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Sınıf: ......... No: ..................
Doğru: ....... Yanlış:  ...........

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu Pekiştirme Testleri

5.
SINIF

TEST - 4ÜNİTE:     Kaza ve KaderÜNİTE:     İbadet Konusunda Bilgilenelim

1. Aşağıdakilerden hangisi caminin iç kısmında bu-
lunan bölümlerinden biri değildir?

A) Minber

B) Vaaz kürsüsü

C) Şadırvan

D) Mihrap

Ayfer

Bir kişi namazlarını kendi başına kıla-
bileceği gibi cemaatle de kılabilir. An-
cak bazı namazlar vardır ki bu namaz-
ların cemaatle kılınması şarttır.

2. Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisi tek 
başına kılınamaz?

A) Sabah namazı

B) Vitir namazı

C) Cuma namazı

D) Teravih namazı

Dinimizde yer alan te-
mel ibadetlerdendir.

Günde 
beş vakit 
yerine 
getirilir.

Ramazan 
ayına özel 
bir iba-
dettir

Allah’a şükrümüzün en gü-
zel ifadesidir.

Beyza SalimAyşeCaner

3. Namazla ilgili hangisinin söylediği doğru değildir?

A) Caner

B) Ayşe

C) Beyza

D) Dilek

Allah’ın Müslümanlara farz kıldığı bazı ibadetler vardır. 
Bunlardan bazıları beden ile bazıları mal ile bazıları da 
hem beden hem de mal ile yerine getirilir.

4. Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi 
hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir?

A) Namaz kılmak

B) Oruç tutmak

C) Zekat vermek

D) Hacca gitmek

İbadetlerle, Allah’a karşı saygımızı gösterir, ona kulluk 
yaparız. Sadece Allah’tan yardım ister, onun emirlerini 
yerine getirir ve yasakladığı şeylerden uzak dururuz.

5. Yukarıdaki ifadeye göre Allah’a ibadet etmemizin 
temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayallerimizin gerçekleşmesi

B) Çok para kazanmak ve rahat bir yaşam sürmek 

C) Allah’ın bizden razı olması 

D) Anne ve babamız da ibadet ettiği için

5. Sınıfta okuyan Mahir, yapılan her 
türlü güzel işin “salih amel” olduğunu 
öğrenmiş ve bir hafta boyunca çevre-
sinde gördüğü salih amelleri günlüğü-
ne kaydetmeyi planlamıştır.Mahir

6. Buna göre Mahir’in aşağıdaki davranışlardan han-
gisini günlüğüne kaydetmesi uygun olmaz?

A) Ahmet’in yere düşen kek parçasını kuşlar yesin 
diye bir duvarın üzerine koymasını

B) Saliha ve Sinem’in merdivene dökülmüş cipsleri 
kimse ezmesin diye toplamalarını

C) Ahmet ve Zeki’nin küçük çocuklar oynayamasın 
diye voleybol filesini yükseltmesini

D) Elif’in bahçede unutulan bir topu beden eğitimi 
öğretmenine vermesini
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B DA C1.
2. B DA C

B DA C13.
14.B DA C

B DA C11.
12.B DA C

B DA C9.
10.B DA C

B DA C7.
8.B DA C

B DA C5.
6.B DA C

B DA C3.
4.

Hazırlayan: Fatih ŞEN - Mevlüt KESMAN

Bu testlerin bütün hakları yazarlarına aittir. Sadece öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına eğitim amaçlı sunulmuştur. 

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Konu Pekiştirme Testi - 4

 ۞ “…Allah’a ,…(rahmetini) umarak dua edin…”(A’raf 
Suresi 56)

 ۞ “…Acele etmediğiniz müddetçe her birinizin duası 
kabul edilir.”(Camius Sahih, C 7)

 ۞ “Rabbinize alçak gönüllüce ve gizlice dua edin…” 
(A’raf Suresi 55)

7. Yukarıdaki hadis ve ayetlere göre dua ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah’ın içtenlikle yapılan duaları kabul edeceği

B) Dua ederken gösterişten kaçınmamız gerektiği

C) Dua ederken sadece kendimiz için dua etmemiz
gerektiği

D) Dua ederken Allah’ın rahmetine sığınmamız ge-
rektiği

Ramazan ayın-
da oruç tutmak

II

Vitir namazı 
kılmak

I

Teravih namazı 
kılmak

IV

Kurban kesmek

III

8. Yukarıdaki ibadetlerden hangileri dini hüküm bakı-
mından vacip ibadetlerdir?

A) I - III

B) I - II - III

C) II - IV

D) III - IV

 Dua Rabb’imizin büyüklüğünü kabul 
edip ona sığınmak, ondan yardım di-
lemektir. Biz isteklerimizi dua ederek 
Rabb’imize iletiriz. Dua aynı zamanda 
Allah’ın bize verdiği nimetlere karşılık 
şükretmektir.

9. Öğretmenin yukarıda verdiği bilgiden yola çıkarak
dua ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dua ile hem Allah’a şükreder hem de Allah’tan bir
şeyler isteriz

B) İnsan sadece zor durumda kalınca Allah’a dua
etmelidir

C) Dua insanın Allah’a kul olduğunun göstergesidir

D) Dua bizi Allah’a yaklaştıran Allah’la iletişimimizi
sağlayan bir vasıtadır

  İbadetler insanı kötü davranışlardan uzak 
tutarak iyi davranışlar sergilemeye yönel-
tir. Böylece ibadetler insanın ahlakının gü-
zelleşmesine katkı sağlar.

10. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bu yönüne
örnek gösterilemez?

A) Namaz kılmadan önce abdest alınması

B) Oruç tutan kişinin kötü söz söylememeye gayret
göstermesi

C) Hacdan dönen insanların kul hakkına girmemeye
gayret göstermeleri

D) Zekatını veren bir müslümanın israftan kaçınma-
sı

11. Aşağıda verilen cami ile ilgili kavramlardan hangi-
si yanlış açıklanmıştır?

A) Minber:  İmamın Cuma ve bayramlarda hutbe
okuduğu merdivenli yüksekçe yer

B) Minare: Müezzinin çıkıp ezan okuduğu yüksek
ince yapı

C) Vaaz kürsüsü: İmamın namaz kıldırmak için en
önde durduğu yer

D) Şadırvan: Abdest almak için yapılmış üstü kubbe
ile örtülü çeşme


