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5.Sınıf Temel Dini Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Yazılı

1- Aşağıdakilerden hangisi nafile bir ibadete örnektir.
 

A) Sabah namazı B) Cuma namazı C) Kuşluk namazı D) Bayram namazı 

 

2- Aşağıdakilerden hangisi sünnet-i gayr-i müekkedeye örnektir? 
 

A) İkindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri 

B) Ezan 

C) Vitir namazı 

D) Fıtır sadakası 

 

3- Aşağıdakilerden hangisi farz-ı ayn’a örnektir? 
 

A) Kur’an-ı Kerim’i ezberlemek 

B) Ramazan orucunu tutmak 

C) Doktorluk mesleğini öğrenmek 

D) Elbise dikmeyi öğrenmek 

 

4- Dinimizde gezmenin, oyun oynamanın ve eğlenmenin hükmü aşağıdaki kavramlardan 

hangisiyle ifade edilir? 
 

A) Farz B) Haram C) Mübah D) Sünnet 

 

5- “Oruçlu bir kimsenin su içmesi durumunda orucunun bozulması” dinimizde hangi kavramla 

ifade edilmektedir? 
 

A) Tenzihen mekruh B) Mübah C) Caiz  D) Müfsit 

 

6- Soğan ve sarımsak yemek dinen helal ve caizdir. Bunula birlikte bir kimsenin etrafını rahatsız 

edecek şekilde soğan-sarımsak yiyerek camiye gitmesi aşağıdaki dini hükümlerden hangisine 

örnektir? 
 

A) Helal B) Caiz  C) Sünnet D) Tenzihen mekruh 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi, namazın bir kişiye farz olması için gereken şartlardan değildir? 
 

A) Müslüman olmak 

B) Akıl sağlığı yerinde olmak 

C) Erkek olmak 

D) Ergenlik çağına ulaşmış olmak 
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10. Kelime-i Tevhit ve Kelime-i Şehadet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

 

A) Allah’ı birlemektir. 

B) Allah’tan başkasına kul olmayı reddetmektir 

C) Allah’ı kabul edip Hz. Muhammed’i yok saymaktır 

D) Allah’ın gücüne ve kudretine şahit olmaktır. 

 

 

A. Boşlukları tanımlarına uygun bir şekilde doldurunuz. ( 1x10=10 puan) 

1- İnsanların dinen sorumlu olmasına………………………….denir. 

2- Dinimizde hoş görülmeyen söz ve davranışlara……………………………..denir. 

3- Hz. Peygamber’in bazen işleyip bazen terkettiği, alimlerin ve salih kulların öteden beri 

yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara………………………denir. 

4- Dini kurallara aykırı olan Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve 

davranışlara……………………denir. 

5- Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiillere……………..denir. 

6- Sabit, lazım, var ve gerekli olan şey, yapılması farz seviyesinde olmayan fakat sünnetten 

de kuvvetli olan hükümlere……………….denir. 

7- Bir ibadeti bozan veya dinen onay vermiş olduğu hukiki bir işlemi geçersiz kılan iş, söz 

ve davranışlara……………………..denir. 

8- Allah (c.c.) ve Resulü’nün (s.a.v.) yapılmasını kesin olarak istediği ve terk edilmesi günah 

sayılan fillere……………………….denir. 

9- Yüce Allah’ın dinin emir ve yasaklarını mükelleflerden istemesine………………..denir. 

10- Bir çocuğun dinen mükellef sayılacağı ergenlik çağına gelmesine………………….denir. 

11- Yüce Allah’tan Hz. Muhammed’e indirilen her şeyin doğruluğunu hiç şüphe duymadan 

kabul etmeye ………………………………… denir. 

12- Peygamberimizin söz, davranış ve sahabelerin yapmış olduğu olumlu davranışları 

onaylamasına ……………………………. Denir. 

13- Allah’a ortak koşarak başka varlıkları tanrı kabul etmeye ………………………………… 

denir. 

14-  Yüce Allah’ın Hz. Adem’den başlayarak son peygamber Hz. Muhammed’e kadar 

insanlar için gönderdiği dinin ortak adı ……………………………………. dır. 

15- Allah’ın bir ve tek olduğuna O’ndan başka ilah olmadığına inanmak 

………………………………… inancıdır. 

 

B. Aşağıdaki tabloya İmanın ve İslamın şartlarını yazınız.          

İslamın Şartları İmanın Şartları 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 



 

  

 

 

 

Uygulaması Çıktı !! 
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