
A. ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR (5X10=50 puan) 

Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği hem soruda hem de arkadaki cevaplama bölümünde işaretleyiniz. 

1. Hz. Ali r.a., Hz. Peygamberin yanına gelerek kızı Hz. 

Fatıma r. anha ile evlenmek istediğini söylemişti. Hz. 

Muhammed s.a.v. bu teklifi cevaplamadan önce kızının 

fikrini sormuş ve Hz. Fatıma’nın da r. anha razı olduğunu 

görünce bu evliliğe onay vermişti. Peygamberimizin bu 

davranışı aşağıdakilerden hangisi anlamına gelir? 

A- Kızının evde kalmasından endişe duyduğu 

B- Bir an evvel kızının da bir aile kurmasını istediği 

C- Çocuklarının fikirlerini önemsediği 

D- Özel işlerinde onlara asla karışmadığı 

 

2. “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. 

Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım...” 

Yukarıdaki hadis-i şerifte Sevgili Peygamberimiz s.a.v. 

bizlere aşağıdakilerden hangisini öğütlemiştir? 

A- Aile bireylerimizin işlerine karışmamamızı 

B- Ailedeki herkese karşı iyi davranışlarda bulunmamızı 

C- Ailemizdeki büyüklere hürmetkâr olmamamızı 

D- Ebeveynimize (anne-baba) karşı küçük düşürücü 

şakalar yapabileceğimizi 

 

3. Hz. Peygamber ile Yüce Allah arasındaki konuşma yer 

alır. Bu konuşmada Yüce Allah Hz. Muhammed’e s.a.v. 

rahmet, bereket ve esenlik dilemektedir. Bu dua kelime-i 

şehadet ile son bulur. 

Yukarıda anlatılan dua aşağıdakilerden hangisidir? 

A- Salavât  B- Sübhaneke 

C- Tehıyyât  D- Rabbenâ 

 

4. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v. ilk vahiy 

geldiğinde bunu önce kime anlatmıştır? 

A- En yakın arkadaşı Hz. Ebubekir’e r.a. 

B- Karısı Hz. Hatice’ye r. anha 

C- Amcası Ebû Tâlib’e 

D- Amca oğlu Hz. Ali’ye r.a. 

 

5. Kocası Ebu’l Âs Mekke’nin zengin gençlerinden ve 

kendisine emanet bırakılacak kadar da güvenilir bir 

kimseydi. Bu evlilikten Ali ve Ümame adlarında iki 

çocukları olmuştur. Ebu’l Âs Müslümanlığa girmemiş 

fakat karısının dinî inancına karışmamıştır. 

Yukarıdaki kişi Sevgili Peygamberimiz’in s.a.v. hangi 

kızının kocasıdır? 

A- Rukiye  B- Ümmü Gülsüm 

C- Fâtıma  D- Zeynep 

 

6. Peygamberimizin s.a.v. ilk karısına temiz, nezih, saf 

anlamlarına gelen aşağıdakilerden hangi lâkap verilmişti? 

A- Betül   B- Sıddîka 

C- Zehra   D- Tâhire 

 

7. Hz Lokman (a.s.) “…Yavrum! Allah’a ortak koşma! 

Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.’” 

diyerek oğlunu ne için uyarmaktadır? 

A- Şirk   B- İş ortaklığı 

C- Dedikodu  D- Sır ortaklığı 

 

8. Hz. Muhammed s.a.v. secdeye gidince torunları Hz. 

Hasan r.a. ve Hz. Hüseyin r.a. de gelip sırtına binerlerdi. 

Hz. Peygamber secdeden kalkarken onları yumuşak bir 

şekilde alıp yere bırakırdı. Secdeye gidince onlar yine 

sırtına binerlerdi. Bu durum, namaz bitene kadar bu 

şekilde devam ederdi. Namaz bitince... 

Peygamberimizin torunları ile ilişkileri düşünüldüğünde 

yukarıdaki olay nasıl tamamlanmalıdır? 

A- Hz. Muhammed s.a.v. onlara hiç kızmadan kucaklar ve 

dizlerine oturturdu. 

B- Hz. Muhammed s.a.v. torunlarına niçin böyle 

yaptıklarını sorup uyarırdı. 

C- Hz. Muhammed s.a.v. onları yanından uzaklaştırıp 

başka yerde oynamalarını söylerdi. 

D- Hz. Muhammed s.a.v. namaza çok önem verdiği için 

bu davranışlarından ötürü onları hafifce cezalandırırdı. 

 

9. Hz. Hatice r. anha, bebeği Kasım’ı kaybettiğinde Hz. 

Muhammed s.a.v. “Muhakkak ki onun için cennette süt 

emzirecek biri vardır.” diyerek nasıl bir hayat kuralını 

uygulamıştır? 

A- Aile içinde sevinç ve üzüntülerin paylaşılması 

B- Akrabalık ve komşuluk ilişkilerine özen gösterilmesi 

C- Yetimlerin ve yoksulların gözetilmesi 

D- İsraftan kaçınılması 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi sıla-i rahîm terimini en iyi 

açıklar? 

A- Arkadaşlarımıza iyilikte bulunmak 

B- Öğretmenlerimize karşı her zaman saygılı olmak 

C- Anne baba başta olmak üzere tüm akrabalar arasında 

güzel ilişki kurmak 

D- Hayatta merhamet duygumuza sık sık yer vermek 
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B. DOĞRU-YANLIŞ SEÇMELİ SORULAR: Aşağıdaki cümleler doğru ise D yanlış ise Y ile belirtiniz. (2X10=20 puan) 

(......) 1. Kur’an’da adı bir sureye de verilmiş olan Hz. Lokman a.s. bir peygamber olarak tanıtılır. 

(......) 2. Tehıyyât Duâsı namazlardaki bütün ara ve son oturuş bölümlerinde okunur. 

(......) 3. Hz. Hatice r. anha ile evliliklerinden Sevgili Peygamberimizin s.a.v. beş çocuğu olmuştur. 

(......) 4. Sevgili Peygamberimiz s.a.v. çocukları arasında en fazla İbrahim’i severdi. 

(......) 5. Hz. Muhammed’in s.a.v. Hasan, Hüseyin ve Ümâme dışında Ali, Ümmü Gülsüm ve Zeynep adlarında torunları 

 da vardır. 

(......) 6. Hz. Muhammed s.a.v. çocuklar arasında adaletli olunmasını emretmiştir. 

(......) 7. Peygamberimiz çocuklarını hiç öpmediğini söyleyen bir sahabiye “Merhamet etmeyene merhamet edilmez!” 

 demiştir. 

(......) 8. Kardeşimiz üzgün görünüyorsa ona hâli hatrı sorulmalı, sorunu çözülmeye çalışılmalıdır. 

(......) 9. Komşumuz Müslüman değilse onun iyi ve kötü günlerinde yanında olmamıza gerek yoktur. 

(......) 10. Sevgili Peygamberimiz s.a.v. kapısı en yakın komşudan ikrama başlanmasını öğütlemiştir. 

C. BOŞLUK DOLDURMALI SORULAR: Aşağıdaki sorularda boş yerlere uygun kelimeyi yazınız. (2X5=10 puan) 

Hatice Tehıyyât Âmine el-Emin ana-baba akraba es-Sıddîk beş Rabbenâ üç 

1. ………………….. her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır. 

2. Yaptığı her işte doğru ve dürüst olduğundan ona Mekke’de güvenilir anlamına gelen ........................... denilirdi. 

3. Vefatından sonra Hz. Muhammed s.a.v. onu hayırla anmış ve “…Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da 

.........................’dir.” buyurmuştur. 

4. Bir adam Hz. Peygambere “Ey Allah’ın Elçisi! Beni cennete götürecek bir salih amel söyle” dediğinde Hz. Muhammed 

s.a.v. “Allah’a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı kılar, zekâtı verir, .........................yı gözetirsin.” 

buyurmuştur. 

5. Hz. Muhammed s.a.v. “Kim Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve 

bir gecedir. Misafirlik (hakkı) ........... gündür, bundan sonra (misafire ikram) sadakadır. Misafirin de ev sahibini 

sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz.” diyerek uygun misafirliği bizlere öğretmiştir. 

Ç. EŞLEŞTİRMELİ SORULAR: Aşağıdaki sorularda sayıları kullanarak eşleştirmeyi tamamlayınız. (2X5=10 puan) 

1 Zaman israfı  Bir mekânın lambalarını boşa açık bırakmak 

2 Elektrik israfı  Bayatlayan ekmekleri çöpe atmak 

3 Yiyecek israfı  Vaktimizin çoğunu bilgisayarda oyun oynayarak geçirmek 

4 Su israfı  Defterimizdeki sayfaları boş yere koparıp durmak 

5 Ağaç israfı  Diş fırçalarken musluğu açık bırakmak 

D. KAPALI UÇLU SORU (1X10=10 puan) 

1. Tehıyyât Duâsı’nın okunuşunu yazınız (anlamını değil). 

..........................................................................................................    

  

.......................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

ÖN SAYFADAKİ 
A BÖLÜMÜNÜN 

CEVAPLARINI 
YANDAKİ ALANA 
İŞARETLEYİNİZ. 



.................................................................................................................................................. 
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“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”(Necm Suresi 39.Ayet) 
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A-)Aşağıdaki kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. (4*5=20 PUAN) 

İnanç 
Muhammed’ül-

Emin 
Kıssa Mevlit Hz. İbrahim 

1-) Hz. Muhammed’e dürüstlüğü ve güvenilirliğinden  dolayı …………………………………………… lakabı verilmiştir.  

2-) Kur’an’da Allah’ı arayan ve Nemrut tarafından ateşe atılan peygamber …………………………….’ dir. 

3-) Geçmişte yaşamış topluluklar ve peygamberler hakkında anlatılan ibret verici hikaye ve olaylara 

…………………… denir. 

4-) Kur’an-ı Kerim’in en fazla üzerinde durduğu konu ……………………. konusudur. 

5-) Hz. Muhammed’in doğduğu gün anısına kutlanan gece ………………………. Kandilidir. 

B-) Aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarına “D” yanlış olanlarına “Y” yazınız. (3*5=15 PUAN) 

 
İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz Hz. Muhammed’in sünnetidir. 

 Kur’an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiş, kıyamete kadar Allah tarafından korunacak kutsal 

kitapların sonuncusudur. 

 
Kur’an-ı Kerim’de yalnız İnanç ve İbadet konularından söz edilir. 

 
İbadet etmenin asıl amacı Allah’ın sevgisini kazanmaktır. 

 
Kur’an-ı Kerim tüm insanlığa indirilmiş evrensel bir kitaptır.  

C-) Aşağıdaki kelimeleri uygun olan ifade ile eşleştiriniz. (3*5=15 PUAN) 

Medine 
 

Hz. Muhammed’in  571 yılında doğduğu şehir. 

Amine 
 

Hz. Muhammed’in babasının adı. 

Peygamber 
 

Allah’ın emirlerini ve yasaklarını insanlara bildirmekle görevli olan elçi. 

Mekke 
 

Hz. Muhammed’in kabrinin bulunduğu şehir. 

Abdullah 
 

Hz. Muhammed’in annesinin adı. 
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“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”(Necm Suresi 39.Ayet) 

D-) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. (5*10=50 PUAN) 

1. Her yıl nisan ayında düzenlenen Kutlu 

Doğum Haftası etkinlikleri aşağıda verilen 

kişilerden hangisinin adına 

düzenlenmektedir? 

A) Hz. Ali 

B) Hz. İsa 

C) Hz. Hüseyin 

D) Hz. Muhammed (sav.) 

2. • Peygamberimizin altı çocuğunun 

annesidir. 

    • Peygamberimiz 25 yaşındayken, 

kendisiyle evlenmiştir. 

    • Mekke’de yaşayan ahlaklı ve zeki bir 

hanımdır. 

Verilen bilgiler, Peygamberimizin 

eşlerinden hangisine aittir? 

A) Hz. Aişe 

B) Hz. Hatice 

C) Hz. Mariya 

D) Hz. Zeynep 

3. “... Yiyiniz, içiniz; ancak israf etmeyiniz. 

Biliniz ki Allah israf edenleri sevmez.” (A’raf 

süresi. 31. ayet) 

Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisine 

ulaşılamaz? 

A) Cimri davranılmalıdır. 

B) Nimetlerden faydalanılmalıdır. 

C) Gereksiz harcamalardan kaçınılmalıdır. 

D) Allah’ın rızası kazanılmaya çalışılmalıdır. 

4. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı 

Kerim’de yer alan konulardan biri değildir? 

A) İnanç 

B) İbadet 

C) Ahlak 

D) Mitoloji 

5. “Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü 

Allah, israf edenleri sevmez.” ( A’râf suresi, 

31. ayet) 

Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayette 

vurgulanan konuya uygundur? 

A) Gereksiz yanan lambaların söndürülmesi 

A) Dişleri fırçalarken suyun açık bırakılması 

C) Gereksiz harcamalarda bulunulması 

D) Ekmeklerin çöpe atılması 

6. Kur’an-ı Kerim ile ilgili verilen 

bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Değiştirilmeden günümüze kadar 

gelmiştir. 

B) Sadece Arap toplumuna gönderilen kutsal 

bir kitaptır. 

C) İnanç, ibadet ve ahlak konularında temel 

kaynaktır. 

D) Kur’an’ı okumak ve anlamaya çalışmak 

ibadettir. 

7. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın 

indiriliş sebeplerinden biri olamaz? 

A) İbret almak 

B) Doğru yolu bulmak 

C) Arapçayı yaygınlaştırmak 

D) İnsanı huzura kavuşturmak 

8. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın 

insanlarda bulunmasını istemediği 

özelliklerden birisidir? 

A) Cömertlik 

B) Yardımseverlik 

C) Merhamet 

D) Bencillik 

9. Hz. İbrahim’in peygamber olarak 

gönderildiği toplum, daha önceleri 

aşağıdaki inançlardan hangisine sahipti? 

A) Putperest 

B) Yahudi 

C) Müslüman 

D) Hristiyan 

10. Aşağıdakilerden hangisi dini 

bayramlarımızdan biridir? 

A) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı 

B) Ramazan Bayramı 

C) 30 Ağustos Zafer Bayramı 

D) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 5. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 

Adı Soyadı: 

1-İnsan ilişkilerini düzenleyen ve kolaylaştıran yazılı olmayan toplumsal kurallara ne denir.? 

A-Adap kuralları          B- Nezaket    C-Selamlaşma  D- İletişim 

2.Aşagıdakilerden hangisi bir nezaket kuralı değildir? 

A-Yapılan iyiliğe teşekkür etmek        B- Misafire karşı güler yüzlü olmak 

C-Kalabalık içinde gizli konuşmak          D- Hasta ziyaretini kısa tutmak 

 I-Küçük olanın büyük olana selam vermesi  II-Araç üzerinde olanın yürüyene kadar selam vermesi 

 III-Sayı bakımından az olan  topluluğun çok olana selam vermesi 

3-Yukarıda ki ifadelerden hangileri selamlaşma adabına uygundur? 

A)I-II                 B)I-III              C)II-III             D)I-II-III 

4-Aşağıdakilerin hangisi konuşma adabına uygun değildir? 

A)Doğrukonuşmak     B)Kırıcı konuşmak       C)Ses tonunu ayarlamak      D)Abartmadan konuşmak 

5-İnsan ve diğer canlıların yaşayabilmeleri için yedikleri ve içtikleri şeylere ne ad verilir? 

A)Bereket                B)Rızık             C)Yemek   D)İsraf 

6-Aşağıdakilerin hangisi sofra adabına uygun bir davranıştır? 

A)Önümüzden yemek           B)Oturarak yemek           C)Besmele ile başlamak            D)Hepsi 

7-Hz Lokman ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A)Adı Kur’an da bir sureye verilmiştir                  B)Kendisine hikmet verilen salih bir kişidir 

C)Oğluna öğütlerde bulunmuştur  D)Kendisine kitap verilmiştir 

8-Namazlarda oturduğumuz zaman okunan ve Allah cc ile Hz Peygamber as arasından geçen 

konuşmanın yer aldığı dua hangisidir? 

A)Tahiyyat                  B)Rabbena              C)Salavat                 D)Kunut 

9-Hz Muhammed’in as Hz Hatice ile evliliğinden kaç çocuğu olmuştur? 

A)4                        B) 5                    C)6                 D)7  

10-Hz Muhammed’in soyu hangi çocuğu ile devam etmiştir? 

A)Zeynep                   B)Rukiye                C)Kasım               D)Fatıma 

11-Hz Hatice’nin üstün ahlakından dolayı kendisine …………….lakabı verilmiştir? 

A)Kübra                        B)Hanife                 C)Tahire               D)Hafsa 
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12-“Sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananınızdır”buyuran Hz Peygamber 

eşine karşı tutumu nasıl olmuştur? 

A)İşlere hiç yardımcı olmazdı B)Kırıcı-incitici        C) Saygılı-anlayışlı  D)Eşine danışmazdı 

13-Hz Peygamberin kızı Zeynep’ten olan torunlarının adları nelerdir? 

A)Ali-Umame                B)Kasım                C)Ümmü Gülsüm             D)Hasan 

14-Hz Muhammed’in as bir sahabiye “Allah’tan korkun çocuklarınıza adaletli olun”buyurması 

O’nun çocuklara nasıl davranılmasını istediğini gösterir? 

A)Çocuklarla şakalaşılmasını               B)Çocuklara hediyeler alınmasını 

C)Çocuklara eşit davranılmasını          D)Çocukların sevilmesini 

15- Hangisi Hz Lokman’ın oğluna verdiği öğütlerden değildir? 

A)Yavrum Allah’a ortak koşma                      B)Yavrucuğum namazı özenle kıl          

 C)Yürüyüşünde tabii ol sesini alçalt              D)Yiyin-için israf etmeyin 

 

16- Tahiyyat duasını yazınız (15p) 
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16-Doğru –Yanlış Soruları  (10p) 

(  ) Selamlaşmak insanlar arasındaki muhabbeti arttırır. 

(  ) Selam barış-esenlik-güven gibi anlamlara gelir. 

(  ) Hz Peygamber hiçbir yemeğe kusur bulmazdı. 

(  ) Hz Muhammed’e dürüstlüğünden dolayı “el Emin”lakabı verilmiştir. 

(  ) Hz Peygamber çocukları görünce onlara selam verirdi. 
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1. Aşağıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olanlarını belirtiniz. (30 Puan) 

 

2. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. (30 Puan) 

 

1 

 

 

Birbirimize karşı incelikli ve ölçülü davranmamızı sağlayan, davranışlarımızı ve 

ilişkilerimizi güzelleştiren kurallara ne ad verilir? 

 

Nezaket 

Kuralları 

 

Hukuk  

Kuralları 

 

2 

 

 

İyi hal ve hareketleri ifade etmek için kullanılan ve edep kelimesinin çoğulu 

olan kavram hangisidir? 

 

Adap 

 

Hikmet 

 

3 

 

 

Allah’ın yararlanmamız için verdiği her türlü nimete ne ad verilir? 

 

Rezzak 

 

Rızık 

 

4 

 

 

Hangisi yemeğin başında söylenir? 

 

Şükür 

 

Besmele 

 

5 

 

 

Hangisi sofra adabına aykırı bir davranıştır? 

Ağızda  

lokma varken 

konuşmak 

Yemeğe 

besmeleyle 

başlamak 

 

6 

 

 

Kuran’da geçen ve ibret almamız için anlatılan geçmiş toplulukların ve 

peygamberlerin olaylarına ne ad verilir? 

 

Hikâye 

 

Kıssa 

 

7 

 

 

Kuran’da oğluna verdiği öğütlerle bilinen hikmet sahibi kişi kimdir? 

 

Hz. Lokman 

 

Hz. Yusuf 

 

8 

 

 

Peygamberimize güvenilir oluşu dolayısıyla Mekkeliler tarafından verilen isim 

hangisidir? 

 

Muhammedül 

Emin 

 

Hatemün 

Nebiyyin 

 

9 

 

 

Peygamberimiz kızı Fatıma’yı kiminle evlendirmiştir? 

 

Hz. Ali 

 

Hz. Ebu 

Bekir 

 

10 

 

 

Peygamberimizin annesi kimdir? 

  

 

Halime 

 

Âmine 

 Doğru Yanlış  

1   Çevremizdeki insanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak için nezaket kurallarına uymamız gerekir. 

2   Başkalarının özel hayatını araştırabiliriz.  

3   Nezaket kurallarına uymak hem toplumsal hem de dini görevimizdir.  

4   Aile içinde selamlaşmak aileye bereket ve huzur getirir. 

5   Kötü sözlü kişilerle kimse arkadaşlık etmek istemez. 

6   Özür dilemek kişiyi insanlar arasında küçük düşürür. 

7   Toplum içinde gizli konuşmalar yapabiliriz. 

8   Konuşurken karşımızdakinin anlayacağı bir şekilde konuşmalıyız. 

9   Peygamberimiz amcasının yanında çobanlık ve ticaret yaparak büyümüştür. 

10   Peygamberimiz ailesi ile ilgili konularda ailesinin görüşlerini almazdı. 

Adı : 

Soyadı : 

Sınıfı : 

No : 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 

……………………………………………Okulu 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı 

A Grubu 

 

https://www.sorubak.com/
https://www.sorubak.com/
https://www.sorubak.com/
https://www.sorubak.com/
https://www.sorubak.com/


3. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her soru 10 puandır.) 

 

https://www.sorubak.com  

Not:   

Süre 40 dakikadır. 

Başarılar dilerim. 

Yusuf KELEŞ 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni  
 

 

1. Toplumsal ilişkilerde uyulması gereken nezaket kuralları nelerdir? 2 tane örnek veriniz. 

 

 

https://www.sorubak.com  

 

 

 

 

 

 

2. Günlük hayatta kullandığımız selamlar nelerdir? 4 tane örnek veriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıda verilen hadisi tamamlayınız. 

 

Müslüman elinden ve dilinden ……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

4. Hz. Lokman’ın oğluna verdiği öğütler nelerdir? 2 tanesini yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sorubak.com/
https://www.sorubak.com/

