
*Doğru seçeneği işaretleyin. (12x5=60p)

1. Hangisi güzel ahlâk sahibi bir kişinin özelliği

değildir?

A)Dürüstlük B)Kıskançlık

C)Merhamet D)Yardımseverlik

2. Hangisini yapan sevap kazanır?

A) Yalan söyleyen B) Hırsızlık yapan

C) Yardım eden D) Haksızlık yapan

3. “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 
(başlarım)” anlamına gelen dinî ifade 
aşağıdakilerden hangisidir? yazilihocam.com
A) Lâ ilâhe illallah B) Selamün aleyküm

C) Allahuekber D) Bismillahirrahmanirrahim

4. Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitabımızın

ismidir?yazilihocam.com
A) Kuran B) Tevrat  C) 

Zebur D) İncil

5. “Hamdolsun” ve “Elhamdülillah”

kelimelerinin

manası nedir?

A) Allah birdir, tektir

B) Allah en yücedir.

C) Allah’ım sana şükürler olsun.

D) Allah korusun.

6. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi, aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Bakara B) Yasin

C) Kevser D) Fatiha

7. Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından

değildir? 

A) Allah’a inanmak  B) Kitaplara iman

C) Oruç tutmak  D) Ahirete inanmak

8. Zengin Müslümanların, sahip oldukları mal

veya paralarının belli bir bölümünü ibadet

niyetiyle her yıl fakir ve muhtaçlara vermelerine

…………………. denir. 

   Yukarıdaki cümlede boş bırakılan bölüme 

hangi ifade getirilmelidir? (Cevabı işaretleyin) 

A) Hac B) Zekât

C) Sadaka D) Kurban

9. Aşağıdakilerden hangisi günah olan bir

davranıştır?

A) Anne ve babaya saygılı olmak

B) Başkalarını kıskanmak

C) Yoksullara yardım etmek

D) Doğru sözlü ve dürüst olmak

10. Günde beş vakit yerine getirilen bir ibadettir.

Akıllı ve ergenlik yaşına girmiş her Müslümanın

yapması gerekir.

Yukarıda İslam’ın şartlarından hangisi hakkında

bilgi verilmektedir?

A) Namaz kılmak B) Oruç tutmak

C) Zekât vermek D) Hacca gitmek

11. Hangisi vahiy getiren meleğinin ismidir?

A) Azrail B) Mikâil

C) Cebrâil D) İsrâfil

12. Yüce Allah’ın insanları kendisine iman

etmeleri için gönderdiği seçilmiş elçileri kabul

edip onlara inanmaya ne ad verilir?

A) Allah’a iman B) Ahirete iman

C) Kutsal kitaplara iman D) Peygamberlere
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13. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız. (10x2=20p)

(   ) Kur’ân’ın her cümlesine cüz denir. 

(   ) Bir işe başlarken Allahü Ekber deriz. 

(   ) Anne, babaya saygısızlık yapmak ve hırsızlık yapmak günahtır. 

(   ) Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık olarak 166 ayet yer almaktadır. 

(   ) Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere ileten meleğin adı Azrail’dir 

(  ) Kur’an-ı Kerim, son ilahi kitaptır. yazilihocam.com
(   ) Kutsal kitaplardan olan İncil, Hz. Muhammed’e gönderilmiştir. 

(   ) Yemek yedikten sonra Allah’a şükür için “Bismillahirrahmanirrahim” deriz. 

(   ) Kur’an-ı Kerim’de 114 sure vardır. yazilihocam.com
(   ) İslam’ın beş temel şartından biri de hacca gitmektir. 

14. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, uygun ifadeleri yazınız. (6x2=12p)

 Kur’ân’ı başından sonuna kadar ezberleyen kimseye ……………………….. denir. 

 Kur’an-ı Kerim'in 20 sayfadan oluşan bölümlerine ………..………..…..………… denir. 

 Ramazan aylarında yapılması gereken, sabah ezanından akşam ezanına kadar bir şeyler yemeden gerçekleştirilen,

dinimizce emredilen İslam’ın şartlarından biri …………………………………………………………………….….………… 

 Dinimizde yapılması öğütlenen iş ve davranışlara karşılık olarak Allah tarafından verilecek ödüle

.................................... denir.yazilihocam.com 

 Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmeye ………………..…………………………. denir 

 Safa ve Merve tepeleri arasında hızlı adımlarla yedi kez gidip gelmeye ……………………..……………. denir. 

15. Aşağıdaki davranışların karşısındaki seçeneklerden uygun olanı (X) işaretleyiniz. (8x1=8p)

 Hepinize başarılar dilerim. 

ayet oruç tutmaktır cüz sevap 

hacı hafız namaz kılmaktır günah 

say vakfe tavaf tur atmak 

Davranış Sevap Günah 

Başkasının malını izinsiz alıp kullanmak. 

Okul eşyalarına zarar vermek. 

Birbiri ile küs olan iki kişiyi barıştırmak. 

Arkadaşımızı rahatsız etmek. 

Küfürlü söz söylemek. 

Yiyeceğimizi bir arkadaşımızla paylaşmak. 

Yolda bulduğumuz bize ait olmayan parayı harcamak. 

Küçük çocuklara yardım etmek. 


