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5.Ünite Değerlendirme Testi
1- Aşağıdakilerden hangisi paylaşmanın önemini ifade eden bir cümle değildir?

a) Recep ayında
b) Muharrem ayında
c) Ramazan ayında
d) Zilhicce ayında

a) Paylaşmak kişinin parasını ve malını azaltır
b) İnsanlar paylaşarak ihtiyaçlarını karşılar
c) Paylaşmak toplumda huzuru ve mutluluğu artırır
d) Paylaşımcı insana Allah sevabını verir

9- Peygamber Efendimizin doğduğu gecenin yıl dönümü olarak kutlanan kandil gecesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Regaip kandili
b) Miraç kandili
c) Mevlit kandili
d) Berat kandili

2- Ramazan Bayramında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
a) Bayram namazı kılınır
b) Büyüklerin elleri öpülür
c) Bayram namazından sonra kurbanlar kesilir
d) Uzakta olan sevdiklerimizin telefonla bayramları kutlanır
3- Dini bayramlarımızın ikincisidir. Ramazan Bayramından iki ay on gün sonra kutlanır ve
dört gün sürer. Bu bayramın adı nedir?
a) Hıdırellez
b) Zafer Bayramı
c) Nevruz Bayramı
d) Kurban Bayramı
4- 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Atatürk bu önemli günü 23 Nisan
Bayramı olarak ................................................................ armağan etti.
Cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Türk gençliğine
b) Türk çocuklarına
c) Öğretmenlerimize
d) Kahraman ordumuza

10- Peygamber Efendimiz hicri takvime göre ne zaman doğmuştur?
a) Rebiülevvel ayının 12. gecesinde
b) Rebiülevvel ayının 27. gecesinde
c) Ramazan ayının 27. gecesinde
d) Muharrem ayının 10. gününde
11- Kadir gecesini önemli kılan olay aşağıdakilerden hangisidir?
a) Peygamberimiz bu gecede doğmuştur
b) Kur'an-ı Kerim bu gecede indirilmeye başlanmıştır
c) Peygamberimiz bu gece miraca yükselmiştir
d) Baharın gelişi bu gece başlar
12- Nevruz ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kelime anlamı 'yeni gün' demektir
b) Baharın gelişini müjdeler
c) Bu gün tarımın başlaması olarak kabul edilir
d) Peygamberimiz bugün doğmuştur

5- Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan değildir?
a) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
b) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
c) 30 Ağustos Zafer Bayramı
d) Ramazan Bayramı

13- Kültürümüzde yazın başlangıcı olarak kabul edilen ................... bayramı, her yıl 6
Mayıs günü kutlanır. 6 Mayıs'ta kış günlerinin bitip sıcak günlerin başlaması, doğanın
yeniden canlanması da bu bayram vesilesiyle kutlanır.
Cümlede yer alan boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a) Hıdırellez
b) Miraç
c) Ramazan
d) 23 Nisan

6- Cuma namazı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Tek başına kılınan bir namazdır
b) Cuma namazı kılmak farzdır
c) Cuma günü öğle vaktinde kılınır
d) Cuma namazına temiz elbiselerle gidilir
7- Cuma namazında imamın minber denilen yüksekçe bir yere çıkarak cemaate dini
konularda bilgi vermesine ne ad verilir?
a) Konferans
b) Hutbe
c) Namaz kıldırma
d) Dua
8- Kur'an-ı Kerim Peygamberimize ilk olarak hangi ayda indirilmeye başlanmıştır?

14- Hasta ziyaretine gittiğimizde aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
a) Hastaya moral verici sözler söylemeliyiz
b) Ziyaret ettiğimiz hastanın yanında uzun süre kalmalıyız
c) Hastaya 'Allah şifa versin' demeliyiz
d) Hastane kurallarına uymalıyız
15- Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamız doğru değildir?
a) Zor durumda olanlara yardım etmek
b) Engellilere ilgi ve sevgi göstermek
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c) Arkadaşımızın başarısını kıskanmak
d) Arkadaşımızın üzüntüsünü paylaşmak

16- Aşağıdakilerden hangisi Cuma gününün önemini belirtmez?
a. Cuma günü Cuma namazı kılınır.
b. Cuma günü haftanın son iş günüdür.
c. Peygamberimiz Cuma günü, günlerin en hayırlısıdır buyurmuştur.
d. Cuma günü, Müslümanlar bir araya toplanırlar.
17- Aşağıdakilerden hangisi kandil gecelerinde yapılan bir kutlama biçimi değildir?
a. Gece geç saatlere kadar oruç tutulur.
b. Sevap kazanmak amacıyla namazlar kılınır.
c. Minareler ışıklandırılır.
d. Kandile özel helvalar yapılır ve dağıtılır.

19- Aşağıdakilerden hangisi Ramazan’ının öneminden biri değildir?
a. Kur’an bu ayda indirilmeye başlamıştır.
b. Bu ayda Kadir gecesi yer alır.
c. Bu ayda oruç tutulur.
d. Bu ay, hicri takvimin bir ayıdır.
20- “Müslümanlar birbirini sevmekte ve korumakta bir ____________ gibidir.” hadisinde boş olan
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Kaya
b. Beyin
c. Vücut
d. Taş
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18- Aşağıdakilerin hangisinde üçaylar, doğru olarak sıralanmıştır?
a. Şaban, Recep, Ramazan
b. Ramazan, Recep, Şaban
c. Recep, Şaban, Ramazan
d. Recep, Ramazan, Şaban
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