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1.

•

Kişinin Allah’tan yardım istemesi ve Allah’a
sığınmasıdır.

•• 

Kişinin Allah ile iletişim kurmasıdır.

•• 

Kişinin Allah’a verdiği nimetler için şükretmesidir.

5.

A) Sessiz ve gizli yapılabileceği gibi açıktan da
yapılabilir.
B) Hem tek başına hem de topluca yapılabilir.

Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

C) Kutsal yerlerden başka yerde yapılması
doğru değildir.

A) Oruç

B) Dua

C) Hac

D) Kurban

D) Allah’tan başka birine yapılması ve aracı
olarak birinin seçilmesi yanlıştır.
6.

2.

Dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Dua için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir
ifadedir?
A) İbadetin özüdür.

Gözleri görmeyen birinin trafikte karşıdan karşıya geçmekte zorlandığını görünce onun karşıya
geçmesine yardım ettim. Bana şöyle dua etti:
---Aşağıdakilerin hangisi bu metindeki duruma uygun bir dua olarak gösterilemez?

B) Yalnız Allah’a yapılır.
C) Yapılması için herhangi bir vakit sınırlaması
yoktur.

A) Allah razı olsun.
B) Allah ne muradın varsa versin.

D) Toplu hâlde yapılması şarttır.

C) Allah rahmet eylesin.
D) Allah işini rast getirsin.
7.

(Nur suresi, 45. ayet)

Bu ayette Yüce Allah’ın;
1. Semi,
2. Basar,
3. Kudret,
özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?

4.

A) 1 ve 2.

B) 1 ve 3.

C) 2 ve 4.

D) 3 ve 4.

“Ey her şeye güç yetiren Allah’ım! Dünyadaki acıları dindir. Ezilenlerin haklarını almalarına yardım
et. Çocuk ölümlerini, masum insanların ölümlerini, savaşları, acıları dindir.”
Bu duada Allah’ın hangi sıfatına değinilmiştir?
A) Kudret

B) Basar

C) Semi

D) Vahdaniyet

İşleyen Zeka Yayınları

4. Tekvin

Bir şeyi yaratmak Allah’a asla zor gelmez.
O’nun gücünün yetmediği ya da yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Sadece dilemesi bir şeyin
olması için yeterlidir. Örneğin dileseydi O, mevsimlerin oluşmasına izin vermezdi ya da sürekli
olarak gece olmasını isteyebilirdi. O’nun yaratması sadece dilemesine bağlıdır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metni
desteklemektedir?
A) “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak
O’dur…”
(Ra’d suresi, 14. ayet)

B) “Bir şeyi dilediği zaman O’nun emri, o şeye
ancak ‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.”
(Yâsîn suresi, 82. ayet)

C) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder…”
(Nahl suresi, 90. ayet)

D) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir
ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…”
(Fussilet suresi, 46. ayet)

Allah İnancı

“Allah, dilediğini yaratır, şüphesiz Allah her
şeye güç yetirir.”

1. Ünite

3.
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8.

11. “İnanmış bir insan… kötü şeyler dilemedikçe
kendisine şu üç şey verilmeden duası geri çevrilmez: Ya duası bu dünyada kabul edilir ve karşılığı verilir ya ahirete ertelenir ve duası orada
kabul edilir ya da duası kadar kötülük, ondan
uzaklaştırılır.”

?

Kültürümüzde Dua
Çeşitleri
?

Ahmed b. Hanbel, Müsned

?

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen hadisi
desteklemektedir?

Bu diyagramda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) “Rabb’ini, içinden yalvararak ve korkarak
yüksek olmayan bir sesle sabah – akşam
zikret ve gafillerden olma.”

A) Nişan duası
B) Vaftiz duası

(A’râf suresi, 205. ayet)

C) Yolculuk duası

B) “Rabbimiz! Hesap görülecek günde, beni,
annemi, babamı ve tüm inananları bağışla”

D) Asker uğurlama duası
9.

(İbrâhîm suresi, 41. ayet)

1. Dua, içtenlikle Allah’a hâli arz edip O’ndan
dilekte bulunmaktır.

C) “Kullarım beni senden sorarlarsa, bilsinler
ki, gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana
dua edince, dua edenin duasına cevap veririm...”

2. Dua için bir mekan ve zaman sınırlaması
bulunmaz.
3. Duada bir aracı bulundurmak zorunludur.

(Bakara suresi, 186. ayet)

D) “… Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi
bana kolaylaştır.”

4. Duayı bağıra çağıra yapmak gerekir.

1. Ünite

Allah İnancı

Yukarıdaki numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur?
B) 1 ve 3.

C) 2 ve 3.

D) 3 ve 4.

10. “Rabbin bal arısına: ‘Dağlarda, ağaçlarda ve
hazırlanmış kovanlarda yuva edin; sonra her
çeşit üründen ye; sonra da Rabbinin işlemen
için gösterdiği yollardan yürü’ diye vahyetti. Karınlarından insanlara şifa olan çeşitli renklerde
bal çıkar. Düşünen bir millet için bunda ibret
vardır.” (Nahl suresi, 68-69. ayetler) Bu ayetlerde Allah’ın küçük bir bal arısına insanlar için
nasıl bal yaptırdığının aşamaları anlatılmıştır.
Bu müthiş yaratma sanatının kendiliğinden olmasını beklemek akıllı insanların düşüneceği
türden bir şey değildir. Şüphesiz onun her şeye
gücü yeter.
Verilen metinde Allah’ın isimlerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Semi

B) İlim

C) Kâdir

D) Basar

İşleyen Zeka Yayınları

A) 1 ve 2.

(Tâhâ suresi, 25-26. ayetler)

12. Aşağıdakilerden hangisi bir dua örneğidir?
A) “El açıp yalvarmaya lâyık olan ancak O’dur…”
(Ra’d suresi, 14. ayet)

B) “(Ey Muhammed!) De ki: “Duanız olmasa
Rabb’im size ne diye değer versin!…”
(Furkân suresi, 77. ayet)

C) “... Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak
bizi sorumlu tutma!
(Bakara suresi, 286. ayet)

D) “Dua ibadetin özüdür.”
(Ebu Davud, Salat)

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s) / Bir Sure Tanıyorum
İhlâs Suresi ve Anlamı
1.

4.

I. Kur’an’da ismi geçen peygamberlerden midir?
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Aşağıdakilerden hangisi “ihlas” kavramının
anlamı içerisinde yer almaz?

II. Allah’ın gönderdiği son peygamber midir?

A) Samimi olmak

III. Peygamber olan Hz. İsmail oğlu mudur?

B) Dine gönülden bağlanmak

IV. Babası Azer onun çağrısına uyup Müslüman
olmuş mudur?

C) Dinin esaslarını Allah rızası için içtenlikle uygulamak

Hz. İbrahim’le ilgili bu sorulardan her bir doğru
cevap 25 puan değerindedir.

D) Para kazanmak için Kur’an okumak

5. sınıf öğrencisi İsmail bu soruların tümüne
“Evet” diyerek cevap verdiğine göre toplam
kaç puan almıştır?
C) 50

D) 25

5.

B grubunda ayetleri sırasıyla Semra, Osman,
Selim ve Merve okuyacaktır.

Babası, bulunduğu ülkenin tapmakta olduğu
putlarını imal etmesine rağmen putlara tapmayı
kabul etmemiş ve insanlara Allah’ın bir olduğunu anlatmıştır.

Buna göre “Lem yelid ve lem yûled.” ayetini
aşağıdaki öğrencilerden hangisi okumalıdır?

Bu metinde bahsedilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. İbrahim

B) Hz. Musa

C) Hz. İsmail

D) Hz. Davud

•

Bir tek Allah’a inanıp ibadet ettiği için “Hanif”
olarak isimlendirilen peygamberdir.

•• 

Halilullah yani Allah’ın dostu olarak da isimlendirilmiştir.

İşleyen Zeka Yayınları

6.

3.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Faruk
Bey, öğrencilerini dörderli gruplara ayırmış ve
her grup üyesinin bir ayet söyleyerek ezbere İhlas suresini okumasını istemiştir. Gruplar İhlas
suresini besmele çekerek okumaya başlamışlardır.

A) Semra

B) Osman

C) Selim

D) Merve

“İbrahim ne Yahudidir ne de Hıristiyandır. Fakat
o, Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen bir Müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi.”
(Â’l-i İmrân suresi, 67. ayet)

Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Hz. İbrahim’in geniş bir coğrafyada yaşadığı

Nemrut’un halkına yaptığı zulme karşı mücadele etmiştir.

B) Hz. İbrahim’in (a.s.) hanif bir Müslüman olduğu

Bu bilgiler aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir?

C) Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhid mücadelesinden
hiçbir zaman vazgeçmediği

A) Hz. Musa

B) Hz. İsmail

C) Hz. İshak

D) Hz. İbrahim

D) Kâbenin, İslam dinin en önemli sembollerinden biri olduğu

•• 

Allah İnancı

2.

B) 75

1. Ünite

A) 100

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s) / Bir Sure Tanıyorum İhlâs Suresi ve Anlamı
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7.

10. İhlas suresi aşağıdaki ayetlerden hangisiyle
bitmektedir?

I. Mekke döneminde indirilmiştir.
II. İhlâs kelimesinin anlamı samimi olmak, dine
içtenlikle bağlanmak, inanç ve ibadetlerinde
yalnızca Allah’ın rızasını gözetmek demektir.

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

III. Bu surede yetimi kollamamız gerektiği, namazı düzgün kılmak gerektiği ve insanlara
yardım etmek gerektiği mesajları verilmektedir.

D) Lem yelid ve lem yûled.

11. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed Bey 5/C sınıfı öğrencisi Pınar’dan ders sonunda dersi özetlemesini istemiştir.

IV. Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresidir.
İhlas suresiyle ilgili yukarıdakilerden hangileri söylenemez?

8.

A) I ve III.

B) III ve IV.

C) II ve IV.

D) I ve II.

Pınar : “Hz. İbrahim’in (a.s.) babasının adı
Azer’dir. Kur’an’da adı en çok geçen
peygamberlerden biridir. Hz. İshak ve
Hz. İsmail’in babasıdır. Putlara tapanlara karşı Allah’ın tevhid (bir olması)
inancına davet ettiği için Firavun tarafından ateşe atılmıştır. Allah’ın bir
mucizesi olarak ateşin yakmadığı peygamberdir.”

İhlas suresiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) İslam’ın esası olan tevhid ilkesi bu surede en
kısa ve özlü bir şekilde anlatılır.
B) Hiçbir şeye muhtaç olmayan Yüce Allah’ın
doğmamış ve doğurmamış olduğu belirtilir.

Pınar dersi anlatırken bir yerde yanlışlık yapmıştır.

C) Hz. Peygamber’e dünya ve âhirette verilen
nimetlerden bahsedilmekte, kendisine Allah’a kulluk etmesi ve kurban kesmesi emredilmektedir.

Buna göre Pınar’ın yanlışının düzeltilmesi
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Babasının adı Azer’dir yerine, Lokman’dır
demeliydi.

D) Yüce Allah’ın bir ve tek olduğu, eşinin ve
benzerinin olmadığı anlatılır.

Hz. İbrahim (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de kendisinden en çok söz edilen peygamberlerden biridir.
Ayrıca Kur’an-ı Kerim’de İbrahim suresi adıyla
da bir sure vardır. Onun Allah’a (c.c.) samimiyetle inanması, cömertliği ve Allah’a (c.c.) teslimiyeti tüm inananlar için güzel örneklerdir.

1. Ünite

Allah İnancı

Bu metinde Hz. İbrahim (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Müslümanlara örnek olabilecek bir hayat yaşadığına

C) Hz. İshak ve Hz. İsmail’in babasıdır yerine,
çocuğu olmamıştır demeliydi.
İşleyen Zeka Yayınları

9.

B) Firavun tarafından ateşe atılmıştır yerine,
Nemrut tarafından ateşe atılmıştır demeliydi.

D) Putlara tapanlara yerine ateşe tapanlara demeliydi.

12. İhlas suresinde Allah’ın (c.c.) ;
I. Her şeyi duyması
II. Bir (tek) olması
III. Bütün insanlara merhamet etmesi
IV. Doğmaması ve doğurmaması

B) Soyundan birçok peygamber geldiğine

özelliklerinden hangilerine değinilmiştir?

C) Kur’an-ı Kerimde isminin geçtiğine

A) I ve II.

B) II ve III.

D) Adının bir sureye verildiğine

C) I ve III.

D) II ve IV.

Ramazan Orucu ve Önemi / Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar - I
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1.

4.

Aşağıdakilerden hangisi oruçlu bir kimsenin
yapabileceği davranışlar arasında gösterilebilir?

Başlanan bir orucu;
1. kan vermek,
2. ilaç kullanmak,

A) Bilerek bir şey yemek veya içmek

3. sigara içmek,

B) Banyo yapmak

4. banyo yapmak

C) Ağız yoluyla ilaç almak

davranışlarından hangileri bozar?

D) İğne yaptırmak

5.

A) 1 ve 2.

B) 2 ve 3.

C) 2 ve 3.

D) 3 ve 4.

1. Teravih
2. Kurban
3. Hac

Sınıfta Emre arkadaşlarına şöyle konuştu: “Ben
Ramazan ayını çok seviyorum. Çünkü gece
oruç tutmak için uyanıp yemek yiyoruz. Sonra
orucun başladığı saat geliyor. Yeme içmeyi kesip oruca niyetleniyoruz. Gün boyu oruçlu kalıp
akşam ezan okunmasıyla orucumuzu açıyoruz.
Akşam namazımızı kılıp minarelerden Sala’yı
duyunca yatsı namazını ve ramazan ayına özel
yirmi rekâtlı namazı kılıyoruz.”

4. Sahur
Yukarıdakilerden hangileri ramazan ayı ile
ilgilidir?

6.

Emre’nin oruçla ilgili yukarıda anlattığı olayların karşılığı hangisinde sırasıyla verilmiştir?

B) 1 ve 3.

C) 1 ve 4.

D) 3 ve 4.

Ramazan ayı, dinî duyguların yanı sıra insani
ilişkileri de geliştiren bir özelliğe sahiptir.
Aşağıdakilerden hangisi insani ilişkileri geliştiren özellikler arasında yer alır?

A) Sahur – İftar – İmsak – Teravih

A) Kur’an-ı Kerim okunması

B) İmsak – Sahur – İftar – Vitir

B) Oruç tutulması

C) Sahur – İmsak – İftar – Teravih

C) Teravih kılınması

D) İmsak – İftar – Sahur – Tesbih

D) İftar daveti yapılması
7.

İslam dininin temel ibadetlerinden biri olan
oruç; akıllı, ---- gelmiş sağlıklı her Müslümana
----. Oruç yasaklarının başladığı vakte ---- denir.
Oruç, tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar kişinin yeme ve içmekten uzak durması demektir.
Verilen metinde bırakılan boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle doldurulursa
doğru olur?

Bu dua ne zaman yapılır?

A) ergenlik çağına – farzdır – imsak

A) Sahurda

B) Sabah kalkınca

B) buluğ çağına – sünnettir – iftar

C) İftarda

D) Teravih esnasında

C) 15 yaşına – vaciptir – imsak
D) 18 yaşına – sünnettir – sahur

Ramazan ve Oruç

“Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım,
sana sığındım. Senin verdiğin rızıkla orucumu
açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlığa
ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabb’im! Beni,
annemi, babamı ve bütün inananları bağışla.”

İşleyen Zeka Yayınları

3.

A) 1 ve 2.

2. Ünite

2.
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8.

Burak arkadaşı Faruk’la mahallede futbol oynamaktaydı. Oruç tutan bu iki arkadaş susadıkları
bir sırada top oynamayı bırakıp, sohbete daldılar. Bu sırada yanlarına gelen Mehmet izinsiz
bir şekilde Faruk’un topunu almaya çalışınca
Faruk sinirlendi ve Mehmet’e doğru yürüdü.
Faruk’un ağzından yanlış bir kelime çıkacaktı ki
Burak onu uyardı ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
şu hadisini hatırlattı: ----

10. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına
özgü değildir?

Verilen metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

11. Ramazan ayına Kur’an ayı da denmesinin ve
bu ayda daha fazla Kur’an’la meşgul olunmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Sahur yemeği yiyin. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır.”

A) Fitre

B) Oruç

C) Kadir gecesi

D) Teravih namazı

(Müslim, Sıyâm, 45)

A) Kur’an’da Ramazan ayıyla ilgili ayetlerin çok
olması

B) “Kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır.”

B) Kur’an’da oruç ibadetine fazlaca vurgu yapılması
C) Kur’an’ın Ramazan ayında indirilmesi

(Buhârî, İman, 28)

D) Ramazan orucunun farz oluşunun Kur’an’da
açıklanması

C) “Oruç bir kalkandır. Oruçlu, saygısızlık yapmasın, kötü konuşmasın. Eğer biri kendisine
sataşırsa, iki defa, ‘Ben oruçluyum.’ desin. . .”
( Buhârî, Savm, 2)

D) “Mübarek ramazan ayı size geldi. Yüce Allah
bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda
sema (cennet) kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır...”

12. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın ayı dediği Muharrem ayının 9 – 10 – 11. günlerinde
tuttuğu oruçlar hangi oruçlara örnek olarak
gösterilebilir?

9.

I. Oruçlu olduğunu unutarak yemek ve içmek

2. Ünite

Ramazan ve Oruç

II. Ağza ve burna su alıp çalkalamak
III. Güzel kokular koklamak
IV.		Sigara içmek

İşleyen Zeka Yayınları

(Nesâî, Sıyam, 5)

A) Sünnet oruç

B) Farz oruç

C) Vacip oruç

D) Müstehab oruç

13. Yalnız yaşayan ve senenin ilk Ramazan orucunu tutacak olan Hatice teyze gecenin belirli
bir vaktinde oruç tutmak niyetiyle kalkıp yemek
yedi.

Numaralanmış bilgilerden hangileri oruçlu
bir kimsenin yapabileceği davranışlar arasında gösterilebilir?

Verilen metne göre Müslümanların oruç tutmak amacıyla geceleyin yemek yedikleri bu
zaman aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) I ve II.

B) III ve IV.

A) İmsak

B) Teravih

C) I, II ve III.

D) II ve III.

C) İftar

D) Sahur
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1.

Öğretmen 5/C sınıfında ders anlatmaktadır: «
İftar vakti, Müslümanlar için sevinç ve paylaşma vaktidir. Akrabalarla, komşularla, muhtaçlarla birlikte oturulan iftar sofraları Yüce Allah’a
kulluk eden Müslümanları birbirine kenetler.
Hz. Peygamber, Müslümanları iftar yemeklerini
paylaşmaya teşvik etmiştir.”

3.

•

Sadece Ramazan ayında kılınır.

•

Yirmi rekattır.

•

----

Bunun üzerine Meltem parmak kaldırıp öğretmeninden söz alarak, “Öğretmenim bu konuyla
ilgili aklıma bir hadis geldi.» deyip bu durumu
ifade eden bir hadis söylemiştir.

Filiz Öğretmen 5/A sınıfında teravih namazı ile
ilgili konu tekrarı yaparken öğrencilerin söylediklerini maddeler hâlinde tahtaya yazmıştır.

Buna göre Meltem’in söylediği hadis aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Buna göre tahtaya aşağıdakilerden hangisi
yazılırsa yanlış bir bilgi olur?

A) “ ... Müminin iki sevinci vardır: Birisi iftar vaktinde orucunu açtığı andaki sevinci, diğeri
Rabbine kavuştuğu zaman orucunun (mükâfatından kaynaklanan) sevincidir.”

A)Yatsı namazından sonra kılınır.
B) Bu namaz ikişer rekâtta ya da dört rekâtta
selam verilerek kılınır.
C) Teravih namazı kılınırken aralarda cemaatle
salavatlar getirilir ve güzel sesli müezzinler
ilahiler okurlar.

B) “Her kim bir oruçluya iftar yemeği yedirirse,
kendisine onun sevabı kadar sevap verilir;
oruçlunun ecrinden de hiçbir şey eksiltilmez.”

D) Farz olan bir ibadettir.

C) “Oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk
kokusundan daha güzeldir.”
D) “Her iyilik sadakadır.”

(Nesai, Sıyam, 5)

Verilen hadiste geçen “farz” hangi anlama
gelmektedir?

?

?

?

Şemada “?” işaretli yerlere aşağıdakilerden
hangisi yazılamaz?
A) Fitre miktarının alt sınırı her yıl Diyanet İşleri
Başkanlığı tarafından açıklanır.

A) Allah’ın yapılmasını kesin olarak emrettiği iş
ve davranışlardır.

B) Fitrenin bayram namazı vaktine kadar verilmesi uygun görülmüştür.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.)’in yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği iş ve davranışlardır.

C) Zekat veren kimsenin fitre vermesine gerek
yoktur.

C) İslam dininin yapılmasını hoş görüp tavsiye
ettiği fakat zorunlu kılmadığı davranışlardır.

D) Fıtır sadakası olarak verilecek sadakanın
miktarı, veren kişinin bir günlük yemek masrafı kadardır.

D) Allah’ın yapılmasını istediği işlerdir.

Ramazan ve Oruç

“Ramazan ayı geldi. Bu ay, Allah’ın oruç tutmayı farz kıldığı mübarek bir aydır...”

Fıtır Sadakası (Fitre)

2. Ünite

2.

İşleyen Zeka Yayınları

4.

Ramazan Orucu ve Önemi / Ramazan ve Oruçla İlgili Kavramlar - II

TEST
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5.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Ramazan ayı
ile ilişkilendirilemez?

8.

A) “Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik… Kadir gecesi bin aydan daha
hayırlıdır.”

D

(Kadir suresi, 1-3. ayetler)

Y

Hz. Peygamber,
Ramazan ayında her
zamankinden daha
fazla Kur’an okumuş
ve Müslümanlara da
bunu tavsiye etmiştir.

B) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten
sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz
kılındığı gibi size de farz kılındı.”
(Bakara suresi, 183. ayet)

C) “ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi
olur …”

D

D) “… Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir
yoksul doyumu fidye verir …”

Orucun başladığı
vakte sahur adı
verilir.

Y

I

(Maide suresi, 32. ayet)

D
II

Y

III

IV

Şemadaki cümlelerin doğru veya yanlış olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki
rakamlardan hangisine ulaşılır?

(Bakara suresi, 184. ayet)

6.

Dişler arasında sahurda kalan nohut tanesi
büyüklüğündeki bir yiyecek arttığını yutmak
orucu bozmaz.

A) I.

Mahalleden arkadaşları ve Murat amcayla teravihe giden Selçuk, Murat amcaya teravihle ilgili
bazı sorular sordu.

9.

B) II.

C) III.

D) IV.

Oruçla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Şevval orucu sünnet oruçtur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Murat
amcanın teravih namazı hakkında verdiği
doğru bir bilgidir?

B) Farz olan oruç Ramazan ayında tutulur.
C) Muharrem orucu farz oruçtur.
D) Oruç ayına Kur’an ayı da denir.

A) Sadece cemaatle kılınır.
C) Hem cemaatle hem de yalnız kılınabilir.
D) Evde kılınamaz.

2. Ünite

Ramazan ve Oruç

7.

Oruç bütün Müslümanlara farz kılınmış bir ibadettir. Fakat bazı kimseler bu durumdan muaf
tutulmaktadır.

İşleyen Zeka Yayınları

B) Sadece tek başına kılınır.
10.

Dayanışma

Ramazan

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda değerlendirilemez?
A) Yolcu olan kimseler
B) Ergenlik çağına girmiş olanlar

Merhamet

Ayıdır

?
Yukarıda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

C) Hamile ya da çocuk emziren kadınlar

A) Zulüm

B) Sabır

D) Yaşlı olan kimseler

C) Kur’an

D) Bağışlanma

Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

TEST
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1.

Kavramların Açıklaması

Mukabele

Mahya

Diş
Kirası

Tekne
Orucu

Borç
Sildirme

Hırka-i
Şerif

Osmanlı zamanında fakirlerin borçlandığı veresiye defterinden zenginlerin ödeme yapması
Oruca alıştırmak için günün belli bir
kısmında küçüklerin tuttuğu oruç
Ramazan ayında evde, camide
karşılıklı Kur’an-ı Kerim’in okunması,
diğerlerinin takip edip hatim etme
faaliyeti
Ramazan ayında cami minareleri
arasına asılan ışıklı güzel sözler
Ramazanda iftara davet edilen kişilere verilen hediyeler
Ramazan ayında ziyarete açılan,
peygamberimizden kalan hırka
Verilen çizelgede boş bırakılan yerleri sırasıyla doğru olarak işaretlediğimizde aşağıdakilerden
hangisi ortaya çıkar?
A) Diş kirası – Borç sildirme – Hırka-i Şerif – Mukabele – Tekne orucu – Mahya
B) Borç sildirme – Tekne orucu – Mukabele – Hırka-i Şerif – Diş kirası – Mahya
C) Diş kirası – Hırka-i Şerif – Tekne orucu – Mukabele – Mahya – Borç sildirme

Verilen bu hediyenin ismi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hırka-i Şerif

B) Borç sildirme

C) Fitre

D) Diş kirası

3.

Kur’an-ı Kerim Peygamberimize (s.a.v.), ramazan ayında inmiştir. Her yıl ramazan ayında
vahiy meleği Cebrail (a.s.) ve Peygamberimiz
(s.a.v.) o zamana kadar gelen ayetleri karşılıklı
olarak birbirlerine okurlardı. Peygamberimizin
(s.a.v.)’in bu davranışını Müslümanlar kendilerine örnek almıştır. İşte ramazan ayında birinin
Kur’an’ı okuyup diğerlerinin dinlemesine veya
takip etmesine ---- denir.
Verilen metinde bırakılan boşluğa getirilmesi gereken Ramazan geleneği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diş kirası

B) Tekne orucu

C) Mukabele

D) Fıtır sadakası

2. Ünite

Toplumumuzda bugün olduğu gibi geçmişte de
Ramazan ayına özgü birçok gelenek vardı. Osmanlı döneminde iftar sofralarına çok önem verilirdi. Gelen misafirler Allah’ın (c.c.) lütfu olarak
görülür ve onları ağırlamak için canla başla hizmet edilirdi. Geçmişte iftar sofrası misafirlerine
verilen değeri göstermek üzere hediye verilirdi.

İşleyen Zeka Yayınları

2.

Ramazan ve Oruç

D) Borç sildirme – Tekne orucu – Mukabele – Mahya – Diş kirası – Hırka-i Şerif

Kültürümüzde Ramazan ve Oruç

TEST
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4.

7.

Kültürümüzde ramazan ayı dışında muharrem
ayında da oruç tutulur. Muharrem orucu ramazan dışında tutulan oruçların en faziletlisidir.

I. Mukabele
II. Hırka-i Şerif ziyareti
III. Mahya

Muharrem ayını önemli kılan gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

IV. Diş kirası

A) Hz. Hüseyin’in bu ayda şehit olması

Yukarıdakilerden hangileri kültürümüzde yer
alan ramazan geleneklerindendir?

B) Kur’an’ın bu ayda inmeye başlaması

A) I ve II.

B) II ve III.

C) Hz. Muhammed’in bu ayda peygamber olması

C) I, III ve IV.

D) I, II, III ve IV.

D) Kurbanın bu ayda vacip olması

8.

Mukabele ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Kur’an’ı iyi okuyan kimseler cemaate dönük
olarak Kur’an okur.

5.

B) Müslümanlar, Hz. İbrahim (a.s.) ile başlayan
bu güzel uygulamayı o günden bugüne kadar devam ettirmektedirler.

“Resulullah (s.a.v.) hem oruçluyu (işlediği) faydasız fiillerden ve (söylediği) kötü sözlerden
temizlemek hem de fakirlere gıda olmak üzere
fıtır sadakası vermeyi emretti. Artık kim bunu
bayram namazından önce öderse o, makbul bir
sadakadır. Kim de bunu bayram namazından
sonra verirse o, başka vakitlerde verilen sadakalardan birisi olur.”

C) Günün her vaktinde yapılabilir.
D) Cemaat okunan ayetleri Mushaf’tan takip
eder.

(Ebu Dâvûd, Zekât, 18)

Verilen hadiste vurgulanan sadakanın diğer
adı aşağıdakilerden hangisidir?

2. Ünite

Ramazan ve Oruç

B) Zekât

C) Sadaka-i cariye

D) Öşür

Hz. Muhammed (s.a.v.)’e saygı ve sevgi nedeniyle insanların Ramazan ayında ziyaret
ettikleri, İstanbul’da bulunan cami aşağıdakilerden hangisidir?

İşleyen Zeka Yayınları

6.

A) Fitre

9.
Ülkemizde Ramazan bir yıl boyunca
beklenen bir dost
gibi karşılanır. Onun
gelişinden duyulan
mutluluk her yerde
hissedilir. Ramazan, iki
minare arasına asılan
“Hoş geldin on bir ayın sultanı”, “Hoş geldin
Ramazan” gibi ışıklı yazılarla bir misafir gibi
karşılanır.

A) Sultanahmet Camisi

Bu ışıklı yazılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

B) Süleymaniye Camisi

A) Takke

B) Şerefe

C) Hırka-i Şerif Camisi

C) Minber

D) Mahya

D) Hacı Bayram Veli Camisi

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.) /
Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı
1.

4.

“---‘O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir?
Biz hükümdarlığa ondan daha lâyığız. Ona zenginlik de verilmemiştir.’ dediler. Peygamberleri
şöyle dedi: ‘Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize
(hükümdar) seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu
geniş olandır, hakkıyla bilendir.’”

C) Nemrut

D) Câlût

B) Çocuğunun ismine
C) Hangi kavme gönderildiğine
D) Kime karşı savaştığına

5.

2.

Hz. Davud (a.s.) İsrailoğullarına gönderilen bir
peygamberdir. Hz. Süleyman’ın (a.s.) babasıdır. Kitap verilen dört peygamberden biridir.
Kendisine Zebur verilmiştir. Zebur, Tevrat’tan
sonra indirilen ilahi bir kitaptır.

A) Hangi ilahi kitap verildiğine

İsrailoğulları peygamberlerinin bu cevabı
üzerine kimi hükümdar olarak kabul etmişlerdir?
B) Tâlût

8

Bu metinde Hz. Davud (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(Bakara suresi, 247. ayet)

A) Firavun

TEST

Rabbena duaları ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

Din kültürü ve ehlak bilgisi öğretmeni Hilmi Bey
öğrencilerini A ve B diye iki gruba ayırmış ve
her grubun yüksek sesle ve sırayla Rabbena
dualarını karşılıklı okumalarını istemiştir.
A grubundaki öğrenciler en son “ve kınâ azâben
nâr.” diyerek duayı tamamlamışlardır.

A) Bu dualar sadece hadisler de geçmektedir.
B) İki duanın da “Rabbena” kelimesiyle başlaması nedeniyle bu dualara “Rabbena duaları” denmektedir.

Hilmi Bey diğer gruba dönerek siz de diğer
Rabbena duasını okuyun demiştir.
Buna göre B grubunun aşağıdakilerden
hangisini söylemesi beklenmez?

C) Müslümanlara hem dünya hem de ahiret için
dua etmeleri gerektiği Rabbena duasıyla öğretilmektedir.

A) ve li vâlideyye
B) yevme yekûmül hisâb.

D) Rabbena duaları namazlarda son oturuşta
okunur.

C) ve fi’l âhireti haseneten

6.

1. Rabbena’ğfirli
2. Ve’lil müminine
3. Veli valideyye
4. Yevme yegumül hisab

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Davud’un (a.s.)
mesleğidir?

Rabbena dualarının ikinci kısmının okunuş
sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Marangozluk

B) Demircilik

A) 1-2-3-4

B) 1-3-2-4

C) Avcılık

D) Bahçıvanlık

C) 1-2-3-4

D) 1-3-4-2

Ramazan ve Oruç

Peygamberlerin her biri bir veya birkaç dünya
işiyle meşgul olmuş ve geçimlerini bu yolla sağlamışlar. Bazı peygamberler çobanlık yaptığı
gibi bazıları da gönderildikleri kavme liderlik ve
öğreticilik yapmışlar ve birçok mesleğin ortaya
çıkmasının önünü açmışlardır.

2. Ünite

3.

İşleyen Zeka Yayınları

D) Rabbenağfirlî

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Davud (a.s.) /
Bir Dua Tanıyorum: Rabbena Duaları ve Anlamı

TEST
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7.

10.

“Allah’ın en çok hoşnut olduğu oruç, Davud’un
orucudur. O, yılın yarısını oruçlu geçirirdi. Yüce
Allah’ın en çok hoşnut olduğu namaz da Davud’un namazıdır. O, gecenin yarısını uyku ile
geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin
kalanında yine uyurdu.”

(Bakara suresi, 200. ayet)

II. “--- Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi
bana kolaylaştır.”

(Müslim , Sıyâm, 190)

(Tâhâ suresi, 25-26. ayetler)

Bu hadiste Hz. Davud (a.s.) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

III. “Ey Rabbimiz! Ahirette hesabın görüleceği
gün beni, annemi, babamı ve tüm müminleri
bağışla.”

A) Hükümdar oluşu

(İbrahim suresi, 41. ayet)

B) Kendi el emeğiyle geçinmesi

Verilen ayetlerden hangisinde sadece dünya
için dua edenlerin ahirette pişman olacakları
vurgulanmaktadır?

C) Sesinin güzel oluşu
D) İbadete düşkünlüğü

8.

I. “--- ‘Ey Rabbimiz! Bize dünyada ver.’ derler.
Böyle kimselerin ahiretten hiç nasibi yoktur.”

Aşağıdakilerden hangisi Rabbena dualarının anlamında yer almaz?

A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) II ve III.

11. “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.”

A) Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.
B) Beni namaza devam eden bir kimse eyle
C) Ahirette hesabın görüleceği gün beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla.

(Tirmizî, Deavât, 72.)

Hz. Davud (a.s.) bu duasında Yüce Allah’tan
aşağıdakilerden hangisini istememiştir?

D) Bizi, cehennem azabından koru.

A) Allah’ı sevenin sevgisini
B) Allah’ın sevgisine ulaştıran ameli
Rabbena duaları “Ey Rabbimiz!” diye
başlamaktadır.
D

Ramazan ve Oruç

Rabbena duaları namazlarda okunmaz

2. Ünite

C) Allah’ın emirlerinin dünyada kalıcı olması
için kutsal kitap

D

Y
Dua, kulu Allah’a
(c.c.) yaklaştırır.

Y

I

D
II

Y

III

IV

Şemadaki cümlelerin doğru veya yanlış olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki
rakamlardan hangisine ulaşılır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

İşleyen Zeka Yayınları

9.

D) Allah sevgisini herşeyden sevimli kılmasını

12. Rabbena atina fi’d dünya haseneten ve fi’l
ahirati haseneten ve gına azabennar. Rabbenağfirli velivalideyye velil müminine yevme ye
gumul ---Bu dua aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanır?
A) kerim

B) rahim

C) hisab

D) gafur

Nezaket Kuralları / Selamlaşma Adabı / İletişim ve
Konuşma Adabı / Sofra Adabı
1.

4.

“İnsanların, peygamberlerden öğrenegeldikleri
sözlerden biri de ‘Utanmadıktan sonra dilediğini
yap!’ sözüdür.”

TEST
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Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi, misafirine
ikram etsin.
(Müslim, Edeb, 18)

Verilen hadiste vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen hadiste insanlara kazandırılmak istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Edepli olmanın önemi

A) Çalışmak

B) Gösteriş yapmak

B) Peygamberlere uymanın önemi

C) Cömert olmak

D) İbadet etmek

C) Ölçülü davranmayanları insanların sevmeyeceği
D) Güzel sözlü olmanın nezaket kurallarından olduğu

5.

I. Yemeği önümüzden yemek
II. İnsanları rahatsız etmeyecek şekilde yemek
III. Yiyeceğimiz kadar yemeği tabağımıza almak

A) Başkalarının özel eşyalarını karıştırmaz.
B) İzin almadan kapısı kapalı olan odalara girmez.

IV. Yemeğe besmele ile başlamak
Yukarıdakilerden hangileri sofra adabına
uygun davranışlar arasında gösterilebilir?
C) I, II ve IV.

D) I, II, III ve IV.

(I) Selamlaşmak insanlar arası birlikteliğe katkı
sağlar. (II) İnsanlar arasındaki iletişim sorunlarının giderilmesinde ilk adımdır. (III) Toplumda
paylaşmanın artmasını sağlar. (IV) Selam sadece bir ortama girilirken verilmelidir.
Metindeki numaralanmış ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

D) Kendisine verilen sırları insanlara anlatır.

6.

I. Yemek yerken sağ eli kullanmak
II. Yemekten sonra besmele çekmek
III. Yemekten tam doymadan kalkmak
Yukarıdakilerden hangileri sofra adabına
uygun davranışlar arasında gösterilebilir?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

Adap ve Nezaket

B) II ve III.

C) İnsanların kusurlarını araştırmaz.

İşleyen Zeka Yayınları

3.

A) I ve II.

Adap ve nezaket kurallarına dikkat eden bir
insanda aşağıdaki davranışlardan hangisinin olması beklenmez?

3. Ünite

2.

TEST
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7.

Nezaket Kuralları / Selamlaşma Adabı / İletişim ve
Konuşma Adabı / Sofra Adabı

“Önce selam, sonra kelam (konuşmak).” sözünden hareketle selamlaşmakla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

10. “Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha
güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır.”

A) İlk iletişim selamla başlar.

(Nisâ suresi, 86. ayet)

B) Selamlaşmak İslam dininin de bir emridir.
C) Selamlaşmak sadece “Selâmün aleyküm”
diyerek yapılır.

Selamlaşmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) Selamla başlayan konuşma güven telkin
eder.

A) “Es-Selam” Allah’ın isimlerindendir. Selamı
vererek veya alarak karşıdakine dua etmiş
oluruz.
B) Es-Selamü Aleyküm diye selam verilir, Ve
Aleyküm-üs Selam diye veya “verahmetüllahi ve bereketühü” eklenerek alınır.

8.

C) Selam vermek sünnet, selamı almak farzdır.

Toplumumuzda merhaba, günaydın, hayırlı
günler, iyi çalışmalar, Allah’a emanet olun gibi
selamlaşma ifadeleri kullanılmaktadır. Selamlaşma, karşılıklı olarak iyi dileklerin bildirilmesidir. Örneğin; “Hayırlı sabahlar!” veya “Günaydın!” dediğimiz zaman, karşımızdakine “Senin
iyi bir sabah geçirmeni, güne iyi bir başlangıç
yapmanı dilerim. Allah bu konuda seninle olsun.” dilek ve duamızı iletmiş oluruz.

D) Selam vermeyene selam verilmemelidir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Selamlaşmanın ne zaman yapılacağına
B) Selamlaşma ifadeleriyle ne kastettiğimize
C) Selamlaşmanın ne olduğuna

3. Ünite

Adap ve Nezaket

9.

Öğretmen: “Talha, Selamünaleyküm diye selam verene nasıl karşılık veririz?”
Talha: ---5. sınıf öğrencilerinden Talha, öğretmenin
sorduğu soruya aşağıdakilerden hangisini
söylerse doğru bir cevap vermiş olur?

İşleyen Zeka Yayınları

D) Toplumumuzda hangi selamlaşma ifadelerinin kullanıldığına

11. Elif arkadaşlarına sofra adabını şöyle anlattı:
“Sofraya oturmadan ellerimi yıkarım. Büyüklerimin sofraya gelmesini ve yemeğe başlamasını
beklerim. Besmele çekerek sağ elle önümden
yerim. Yiyeceğim kadar yemek alırım, israf etmem. Yemeği küçük lokmalarla alır iyice çiğnerim. Sofradaki kişileri tiksindirecek ve nimetlere saygısızlık olacak davranışları yapmam.
Ekmek, yemek kırıntılarını dökmem. Herkesle
birlikte sofradan kalkıp Elhamdülillah derim. Yemeği pişirene, hazırlayana elinize sağlık derim.
Ellerimi yıkarım.”
Aşağıdakilerden hangisi sofrada uygun olmayan davranışlardan biri değildir?
A) Helal yollardan kazandığımız parayla aldığımız yiyeceklerden yemek
B) Ağzımız doluyken konuşmak

A) Merhaba

B) Allahu Ekber

C) Lokmaları çiğnerken ağzımızı açık tutup şapur şupur ses çıkarmak, kaşığı, ağzı ekmeğe silmek

C) Aleykümselam

D) Sağol, inşallah

D) Sağlığımıza zararlı bir şeyi yiyip içmek

Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler /
Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı
1.

4.

“Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve
yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah,
kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla
sevmez. Yürüyüşünde tabiî ol, sesini alçalt.
Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.”

TEST
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I. Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât.
II. Haseneten ve kınâ azâben nâr.
III. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü
IV. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn.
Tahiyyat duasını okuyan bir kişi numaralandırılarak verilen ifadelerden hangisini söylememiştir?

(Lokman suresi, 18-19. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine dikkat
çekilmektedir?

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

A) Faizin haram kılındığına
B) Güzel ahlaka ve nezaket kurallarına

2.

III. Kelime-i tevhit ile sona erer.

“Bu duada Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki konuşma yer alır. Bu konuşmada Yüce
Allah Peygamberimize rahmet, bereket ve
esenlik dilemektedir. Bu dua kelime-i şehadet
ile son bulur. Peygamberimiz bu duayı namazların oturuşunda okumuş ve okunuşunu
Kur’an’dan bir sure öğretir gibi ashabına öğretmiştir. Müslümanlar namazlarında bu duayı
okuyarak Yüce Allah’ı, O’nun salih kullarını ve
bütün varlıkları selamlamış olurlar.”

numaralanmış bilgilerden hangileri söylenebilir?

Buna göre öğretmenin hakkında bilgi verdiği dua aşağıdakilerden hangisidir?

A) I ve II.

B) II ve III.

A) Sübhaneke duası

B) Tahiyyat duası

C) I ve III.

D) I, II ve III.

C) Rabbena duası

D) Kunut duası

Tahiyyat duası hakkında;
I. Namazların ilk ve son oturuşunda okunur.

( … ) Verdiği öğütler sadece oğlu için geçerlidir.
( … ) Kur’an-ı Kerim’de Hz. Lokman (a.s.) peygamber olarak tanıtılır.
( … ) Adı Kur’an’ı Kerim’de bir sureye verilmiştir.
Yukarıda “Hz. Lokman (a.s.) hayatı” ile ilgili verilen bilgilerden doğru olanların yanına “D” yanlış olanların yanına ise “Y” işareti konulacaktır.
Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

İşleyen Zeka Yayınları

II. Peygamberimize ve mü’minlere rahmet
esenlik ve güzellik gibi iyi dilekler içerir.

3.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Şeyma
Hanım 5/A sınıfında ders anlatmaktadır:

6.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Lokman’ın (a.s)
Kur’an-ı Kerim’de Lokman suresinde oğluna
öğütlerinden biri değildir?
A) Anne babana iyi davran. Anne baban Allah’a
karşı gelmeni isterlerse onlara itaat et. Kalplerini kırma.
B) Yaptığın davranış iyi ya da kötü, ne kadar
küçük de olsa Allah onu görür, bilir ve Ahirette karşına getirir. Bunu bil. Buna göre davran.

A) Y - Y - D

B) D - Y - D

C) Namazını kıl, kötülükleri engelle. Başına gelenlere sabret.

C) Y - D - Y

D) D - D - Y

D) Oğlum, Allah’a şirk koşma!

Adap ve Nezaket

5.

D) Mal, can ve namusun mukaddes olup korunduğuna

3. Ünite

C) Allah’a şirk koşmamaya

Hz. Lokman’dan (a.s.) Öğütler /
Bir Dua Tanıyorum: Tahiyyat Duası ve Anlamı
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7.

10. Tahiyyat duası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler
Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti,
bereketi ve selamı senin üzerine olsun. Selam,
bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun. ---Yine tanıklık ederim ki Muhammed onun kulu
ve elçisidir.

A) İçinde “Kelime-i Şehadet” geçmektedir.
B) Namaz kılarken oturulduğu zamanlarda okunur.
C) Hz. Muhammed’e (s.a.v.) selam ve esenlik
duası edilir.

Tahiyyat duasının anlamında bırakılan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

D) Yüce Allah’ın cehennem azabından korumasına yönelik dua edilir.

A) De ki: O Allah birdir.
B) Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik
ver.
C) Tanıklık ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.
D) Biz sana Kevser’i verdik.

8.

11. “Selam, rahmet ve bütün güzellikler, iyilikler Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketleri ve selamı senin üzerine olsun. Selam,
bize ve Allah’ın iyi kullarına da olsun. Tanıklık
ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Yine tanıklık ederim ki Hz. Muhammed, O’nun kulu ve
elçisidir.”

“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret.
Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere
karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir.”
(Lokmân suresi, 17. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler arasında gösterilemez?

Yukarıda anlamı verilen dua aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanları küçük görmemek
B) Namazı düzgün kılmak

A) Rabbena

B) Tahiyyat

C) Sübhaneke

D) Salli ve Barik

C) İnsanları kötülükten uzaklaştırmak

3. Ünite

Adap ve Nezaket

9.

Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü ve’t-tayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi
ve berekâtuh. Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhi’s-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve ---Tahiyyat duası aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanırsa doğru olur?
A) hüvel aliyyül azîm.
B) eşhedü enne Muhammeden abdühû ve
resûlüh.

İşleyen Zeka Yayınları

D) Sıkıntı anında sabırlı olmak

12. “Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme!...”
(Lokmân suresi, 18. ayet)

Bu ayetle kınanan davranış aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Alçak gönüllü olmak
B) Kibirlenmek

C) fesalli lirabbike venhar.

C) Sabırsızlık göstermek

D) lem yekün lehû küfüven ehad.

D) Sinirli olmak

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları

TEST
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1.

Öğretmen, Suzan’a “Hz. Muhammed’in (s.a.v.) evliliği ve çocukları” konusunda doğru-yanlış etkinliği uygulamıştır. Suzan tabloyu aşağıdaki gibi doldurmuştur:

D
1.

Peygamberimizin çocuklarından Kasım ve Abdullah bebek yaşta, Hz. Zeynep
dışındaki kızları da Hz. Peygamber henüz hayattayken vefat ettiler.

2.

Hz. Hatice ağırbaşlı, temiz ve güzel ahlaklıydı. Bu sebeple temiz, nezih, saf anlamlarına gelen “Sadık” lakabıyla anılırdı.

✓

3.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) güvenilir, dürüst, güzel ahlaklı ve erdemli bir kişiliğe
sahip olduğunu işiten Hz. Hatice (r.a.), ona ticari ortaklık teklif etmiştir.

✓

4.

Peygamberimiz altı yaşında annesini ve sekiz yaşında amcasını kaybetti.

Y

✓

✓

Her doğru cevap 25 puan olduğuna göre Suzan kaç puan almıştır?
C) 75

A) ticari ortaklık teklif etti.
B) ona evlilik teklif etti.
C) ona her konuda destek olacağını söyledi.
D) daha iyi bir iş teklifinde bulundu.

O zamanlar ticaretle uğraşan Hz. Hatice (r.a.)
Mekke’de Kureyş’in en asil kadınlarındandı.
Ağırbaşlı, temiz ve güzel ahlaklıydı. Bu sebeple
temiz, nezih, saf anlamlarına gelen “Tâhire” lakabıyla anılırdı. Maddi durumu çok iyi olan Hz.
Hatice (r.a.) aynı zamanda zeki, cömert ve yardımseverdi.
Bu metinde Hz. Hatice ile ilgili aşağıdakilerden hangisi değinilmemiştir?
A) Ahlakına
B) Çocuklarına
C) Mekke’de hangi isimle anıldığına
D) Mesleğine

4.

Peygamberlerin her biri bir veya birkaç dünya
işiyle meşgul olmuş ve geçimlerini bu yolla sağlamışlar.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) mesleğidir?
A) Öğretmenlik

B) Marangozluk

C) Ticaret

D) Kasaplık

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı

Bu metnin sonuna düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

D) 100

3.

Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice’nin (r.a.)
kervanının başında Suriye tarafına doğru yola
çıktı. Bu yolculukta Hz. Hatice (r.a.), hizmetinde
bulunan Meysere’yi Hz. Muhammed’e (s.a.v.)
yardımcı olması ve onu yakından tanıması için
görevlendirdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Suriye’ye götürdüğü malları sattı ve istenilen malları
da satın alarak büyük bir kârla Mekke’ye geri
döndü. Hz. Hatice (r.a.) bu sonuçtan çok memnun kaldı. Hz. Hatice (r.a.), Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) ahlakından çok etkilendi ve ---İşleyen Zeka Yayınları

2.

B) 50

4. Ünite

A) 25

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Evliliği ve Çocukları
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5.

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) Mekke’de el-Emin
lakabı verilmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

9.

“Kendi döneminin en hayırlı kadını Meryem’dir.
Hatice de kendi döneminin en hayırlı kadınıdır.”
(Buhârî, Menâkıbü’l-ensâr, 20.)

Verilen hadisten hareketle Hz. Hatice ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Doğru ve dürüst olması
B) Cesaretli olması

A) Hayırlı, temiz, güzel ahlaklı, zeki, cömert ve
yardımseverdi.

C) Kararlı olması
D) Merhametli olması

B) Peygamberimiz, ömrü boyunca hiç unutmamıştır.
6.

C) Peygamberimizin “--- Annemden sonraki annem---” diye bahsetmesi onun bu sevgisini
göstermektedir.

Hz. Hatice (r.a.), Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ahlakından çok etkilendi ve ona evlilik teklif etti.
Bu teklifi kabul eden Hz. Muhammed (s.a.v.)
Hz. Hatice (r.a.) ile evlendi. Bu evlilikten ikisi
erkek dördü kız altı çocukları oldu.

D) Peygamberimiz, fedakarlığını ve dostluğunu
her fırsatta anmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin
çocuklarından biri değildir?

7.

A) Ayşe

B) Rukiye

C) Ümmü Gülsüm

D) Abdullah

10. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in altı çocuğunun beşi o
hayattayken vefat etmiştir.
Buna göre Hz. Muhammed (s.a.v.) vefat ettikten sonra ölen çocuğu aşağıdakilerden
hangisidir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıdakilerden yanlıştır?
A) 6 yaşına geldiğinde annesi vefat etmiştir.

11.

B) Dedesinin vefatıyla bakımını amcası Ebu
Talip üstlenmiştir.

4. Ünite

B) Rukiye

C) Fatıma

D) Zeynep

I. Zeynep
II. Rukiye

C) 40 yaşında Hz. Hatice ile evlenmiştir.

III. Ümmü Gülsüm

D) Doğmadan önce babası vefat etmiştir.

IV. Şeyma

Ebu Talip geçimini ticaretle sağlıyordu. Amcasının yanında çocukluk ve gençlik dönemini yaşayan Hz. Muhammed (s.a.v.) de ticaretle uğraştı. Kendini geliştirdi ve tecrübe sahibi oldu.
Yaptığı her işte doğru ve dürüst olduğundan
Mekkelilerin güvenini kazandı.
Peygamberimize güvenilir kişiliğinden dolayı hangi lakap verilmiştir?
A) Üsve-i hasene

B) Sıdk

C) el-Emin

D) Fetanet

Yukarıdakilerden hangisi Hz. Muhammed
(s.a.v.)’ in kızlarından değildir?
İşleyen Zeka Yayınları

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı

8.

A) Abdullah

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

12. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatı ile ilgili bir
yarışmaya katılacak olan Neva, Peygamberimizin erkek çocuklarının isimlerini ezberlemek
istemektedir. İlk üçünde hatalı söyleyen Neva
dördüncüde doğru olanı bulmuştur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Neva’nın
söylediği doğru isimlerdir?
A) Abdullah ve Kasım

B) Hasan ve Ali

C) Ömer ve Osman

D) Hasan ve Hüseyin

Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) / Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
/ Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
1.

4.

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed
(s.a.v.) ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Hz. Muhammed’in ailesi onun öğütlerini dinleyerek ve uygulayarak topluma örnek olmuştur.
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I. “Yediklerinizden onlara (eşlerinize) da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları
dövmeyin ve kötülemeyin.”

B) Hz. Muhammed’in ailesinde sevinç ve sıkıntılar paylaşılırdı.

II. “Müminlerin iman bakımından en üstün
olanları, ahlakı en iyi olanlarıdır. Sizin en
hayırlılarınız da hanımlarına karşı en iyi
davrananınızdır.”

C) Hz. Muhammed’in ailesi misafirlere cömert
davranırdı.

III. “Hiçbir baba, çocuğuna güzel terbiyeden
daha hayırlı bir miras bırakmış olamaz.”

D) Hz. Muhammed ve ailesinin davranışları günümüze uyarlanamaz, uygulandığı zamanı
kapsar.

IV. “...Dikkat edin! Sizin hanımlarınız üzerinde
hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin
üzerinizde hakları vardır...”
Yukarıda verilen hadislerin hangisinde Peygamberimiz diğerlerinden farklı bir konuya
vurgu yapmıştır?

2.

A) I.

I. Hz. Muhammed (s.a.v.) çocukları arasında
ayrım yapmaz, adaletli davranırdı.

B) II.

C) III.

D) IV.

II. Evlatlarını çok sever, sevgisini de belli ederdi.
III. Oğlu İbrahim vefat edince ağlamış ve çok
üzülmüştü.

B) II ve III.

C) I ve III.

D) I, II ve III.

3.

Hiranur : Çocuklarıyla oyun oynardı.
Emine : Onların sevinçlerine ortak olurdu.
Melisa : Çocukların sevgi bağını koparacak,

onları üzecek davranışlardan ısrarla
kaçınırdı.
Bu öğrenciler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermiş olabilir?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl bir dededir?
B) Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl bir babadır?
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl bir evlat olmuştur?
D) Hz. Muhammed (s.a.v.) nasıl bir eştir?

İşleyen Zeka Yayınları

5.

Hz. Peygamberin sütannesi Halime’nin köyünde kuraklık olmuş ve tüm hayvanları ölmüştü.
Hz. Peygambere gelerek bu kuraklığı üzüntü
içinde anlatmıştı. Peygamberimiz o zamanlar
Hz. Hatice ile evliydi. Hz. Hatice bu durumdan
haberdar olunca Hz. Peygamberin sütannesine
kırk koyun ve yüklerini taşıması için bir de deve
hediye etmişti. Hz. Hatice her zaman eşine
destek olmuş ve akrabalarına karşı çok cömert
davranmıştı.
Bu parçada Peygamberimiz ve ailesinin güzel
davranışlarından hangisine vurgu yapılmıştır?
A) İsraftan kaçınılmasına
B) Arabalık ilişkilerine özen gösterilmesine
C) Yetim ve öksüzlerin gözetilmesine
D) Misafire karşı cömert olunmasına

4. Ünite

A) I ve II.

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı

Yukarıda verilenlerden hangileri bir baba
olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)’in özelliklerine örnek gösterilebilir?
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6.

Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) / Bir Baba Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
/ Bir Dede Olarak Hz. Muhammed (s.a.v.)
9.

Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk vahiy geldiğinde
bunu eşi Hz. Hatice’ye (r.a.) anlatmış, Hz. Hatice (r.a.) “Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen, akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz
söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım
eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanları gözetirsin.”
demiştir.

II. Onlar arasında hakkı gözetir, adaletli davranırdı.
III. Önemli konularda fikirlerini alırdı.
IV. Onları üzecek her türlü davranıştan kaçınırdı.
Yukarıdakilerden hangisi bir baba olarak Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) çocuklarla ilgili davranış şekli olamaz?

(Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 1)

A) I.

Verilen olaydan hareketle Hz. Hatice ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

B) Vahiy sürecinde Peygamberimize destek olmuştur.

D) Peygamberimize karşı anlayışlı davranmamıştır.

A) Eşlerin birbirlerine zaman ayırmasının önemi
B) Kadın haklarına saygılı olunması gerektiği
C) İnsan haklarına özen gösterilmesi gerektiği

Hz. Muhammed (s.a.v.) bazen torunlarının karşısına geçerek kollarını açar, kendisine doğru
koşmalarını söylerdi. Torunları dedelerine ulaşmak için koşmaya başlardı. Hz. Peygamber
kazanan torununu omuzlarına kaldırırdı. Sonra
onları bağrına basarak şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bu ikisine merhamet et! Ben de onlara
merhamet ediyorum!”

D) Eşlerin birbirini sevmesinin önemi

11. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in evine sık sık misafir
gelirdi. O (s.a.v.) ve ailesi misafirlerini en güzel
şekilde ağırlardı. Ellerindeki imkânlarla onlara
ikramda bulunurlardı.
Bu metinde Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

C) Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer
D) Ümmü Gülsüm ve Hz. Ali

1. Hz. Muhammed (s.a.v.) komşuluk ilişkilerine önem verirdi.
2. Hz. Muhammed (s.a.v.) yetimleri korurdu.

İşleyen Zeka Yayınları

B) Ümame ve Hz. Ali

Hz. Muhammed ve Aile Hayatı

D) IV.

Verilen hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.)’in
vurguladığı asıl konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin

4. Ünite

C) III.

C) Hz. Muhammed’in anlattığı şeyler onu korkutmuştur.

Verilen metinde geçen peygamberimizin torunları aşağıdakilerden hangisidir?

8.

B) II.

10. “... Dikkat edin! Sizin hanımlarınız üzerinde
hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin
üzerinizde hakları vardır ...”
(Tirmizî, Radâ, 11)

A) Hz. Muhammed’in söylediklerine inanmamıştır.

7.

I. Erkek çocuklarına daha çok değer verirdi .

A) Cömert oldukları
B) Anlayışlı oldukları
C) Yardımsever oldukları
D) Savurgan oldukları
12. Hz. Muhammed (s.a.v.) ticaret için ya da bir iş
için evden ayrıldığında ailesi onu özler, o geldiğinde evde büyük bir sevinç oluşurdu.

4. Hz. Muhammed kararsız ve cesaretsizdi.

Bu durum Peygamberimiz ve ailesi arasında
aşağıdaki duygulardan hangisinin olduğunu
gösterir?

Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Sevgi

B) Cesaret

A) 1.

C) Adalet

D) Sabır

3. Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkı gözetirdi.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

