
 

 

 

 

 

 

 
 S.1. Günlük hayatta kullandığımız dilek ve dua ifadelerini eşleştiriniz.  (20 puan) 

 

1 Alışveriş sırasında söylenir.  Allah razı olsun. 

2 Yeni evlenenlere söylenir.  Allah rahatlık versin. 

3 Bir yakınımızdan ayrılırken söylenir.  Allah rahmet eylesin. 

4 Bize iyilik yapan birine söylenir.  Allah şifa versin. 

5 Hasta ziyaretinde söylenir.  Allah yolunu açık etsin. 

6 Uykusu gelip yatağına giden birine söylenir.  Allah bereket versin. 

7 Yakını vefat eden birine söylenir.  Allah mutlu mesut etsin. 

8 Zor durumda kalan birine söylenir.  Allah yardımcın olsun. 

9 Sınava, derse çalışan birine söylenir.  Allah’a emanet ol. 

10 Yolculuğa çıkan birine söylenir.  Allah zihin açıklığı versin. 

 

 

 S.2. Aşağıdaki solda verilen sözcük gruplarıyla sağ taraftaki cümleleri kutucuklarına ilgili  
        numarayı yazarak eşleştiriniz. (20 puan) 

 

1 
“Allahım, Seni her türlü eksiklik-

ten uzak tutarım.” anlamına gelen 

bir tesbih ve yüceltme sözüdür. 

 

 
“La ilahe illallah 

Muhammedün Rasulullah” 

2 
Dinimizin yasakladığı söz ve 

davranışları yapmaktır. 
 Bismillahirrahmanirrahim 

3 
Esirgeyen ve bağışlayan  Allah’ın 

adıyla 
 Sübhanallah 

4 
Hz. Muhammed (sallallahu  aleyhi 

ve sellem) 
 Günah 

5 Kelime-i Tevhit  Son Peygamberdir. 
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 S.3. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız. (10 p) 

 
 
  S.4. Sübhaneke duasını ve anlamındaki boşlukları tamamlayınız. ( 30 puan) 

 

 

 

 

  Sübhanekellâhümme ve …………………… . Ve tebâre …………………. . ve teâlâ …….…………..… . (Ve celle 

 

   ………………………… . Ve lâ ilâhe …………………… . 

 

 

 

 

   Allahım! Sen eksik ve ……………………… sıfatlardan uzaksın. Sana …………….……. ederiz. Senin ismini  

 

   yüceltiriz. Senin ……………….. her şeyden üstündür. (Senin övgün ……………………… .) Senden başka 

 

   …..……….…….. yoktur.  

 
  
  S.5. Aşağıdakilerden hangisi bir şükür ifadesi 
değildir? (5 p) 

 
     A) Allah’a şükür.          B) Elhamdülillah.  

     C) Hamdolsun.          D) Allah rahmet etsin. 

 
   S.6. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin 
yapılmasını istediği güzel davranışlar arasında 
yer almaz? (5 p) 

 
     A) Anne ve babaya saygılı olmak   

     B) Başkalarını kıskanmak 

     C) Yoksullara yardım etmek   

     D) Doğru sözlü ve dürüst olmak 

   S.7.  “Karşılaştığımız insanlara sağlık ve esenlik 
dilemek için yapılır. İnsanlar arasında sevgi ve 
saygıyı kuvvetlendirir.”  Yukarıda bahsedilen ve 
dinimizce tavsiye edilen davranış nedir? (5 p) 

 
    A) Oruç tutmak                    B) Dürüst olmak  

    C)  Sadaka vermek              D) Selamlaşmak 

 

  S.8. Aşağıdakilerden hangisi sevap olan bir 
davranıştır? (5 p) 
 

    A) Anne ve babaya saygısızlık etmek                             

    B) Yoksulları küçümsemek  

    C) Kimsesizleri korumak                               

    D) Yalan söylemek

 

  Duayı sadece ibadet ederken yapabiliriz. 

  Allah’a (c.c) verdiği nimetlerden dolayı şükretmemiz gerekir. 

  Allah’ın (c.c.), güzel iş ve davranışlarda bulunanlara vereceği karşılığa ve mükâfata   

  sevap denir. 

  Bir işe başlarken “Elhamdülillah” deriz. 

  Başkasının malını izinsiz alıp kullanmak, günah olan bir davranıştır.    

bihamdik ğayrük senâük ceddük kesmük 

yücedir şanın ilâh hamd noksan 


