz. Bilal
C) Hz. Fatıma  D) Hz. Hatice 

4.  Hz. Muhammed kızı Fatıma’yı ziyarete gitti ve geceleyin 
onun evinde kaldı. Torunu Hasan uyanıp su istedi. O, he-
men su getirdi. Bu sırada diğer torunu Hüseyin de uyandı 
ve su istedi. Hz. Muhammed getirdiği suyu Hasan’a ver-
di. Kızı Fatıma, “Hasan’ı Hüseyin’den daha çok seviyor 
gibisiniz babacığım.” dedi. Peygamberimiz, ‘Hayır, olur 
mu öyle şey? Önce Hasan istediği için suyu ona verdim.’ 
buyurdu. 

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarı-
labilir? 

A) Uyuyan çocuklara su verilmelidir. 
B) Küçük çocuklara öncelik verilmelidir.
C) Çocuklar arasında ayrım yapılmamalıdır. 
D) Çocukların her isteği yerine getirilmelidir.

5.   • Peygamberimizin altı çocuğunun annesidir. 
• Peygamberimiz onu her zaman hayırla anmıştır. 
• Ticaretle geçinen dürüst ve saygın Mekkeli bir hanım-

dır. 

Bu bilgiler Peygamberimizin eşlerinden hangisine aittir?

A) Hz. Ayşe  B) Hz. Hafsa 
C) Hz. Hatice  D) Hz. Zeynep

6.  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin aile için-
deki davranışlarından biri değildir?

A) Çocuklarıyla şakalaşması 
B) Kendisine hizmet ettirmesi
C) Hata ettiklerinde uyarması
D) Sözlerini bölmeden dinlemesi

11

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı - 1
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11

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı - 1

5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

7.  Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili 
aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) Aileyle ilgili kararları kendisi verirdi.
B) Çocuklarıyla oyun oynamayı severdi. 
C) Ayrım yapmaz, hepsiyle ilgilenirdi.
D) Her birine sevgisini gösterirdi. 

8.  Hz. Peygamber kucağındaki torunuyla oynuyor ve onu 
öpüyordu. Bir arkadaşı, onu şaşkınlıkla seyrediyordu. 
Dayanamadı ve şöyle dedi: “Ey Allah’ın Resulü! Benim 
on çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.” 
Hz. Peygamber onun bu sözlerine hayret etti ve sonra 
şöyle buyurdu: ‘‘ - - - ”

Paragraftaki boşluğa anlam akışına uygun olarak 
aşağıdaki hadislerden hangisi gelmelidir? 

A) Bizi aldatan bizden değildir. 
B) Çocuklarınızı güzel terbiye ediniz.
C) Çocuklarınıza adaletli olmayı öğretiniz. 
D) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

9.   • Enes b. Mâlik ve Hz. Ali’yi yetiştirmesi
• Çocuklara hal hatır sorup onlarla şakalaşması 
• Kuşu ölen Enes’in kardeşine başsağlığı dilemesi 

Bu bilgiler Hz. Peygamber’in aşağıda verilen tutumla-
rından hangisiyle ilgilidir? 

A) Amcasının emanetine sahip çıkması
B) Kimsesizleri koruyup gözetmesi
C) Çocuklara değer vermesi
D) Ailesine önem vermesi

10.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ailesinde 
görülen davranışlardan biri değildir?

A) Misafirlerin iyi ağırlanması
B) Gösterişli eşyalar kullanılması
C) Karşılık beklemeden iyilik yapılması
D) Gereksiz harcamalardan kaçınılması

11.  Hz. Muhammed dürüst ve güvenilir bir insandı. Bundan 
dolayı Mekkeliler ona - - - - diyorlardı. 

Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) güvenilir Muhammed 
B) adaletli Muhammed 
C) çalışkan Muhammed 
D) şefkatli Muhammed

12.  “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağla-
yanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Allah 
Resulü güzel bir örnektir.” 

(Ahzâb suresi, 21. ayet)

Bu ayette Hz. Peygamberle ilgili vurgulanan husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İleri görüşlü olması 
B) Merhametli olması 
C) İnsanlığa rahmet olması 
D) İnananlara model olması
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
1.  “Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. 

Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.”
     (Mâ’ûn suresi, 1-3. ayetler) 

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanlar yardım etmeye teşvik edilmelidir. 
B) Muhtaçlar yardım almaya özendirilmemelidir. 
C) Müslüman muhtaçları gözetmekle sorumludur. 
D) İnsanların yetimlere karşı sorumlulukları vardır.

2.   • “Öyleyse sakın yetimi ezme, isteyeni azarlama!”  
(Duhâ suresi, 9. ve10. ayetler) 

• “En güzel ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir.”
(Hadis-i Şerif)

Bu ayet ve hadise göre hareket eden bir kişiden aşa-
ğıdaki davranışların hangisi beklenmez? 

A) Cömert olması 
B) Muhtaçlara sahip çıkması 
C) Kimsesizlere duyarsız kalması 
D) Yardımsever olması

3.  Aşağıdakilerden hangisi “Hz. Muhammed’in ailesinde 
israftan kaçınılırdı.” bilgisini desteklemez? 

A) Komşulara yardım edilmesi 
B) İhtiyaç olanın satın alınması 
C) Artan yemeğin atılmaması
D) Düğün töreninin sade yapılması

4.  
Kavramlar Açıklamalar

• Cömertlik
• İstişare
• Dürüstlük
• İsraf

• Danışmak, fikir almak
• Gereksiz yere para, zaman, vb. 

harcamak
• İkram etmek, eli açıklık

Bu tablodaki kavramlarla açıklamalar eşleştirildiğin-
de kavramlardan hangisi dışarıda kalır?

A) İsraf  B) İstişare 
C) Cömertlik  D) Dürüstlük 

5.  Peygamberimiz, “Kendisinin veya başkasının yetiminin 
bakımını üstlenen kimse ile ben, cennette şöyle olaca-
ğız.” diyerek birleştirdiği şehadet parmağıyla orta parma-
ğını gösterdi.

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? 

A) Her yetime sahip çıkılmalıdır. 
B) Yetimlere zarar verilmemelidir.
C) Yetimlere akrabaları bakmalıdır. 
D) Yetimleri komşuları gözetmelidir.

6.  Hz. Muhammed’in ailesi konuklarını en güzel biçimde 
ağırlardı. Konukların hal ve hatırlarını sorar, onlara güler 
yüzle davranır ve ikramda bulunurlardı.

Bu parçada peygamberimizin ailesinin güzel davra-
nışlarından hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Cömertliğine  B) Tutumluluğuna
C) Misafirperverliğine  D) Yardımlaşmasına

12

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı - 2
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı - 2

7.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı diğerlerin-
den farklıdır?

A)  “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma.” 
(İsrâ suresi, 29. ayet)

B)  “Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için güzel bir ör-
nek vardır.”

(Ahzâb suresi, 21. ayet) 
C)  “Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf eden-

leri sevmez.”
(A’râf suresi, 31. ayet) 

D)  “Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa haklarını ver, 
fakat saçıp savurma.” 

(İsrâ suresi, 26. ayet)

8.  “Şüphesiz Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi 
emreder.” 

(Nahl suresi, 90. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) Kişi daima adaletin yanında yer almalıdır. 
B) Sadece yakın akrabaya yardım edilmelidir. 
C) İyilik ederken akrabalara öncelik verilmelidir.
D) Akrabaya iyilik yapılması Allah’ı hoşnut eder.

9.  Bir gün Peygamberimiz, sahabelerden birinin abdest 
alırken suyu israf ettiğini görür. “Bu israf nedir?” diye so-
rar. Sahabe, “Abdestte israf olur mu?” diye karşılık verir. 
Peygamberimiz, “Evet, akan bir nehrin kenarında bile ol-
san normal bir miktarın üzerinde su kullanman israf olur.” 
buyurur. 

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) İbadet ederken aşırı gitmek doğru değildir.
B) Akarsularda israf etmeden abdest alınamaz. 
C) Abdestli kişi israf etmemeye özen göstermelidir.
D) Tüketirken de ibadet ederken de aşırı gidilmemelidir.

10.  “O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez 
halde bulup yol göstermedi mi? Seni yoksul bulup zengin 
etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme!” 

(Duhâ suresi, 6-9. ayetler) 

Bu ayetlerde Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki durum-
lardan hangisine değinilmemiştir? 

A) Küçük yaşta yetim kaldığına 
B) Allah tarafından gözetildiğine
C) Doğru yola Allah’ın ulaştırdığına
D) Evlenip çoluk çocuk sahibi olduğuna 

11.  Aşağıdakilerden hangisi “Kevser” kelimesinin an-
lamlarından biri değildir?

A) Bolluk, bereket
B) Neslin kesilmesi 
C) Tükenmez nimet
D) Çok hayır

12.  Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin yaşlı bir amcanın abdestini 
yanlış aldığını gördüler. Ona doğrusunu öğretmek iste-
diler. Adamın yanına yaklaştıktan sonra ona, “Bu bana 
abdesti yanlış alıyorsun diyor. İkimiz de senin yanında 
abdest alalım; bak bakalım hangimizin abdesti doğru?” 
dediler. İkisi de yaşlı adamın yanında abdest aldılar. 
Adam da; “Çocuklar! Sizin aldığınız abdest doğru, benim 
abdestim yanlışmış.” diyerek yanlışının farkına vardı.

Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ula-
şılmaz? 

A)  İnsan yaşantısıyla topluma örnek olmalıdır. 
B)  İnsanların hatalarını yüzlerine söylemek daha etkilidir.
C)  Hatalar düzeltilirken kalp kırmayacak bir yöntem kul-

lanılmalıdır.
D)  Doğru davranışları bilen kişi önce kendisi uygulamalıdır. 
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
1.  Hz. Muhammed ve Hz. Hatice’nin evlenmeleriyle ilgili;

I.	 Ticaretle	uğraşırken	birbirlerini	tanıdılar.	
II.	 Hz.	Peygamberin	güzel	ahlâkı	Hz.	Hatice’nin	dikkatini	

çekti.	
III.	 Hz.	Hatice	yardımcısı	aracılığı	ile	evlilik	teklif	etti.	

numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.
C)	II	ve	III.		 D)	I,	II	ve	III.

2.  Hz.	Muhammed,	torunu	Hasan’ı	omuzuna	almış	yürüyor-
du.	Onları	böyle	gören	bir	adam	Hasan’a;
–	 “Ey	 çocuk	 bindiğin	 binek	 ne	 güzeldir!”	 dedi.	 Hz	 pey-
gamber	de	ona	şöyle	karşılık	verdi:	

	 –	“O	da	ne	güzel	binicidir.”

Buna göre Hz. Peygamberle ilgili aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulaşılamaz? 

A)	Karşılaştığı	herkese	selam	vermiştir.
B)	Aile	fertlerine	daima	vakit	ayırmıştır.	
C)	Küçük	büyük	herkese	değer	vermiştir.
D)	Ailesini	hiçbir	zaman	ihmal	etmemiştir.

3.  Hz. Peygamber aşağıdaki hadislerin hangisinde baş-
kaları için dua etmiştir?

A)		“Allah’ım,	 ayrılık	 ve	 bozgunculuktan,	 ikiyüzlülük	 ve	
kötü	ahlaktan	sana	sığınırım.”

B)		“Allah’ım!	Sen	bunlara	rahmet	et	(acı).	Zira	ben	onla-
ra	merhamet	ediyorum.”

C)		“Allah’ım!	 Yaradılışımı	 güzel	 yaptığın	 gibi,	 ahlakımı	
da	güzelleştir.”

D)		“Ey	Allah’ım!	Kovulmuş	şeytanın	şerrinden	sana	sığı-
nırım.”

4.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin sünnetle-
rinden biri değildir?

A)	Aile	kurmak
B)	İsraftan	kaçınmak
C)	Danışarak	iş	yapmak
D)	Kendini	toplumdan	soyutlamak

5.  “Kim	Allah’a	 ve	 ahiret	 gününe	 inanıyorsa	misafirine	 ik-
ramda	bulunsun.	Kim	Allah’a	ve	ahiret	gününe	inanıyorsa	
komşusuna	eziyet	vermesin.	Kim	Allah’a	ve	ahiret	günü-
ne	inanıyorsa	ya	hayır	söylesin	ya	da	sussun.”

Hz. Peygamberin bu sözünden aşağıdakilerden han-
gisine ulaşılamaz?

A)	Yoksulların	gözetilmesine
B)	Güvenilir	olmaya
C)	Doğru	sözlü	olmaya
D)	Cömert	olmaya

6.   • İlk	vahyi	aldığı	zaman	eve	gelmiş	olayı	eşine	anlatmış	
ve	heyecanını	onunla	paylaşmıştır.	

• Kızlarının	evliliklerinde	onların	rızasını	almıştır.	
• Hem	ticaret	hem	de	ev	işleriyle	ilgili	konularda	ailesiyle	
konuşmuştur.	

Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki so-
nuçlardan hangisi çıkarılabilir? 

A)	 Aile	bireylerinin	her	isteklerini	yerine	getirmiştir.	
B)	 Peygamberlik	görevini	ailesinden	onay	aldıktan	sonra	

kabul	etmiştir.	
C)	 Aile	bireylerinin	görüşlerine	değer	vermiştir.	
D)	 Çocukları	arasında	ayrım	yapmıştır.	

13

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı - 3
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

13

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı - 3

7.  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize “el-Emin” 
denilmesinin nedenlerinden biri değildir? 

A)	Yalan	konuşmaması	
B)	Ticaretle	uğraşması	
C)	Sözünde	durması	
D)	Dürüst	olması

8.  Evde	pişen	yemekten	komşusuna	da	 ikram	eden	bir	aile	
bunu	bir	örf	ve	gelenek	olarak	görmekte	ve	uygulamaktadır.	

Aşağıdaki hadislerden hangisi bu geleneğe kaynak-
lık etmiş olamaz?

A)		“Sizden	 biriniz	 kendisi	 için	 sevdiğini	mümin	 kardeşi	
için	sevmedikçe	gerçek	mümin	olamaz.”	

B)		“Müslümanın	Müslüman	kardeşi	 ile	üç	günden	fazla	
küs	durması	helal	değildir.”	

C)		“Komşusu	açken	tok	yatan	bizden	değildir.”
D)		“Her	iyilik	bir	sadakadır...”

9.   • “Bir	baba	çocuğuna	güzel	ahlaktan	daha	değerli	bir	ba-
ğışta	bulunamaz.”

• “Müminlerin	iman	bakımından	en	mükemmel	olanı,	ah-
lakça	en	güzel	olanı	ve	aile	fertlerine	yumuşak	davra-
nanıdır.”

Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarı-
lamaz?

A)  Aile	içi	güzel	davranışlar	imanı	tamamlayan	bir	unsurdur.
B)		Aile	içi	davranışların	niteliği	ile	güzel	ahlak	arasında	

doğrudan	bir	ilişki	vardır.
C)		Aile	fertlerine	karşı	şefkatli	davranmak	güzel	ahlakın	

göstergelerindendir.
D)		Çok	çalışarak	çocuklara	miras	bırakmak	bir	babanın	

en	önemli	görevidir.

10.  “Ailene,	namaz	kılmalarını	emret;	kendin	de	namaz	kıl-
maya	sabırla	devam	et…”

				(Taha	suresi,	132.	ayet)

Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz?

A)		Namaz,	en	doğru	şekilde	ailede	öğrenilir.
B)		Aile	fertleri	ibadet	hususunda	birbirlerini	desteklemelidir.
C)		Her	insan,	ailesinden	sorumludur.
D)		Aile,	 ibadetlerin	yerine	getirilmesinde	önemli	bir	role	

sahiptir.

11.  “Küçüklerine	merhamet	etmeyen,	büyüklerine	saygı	gös-
termeyen	bizden	değildir.”

Bu hadiste asıl vurgulanan husus aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)  Merhametin	insan	ilişkilerinde	önemli	bir	rolünün	olduğu	
B)		İnsan	ilişkilerinin	sevgi	ve	saygı	temelinde	yürütülmesi	

gerektiği 
C)		İslam’ın,	küçüklere	şefkatle	yaklaşmayı	esas	aldığı
D)		Toplumsal	hayatta	merhametin	hâkim	olması	gerektiği

12.  Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin konusu di-
ğerlerinden farklıdır?

A)	 “Hiçbir	baba,	 çocuğuna	güzel	ahlaktan	daha	değerli	
bir	miras	bırakmaz.”

(Hadis-i	şerif)
B)	“Allah’a	ve	ahiret	gününe	inanan	kişi,	akrabasını	görüp	

gözetsin.”	
(Hadis-i	şerif)

C)	“Muhakkak	ki	Allah;	adaleti,	iyiliği	ve	akrabaya	yardım	
etmeyi	emreder…”

(Nahl	suresi,	90.	ayet)
D)	“Akrabaya,	yoksula,	yolda	kalmışa	hakkını	ver…”

(İsra	suresi,	26.	ayet)
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
1.  Aşağıdakilerden hangisi dinin mimari eserler üzerin-

deki etkisine örnek değildir? 

A)  Minaredeki kapının kıble yönünü göstermesi 
B)  Bazı mescitlerin ahşap malzemeyle yapılması
C)  Mabetlerde canlı resimlerine yer verilmemesi
D)  Bazı camilerin bahçesine sadaka taşı konulması

2.  Türkler İslam’a girdikten sonra İslam kültür ve medeni-
yetine büyük katkı sağlamışlardır. Bilim, sanat, edebiyat, 
mimari alanlarında Türk zevkine özgü bir çizgi geliştirmiş-
lerdir. 

Bu metinde Türkler ile ilgili olarak anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam medeniyetini zenginleştirdikleri
B) Mimari alanı daha çok önemsedikleri
C) İslam’ı baskı altında kabul ettikleri
D) Bilimsel alanda pek çok keşif yaptıkları 

3.  Allah sevgisi, güzel ahlak, yaratandan dolayı yaratılanı 
sevme konulu şiirler yazdı. Sade ve anlaşılır bir dil kullan-
dı. İnsanları Allah sevgisi etrafında toplanmaya çağırdı. 
Şiirlerini, Divan adlı eserde topladı. 

Bu metinde sözü edilen şairin adı nedir?

A) Mevlana  B) Âşık Veysel 
C) Ahmet Yesevî  D) Yunus Emre 

4.  Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dini 
motiflere örnek değildir?

A) Kandil gecelerini kutlamak 
B) Bayramlarda bayramlaşmak
C) Düğün konvoyuna katılmak 
D) Bebeğin kulağına ezan okumak

5.  İnsan, ahenkli ve kulağa hoş gelen güzel sesleri dinle-
mekten hoşlanır ve onlardan etkilenir.

İnsanın bu özelliğine yönelik uygulanan sanat aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Musiki B) Şiir 
C) Gazel  D) Kaside

6.  I.  Allah’a ısmarladık.”, “Allah’a şükür.” gibi ifadeler
 II.  “İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed gibi isimler 
 III.  Bir varmış, bir yokmuş gibi masal tekerlemeleri 

Numaralanmış bilgilerden hangisi dilimizdeki dini 
motiflere örnek olur?

A) Yalnız I.  B) I ve II.
C) II ve III.  D) I, II ve III.

14

Çevremizde Dinin İzleri - 1
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5. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

14

Çevremizde Dinin İzleri - 1

7.  Müslümanlar, cemaatle namaz kılmaya önem verdikleri 
için geniş avlulu, büyük yapılar inşa etmişlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek 
olabilir?

A) Kervansaray B) Mescid
C) Külliye D) Cami

8.  Gelin tanış olalım 
İşi kolay kılalım 
Sevelim sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz

Bu dizelere göre insan ilişkilerinde aşağıdaki tutum-
lardan hangisi olumlu karşılanamaz?

A) Farklılıklara hoşgörüyle yaklaşmak
B) İşleri zorlaştırmaktan kaçınmak
C) İnsanları ötekileştirmek
D) Eleştirilere açık olmak

9.  Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde Hz. Muhammed’e 
duyulan sevgiyle ilgili değildir? 

A) Salavat getirmek  B) Mevlid okumak 
C) Sünnete uymak  D) Tövbe etmek 

10.  I.  Selçuklu Döneminde yapılan mimari eserlerin çoğu 
Mimar Sinan’a aittir.

 II.   Osmanlı’da Dede Efendi ve Itri gibi büyük söz yazarı 
ve bestekârlar yetişmiştir.

 III.  Yunus Emre Orta Asya’da yaşamış edebiyatçılarımız-
dandır. 

Numaralanmış bilgilerin hangilerinde yanlışlık yapıl-
mıştır? 

A) Yalnız I.  B) I ve III. 
C) II ve III.  D) I, II ve III.

11.  Aşağıdakilerden hangisi Mimar Sinan’ın yaptığı eser-
lerden biridir? 

A) Edirne − Selimiye Camii
B) Ankara − Kocatepe Camii
C) Konya − Mevlânâ Türbesi
D) Erzurum − Çifte Minare Medresesi

12.  

Resimdeki yapı caminin hangi bölümüne aittir?

A) Vaaz kürsüsü
B) Mihrap
C) Minber
D) Şadırvan
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5. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Çevremizde Dinin İzleri - 2

1.  Kültürümüzü etkileyen kaynaklardan belki de en önem-
lisi dindir. Dolayısıyla dil, sanat ve edebiyatımızda Allah, 
Rab, mevlâ, tövbe, melek, hak, ibadet, dua ve peygamber 
kıssaları gibi kavramlar sıkça kullanılmaktadır.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A)  Kur’an’ın kültürümüzde önemli bir yeri vardır.
B)  Türkçeye Arapçadan pek çok kelime girmiştir.
C)  Türkçe, kültürümüzün aktarılmasında temel taşıyıcıdır.
D)  Peygamber kıssaları edebiyatımızın beslendiği kay-

naklar arasındadır.

2.  “…Onlara öğüt ver, kendileri hakkında etkili ve güzel 
söz söyle.”

(Nisa suresi, 63. ayet)

Bu ayetin anlamına en uygun atasözü aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Dilin kemiği yok
B)  Bülbülün çektiği dil belasıdır
C)  Büyük lokma ye büyük söz söyleme
D)  Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır

3.  Edebiyatımızda dinin etkisiyle oluşan pek çok edebi tür 
gelişmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek 
oluşturmaz?

A) Naat  B) Gazel 
C) Münacat D) Mani 

4.  Bu canım var oldukça ben Kur’an’ın tutsağıyım, 
Muhammed Mustafa’nın yolundaki toprağım. 
Benden başkaca bir söz nakledenler olursa 
Onu söyleyenden de o sözden de uzağım.

Mevlana’nın bu dizelerde anlatmak istediği husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşüncelerini Kur’an ve sünnetle oluşturduğu 
B) Kur’an’la sünnetin birbirini tamamladığı
C) Söylediklerinin zamanla farklılaşabileceği
D) Yanlış anlaşılabilecek fikirlerinin olduğu

5.  “Bu dünyaya kavga için değil, sevgi için geldik.” düşün-
cesini şiirlerle ifade etmiştir. Onun düşüncesinin özünü, 
Allah ve insanı sevgisi oluşturur. “Yaradan’dan ötürü ya-
ratılanı hoş görmek” gerektiğini savunur.

İnsanın dünyaya sevgi için geldiğini savunan bu şa-
irin adı nedir?

A) Yusuf Has Hacip  B) Hacı Bektaş Veli 
C) Ahmet Yesevi D) Yunus Emre

6.  Müslümanların mimari anlayışlarını;

 I. Camiyi merkeze alan bir şehir planı geliştirmişlerdir.
 II. Eserlerinde yaşadıkları coğrafyanın izlerine rastlan-

maz.
 III. Caminin çevresinde insanların faydalanacakları yapı-

lar inşa etmişlerdir.

durumlarından hangileri doğru yansıtmaktadır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II. 
C) I. ve III.  D) II ve III. 
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7.  Aşağıdakilerden hangisi caminin iç bölümlerinden 
biridir?

A) Mihrap B) Kubbe
C) Şerefe D) Şadırvan 

8.  Müslümanların aşağıdaki sanat dallarından hangisin-
de eserleri görülemez?

A) Mimari  B) Musiki 
C) Hat D) Heykelcilik 

9.  

Bu resimde, sanat dallarından;

 I. Hat
 II. Tezhip
 III. Minyatür

hangilerine yer verilmiştir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II. 
C) I. ve II.  D) II ve III.

10.  Hz. Peygamber, Kur’an’ı güzel sesli kimselerden dinle-
meyi severdi. Abdullah b. Mesud, Üseyd b. Hudayr gibi 
sahabilerden Kur’an dinlerdi. Bir hadisinde: “Kur’an’ı ses-
lerinizle güzelleştiriniz. Çünkü güzel ses, Kur’an’ın güzel-
liğini artırır.” buyurmuştur

Buna göre; 

 I. Hz. Peygamber, musikinin gelişmesine destek olmuştur.
 II. Hz. Muhammed sesi iyi olanları değerlendirmiştir.
 III. Kur’an okuyanlar ses eğitimi alarak okuyuşlarını gü-

zelleştirmelidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I.  B) I. ve II.
C) I. ve III.  D) I, II ve III.

11.  Hz. Süleyman, kırk yıl süren hükümdarlığı ve peygamber-
liği süresince Allah’ın (c.c.) adını insanlara duyurmak için 
çalışmıştı. Onun saltanatı, zenginlik ve adalet kavramla-
rıyla bütünleşmişti. Hz. Süleyman’ın hayatı ise Kur’an-ı 
Kerim’de bir ibret öyküsü olarak bizlere anlatılmıştır.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kur’an’da adı geçen peygamberlerden biridir.
B) Devletin yönetimini babasından devralmıştır.
C) Davalarda hüküm verirken adalet üzere kararlar al-

mıştır. 
D) Peygamberlik görevi yanında devlet başkanlığı da 

yapmıştır.

12.  Örf ve adetler ile ilgili;

 I. Dinin özüne ters olmamalıdır.
 II. Kanuni bağlayıcılıkları vardır.
 III. Oluşumlarında dinin de etkisi görülür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I.  B) I. ve II.
C) I. ve III.  D) I, II ve III.
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Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Çevremizde Dinin İzleri - 3

1.  Dinin, örf ve adetler üzerinde etkisi olduğu gibi örf ve 
adetlerin de din yorumları üzerinde etkisi olmuştur. 

Bu etkileşimle ilgili aşağıdaki örneklerden hangisi di-
ğerlerinden farklıdır? 

A) Hz. Peygamberin adı anıldığında salavat getirilmesi 
B) Hacdan dönenlerin hediye olarak zemzem getirmesi
C) Erkek çocuklarının kız çocuklarından üstün görülmesi
D) Bebeklerin bir kulağına ezan diğerine kamet okunması 

2.  Hz. Muhammed’i övmek amacıyla yazılmış şiirlerdir. Bu 
tür şiirlerde Hz. Muhammed’e karşı duyulan saygı ve sev-
gi dile getirilir. Peygamberin hayatı, hicreti, miracı, dini 
yayma konusunda verdiği mücadeleler şiir diliyle anlatılır.

Sözü edilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gazel B) Mevlid C) İlahi 
D) Naat  E) Münacat

3.  Aşağıdakilerden hangisi dini musiki ustalarından biri 
değildir?

A) Itri
B) Dede Efendi 
C) Hacı Arif Bey
D) Süleyman Çelebi 

4.  Söylediği hikmet dolu sözlerle, İslam’ı Orta Asya’da ya-
şayan Türkler arasında yaymıştır. Türk tasavvuf edebiya-
tının en eski ve en önemli eserlerinden  “Divan-ı Hikmet” 
adlı eserin yazarıdır. Güzel sözlerle, Türklere İslam dini-
nin esaslarını ve ahlakını öğretmeyi amaçlamıştır.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam büyüğü aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Hoca Ahmet Yesevî 
B) Hacı Bayram Veli 
C) Hacı Bektaş Veli
D) Yunus Emre

5.  Müslümanlar caminin etrafına insanların faydalanacakları 
pek çok sosyal işleve sahip mimari eserler inşa etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz?

A) Aşevi
B) Çeşme 
C) Medrese
D) Kervansaray

6.  Camilerin fonksiyonları ile ilgili;

 I. Birlikte ibadet etme imkânı verir
 II. Çevredeki insanları bir araya getirir
 III. Eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir

durumlarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I.  B) Yalnız II. 
C) I. ve III.  D) I, II ve III.
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7.  Müezzinin ezan okuduğu, salâ verdiği, şerefesi olan, 
yüksek ve ince yapıdır.

Tanımı verilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Minber   B) Minare
C) Mihrap  D) Kürsü

8 ve 9. soruyu verilen görsellere göre cevaplayınız.

1 2 3

8.  Görsellerdeki eserlerin isimleri hangisinde sırasıyla 
doğru yazılmıştır?

A) Mihrap – Minyatür – Kubbe
B) Minber – Kubbe – Minyatür 
C) Mihrap – Kubbe – Minyatür 
D) Minber – Minyatür – Kubbe

9.  Aşağıdaki bilgiler ile görseller eşleştirildiğinde hangi 
açıklama dışarıda kalır?

A) İmamın hutbe okuduğu mekândır
B) Bir çeşit resim sanatıdır 
C) Camiyi örten yapılardır 
D) Yönü kıbleyi gösterir

10.  Hz. Süleyman tüm maddî imkânlarını kullanarak ya-
pımı babası tarafından başlatılan mescidi tamamladı. 
Müslümanlarca kutsal kabul edilen mekânlardan biri olan 
bu mabedin Müslümanların ilk kıblesi olduğuna inanılır. 

Bu metinde sözü edilen yapı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Süleymaniye Camii
B) Selimiye Camii
C) Mescid-i Nebi
D) Mescid-i Aksa

11.  Dinî musiki ile ilgili verilen bilgilerden hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A)  Cami musikisi, herhangi bir müzik aleti kullanılmaksı-
zın, sadece insan sesiyle icra edilir.

B)  Mevlit, salavat ve tekbir sadece camilerde okunan 
musiki eserleridir.

C)  Önemli sanatkârların katkılarıyla bugünkü zenginliği-
ni kazanmıştır.

D)  Ezan ve kamet dini musikinin en önemli türlerindendir.

12.  Aşağıdaki eser- yazar eşleştirmelerinden hangisinde 
yanlışlık yapılmıştır?

A) Mesnevi - Mevlana Celaleddin Rumi
B) Mevlid  - Süleyman Çelebi 
C) Makalât  - Hoca Ahmet Yesevi 
D) Divan    - Yunus Emre
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