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Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 
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7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1.
1. 

I II III IV

D

D D

Y

Y Y

Evrendeki varlıklar 
sadece gördük-
lerimizden ibaret 

değildir.

Varlıklar arasında 
insanın özel bir yeri 

vardır.

Âlemde görünen ve görünmeyen 
sayısız varlık bulunmaktadır.

Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yan-
lış olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki 
rakamlardan hangisine ulaşılır? 

A) I. B) II. C) III. D) IV.

2. 
İnsan

Cin

Melekler

Bitkiler

1

3

2

4

Bu tablolarda numaralandırılmış varlıkların han-
gilerinin iradeleri yoktur?

A) 3 ve 4. B) 2 ve 4.

C) 1 ve 3. D) 1 ve 4.

3. • İnsanları tehlike ve kötülüklere karşı korumakla 
görevli meleklerdir.

  • İnsanların her yaptığını yazan, yazıcı meleklerdir.

  • Mezarda insanları karşılayan ve onları sorguya 
çeken, sorgulayıcı meleklerdir

Bu açıklamalara göre aşağıdaki hangi melekler-
den söz edilmemiştir?

A) Cebrâil ve Azrail

B) Münker ve Nekir

C) Kiramen Katibin

D) Hafaza Melekleri

4. 
“Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onun 
mükâfatını; kim de zerre ağırlığınca kötü-
lük yapmışsa onun cezasını görür.”

(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)

Bu ayette vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Her canlının bir eceli olduğu

B) Dünya hayatının geçici olduğu 

C) Meleklerin çok hızlı hareket edebildiği 

D) Yapılan küçük büyük her şeyin ahirette hesabı 
olduğu

5. Tabloda ‘ahiret inancının kişiye kazandırdıkları’ ko-
nusuyla ilgili bilgiler verilmiştir.

Ömer Halis, bunlardan doğru bildiğini “D” yanlış bil-
diğini “Y” şeklinde değerlendirmiştir.

D
Y

1.

Ahiret inancı insanı kötülüklerden, in-
sanlara haksızlık yapmaktan ve çirkin iş-
lerden uzak tutarak iyi bir insan olmasını 
sağlar.

D

2.
Ahirete inanmak insanın karşılaştığı zor-
luklara ve sıkıntılara karşı sabırlı olma-
sını sağlar. 

Y

3.
Ahiret gününe iman etmek, insanları 
toplumdan uzaklaştırarak yalnızlığa ve 
huzura kavuşturur.

D

4.
Ahiret gününe iman etmek, insanlara 
faydalı hayırlı işler yapmasını sağlar.

D

Ömer Halis, bu etkinlikte doğru cevap verdiği her 
ifade için (+25) puan, yanlış cevap verdiği her ifade 
için (-5) puan alacaktır.

Buna göre Ömer Halis, etkinlik sonucunda kaç 
puan almıştır?

A) 100 B) 70 C) 40 D) 10
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6 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. A: “Evrende sadece görebileceğimiz varlıklar var-
dır.”

B: “Melekler, cinler, şeytan ve ruh gibi varlıklar göz-
lerimizle göremediğimiz varlıklardandır.”

C: “İnsana akıl ve irade verildiği için yaratılanlar 
içinde insanın özel bir yeri vardır.”

Verilen bu ifadeler için,

 I. A doğrudur.

 II. A yanlıştır, B doğrudur.

 III. C doğrudur.

 IV. Sadece B doğrudur.

yapılan değerlendirmelerden hangileri doğru-
dur?

A) Yalnız I. B) I ve III.

C) II ve III. D) II ve IV.

7. Doktor Mehmet Bey ve komşuları bu sene kurban 
bayramında ortak kurban keseceklerdir.

Buna göre Doktor Mehmet Bey ve komşuları 
aşağıdaki hangi hayvanı kurban edebilir?

A) Koyun B) Sığır

C) Keçi D) Zürafa

8. 
“İnsanlar sana kıyametin, ne zaman gelip 
çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak 
Rabb’imin katındadır.” 

 (Arâf suresi, 187. ayet)

Bu ayette vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kıyamet günü Güneş, Ay, Dünya her şey yok 
olacaktır.

B) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan 
ebedî hayattır.

C) İnsanın dünya hayatında imtihan olmaktadır.

D) Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini Allah’tan 
başka kimse bilmez.

9. I. Kurban Bayramı zamanında, ihrama girilerek 
Kâbe ve Arafat çevresindeki bazı kutsal yerleri 
ibadet niyetiyle ziyaret etmek demektir.

 II. Hac ibadeti sırasında Kâbe’nin etrafını yedi 
defa dönmeye denir.

 III. Hacca başlarken mikat sınırlarından itibaren, 
söylenen duadır.

Tanımları numaralandırılarak verilen bu kavram-
lar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla 
verilmiştir?

I II III

A) Hac Vakfe Telbiye

B) Umre Tavaf Sübhaneke

C) Hac Tavaf Telbiye

D) Umre Tavaf Salavat

10. Hz. İbrahim yüce Allah’ın emriyle hanımı Hacer ve 
oğlu İsmail’i Filistin’den alıp Mekke’ye götürdü. O 
zamanlar Hz. İsmail henüz bebekti. Kâbe’nin daha 
sonra inşa edildiği yere yakın bir yerde büyük bir 
ağacın yanına bıraktı. Yanlarına biraz hurma ve su 
koydu. O zamanlar henüz Mekke şehri kurulmamış-
tı, her taraf ıssızdı. Hatta su da yoktu.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz?

A) Hz. İbrahim, oğlu ve karısını Mekke şehri kurul-
madan önce oraya götürmüştür.

B) Hz. İsmail’in annesi Hz. Hacer’dir.

C) Hz. İsmail Mekkelilere peygamber olmuştur.

D) Hz. İbrahim’in ailesini Mekke’ye götürdüğünde 
Mekke ıssızdı ve çevresinde su yoktu.
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7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

2.
1. Şeref :  Gizli ve örtük varlık görünmeyen şey an-

lamına gelir.

Çağrı :  Kur’an’da varlıklarından haber verilmiş-
tir.

Ayberk :  Ateşten yaratılmışlardır

Suat :  Onlar da yaptıklarından ahirette hesaba 
çekileceklerdir.

Bu öğrencilerin bahsettiği varlık aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Melek B) Cin

C) Şeytan D) İnsan

2. 
“... lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. 
Allah’ın sözünden önce söz söylemezler ve 
onun emrine göre hareket ederler.”

(Enbiyâ suresi, 26-27. ayetler)

Verilen ayette bahsedilen varlıklar aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Cinler B) Ruh

C) İblis D) Melekler

3. Hac ibadetinin insan davranışlarına etkisiyle il-
gili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hacda dili, rengi ve ırkı ne olursa olsun insanlar 
arasında eşitliğin somut örnekleri sergilenir.

B) Farklı kültürden Müslümanların bir araya gelme-
si Müslümanlar arasındaki kardeşlik duyguları-
nın gelişmesini sağlar.

C) Hacca kutsal toprakları turizm amaçlı ziyaret ve 
orada ticaret yapmak için gidilir.

D) Hacda makam ve mevki farkı olmaksızın herke-
sin aynı giysiler içinde olması insana her tür lü 
farklılığın önemsizliğini hatırlatır.

4. “Melekler ve ruh (Cebrâil) onun huzu-
runa bir günde çıkarlar ki onun miktarı 
elli bin yıldır.”  
 (Meâric suresi, 4. ayet)

“(Ey Muhammed!) Kitab’ta Meryem’i 
de an. O, ailesinden ayrılarak, doğu 
yönünde bir yere çekilmişti. Cibril’i 
(Cebrâil) göndermiştik de, ona tam bir 
insan olarak görünmüştü.”

(Meryem suresi, 16-17. ayetler)

Öğretmen Ayşe Hanım’ın öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayetlerde melekle-
rin hangi özelliğine değinilmemiştir?” sorusunun 
cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değişik şekillere girebildiklerine

B) Nurdan yaratılmış olduklarına

C) Çok hızlı hareket edebildiklerine

D) Şekil değiştirerek insanlara göründüklerine

5. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Mukaddes 
Hanım, 7/A sınıfında ders anlatmaktadır.

Öğretmen Mukaddes Hanım: “Dünya hayatında 
her şeyin bir sonu olduğu gibi içinde yaşadığımız 
dünyanın da bir sonu vardır. İsrafil adlı meleğin 
sûra üflemesiyle dünya hayatı son bulacak, yaşa-
makta olan bütün canlılar ölecektir. Bu husus bir 
ayette şöyle dile getirilmiştir: “Yeryüzünde bulunan 
her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi 
Rabb’inin zatı baki kalacak.” 

(Rahmân suresi 26-27. ayetler)

Buna göre öğretmenin derste anlattığı konu 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyamet B) Mizan

C) Ba’s D) Maşher
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8 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. 
Dünya hayatı bir imtihan yeridir ve insan 
burada her hâli ile imtihan edilmektedir.

Ahirette sadece Müslüman olanlar yeniden 
dirilecek ve ebedî olarak yaşayacaktır.

Tabloda yer alan bilgilerden doğru olanların kar-
şısına “✓” yanlış olanların karşısına ise “✗” işareti 
konulacaktır.

Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme sıra-
sıyla hangi seçenekte verilmiştir?

A)
✓

✓

B)
✓

✗

C)
✗

✓

D)
✗

✗

7. • Şeytan taşlama burada yapılır. 

  • Sa’y ibadetinin yapıldığı yerdir. 

  • Vakfenin yapıldığı yerdir. 

Hac ibadeti sırasında yapılan ibadetler ile aşağıdaki 
seçeneklerde verilen mekânlar eşleştirilecektir. 

Buna göre bu eşleştirilmede hangi mekân dışa-
rıda kalır?

A) Kâbe

B) Arafat Tepesi

C) Safa ile Merve Tepeleri

D) Mina

8. Allah meleklere ve şeytana Hz. Âdem’e secde etme-
lerini emretmiştir. Melekler hemen secde etmişlerdir. 
Ancak şeytan büyüklük taslamıştır. Hz. Âdem’in top-
raktan yaratıldığını kendisinin ise ateşten yaratıldığı-
nı ateşin topraktan daha üstün olduğunu söylemiştir. 
Hz. Âdem’e secde etmemiştir. Allah’a isyan etmiştir.

Buna göre şeytanla ilgili olarak,

 I. Yüce Allah’ın emrine karşı gelmiştir.

 II. Hz. Âdem’e karşı kibirlenmiştir.

 III. İnsanlara zorla kötülük yaptırmaktadır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.

9. 
Dünyadaki su kaynakları insanlara kaç yıl daha 
yetecektir?

Acaba dünyada kaç milyar insan yaşamaktadır?

Acaba bu dünyada bulunuş amacım nedir?

Tarihte soyu tükenmiş kuş tüyleri acaba hangi-
leridir?

Tabloda hangi renkteki ifade “insanın yaratılış ga-
yesini bulması”yla ilgili bir sorudur?

A) Yeşil  B) Beyaz

C) Mavi  D) Turuncu

10. 
“Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaş-
maz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı 
gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece onları 
sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gös-
terdiğinden dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. 
İyilik edenleri müjdele.” 

(Hac suresi, 37)

Bu ayetten hareketle, 

 I. Allah kurbanlık hayvanları insanların hizmetine 
vermiştir.

 II. Kurban etinin üçte biri ihtiyaç sahiplerine dağıtıl-
malıdır.

 III. Allah’a kişinin kurbanı değil takvası ulaşır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

3.
1. 

  • Ahiret inancı insanın hayatını anlamlı bir şe-
kilde sürdürmesine katkı sağlar.

  • İnsanın bu dünyada karşılaştığı zorluklar 
karşısında teselli kaynağıdır.

  • İnsana sorumluluk duygusu kazandırır böy-
lece insan davranışlarına daha dikkat eder.

  • İnsanı başkalarına zarar vermekten ve kötü-
lük yapmaktan korur.

Öğretmen Rümeysa Hanım, öğrencilerine bir soru 
sormuş ve öğrencilerin doğru cevaplarını tahtaya 
yazmıştır. 

Buna göre öğretmen hanımın öğrencilere sor-
duğu soru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahiret hayatının aşamaları nelerdir?

B) Kıyametin ne zaman kopacağını yüce Allah bazı 
kullarına bildirmiş midir?

C) Ahirete inanmanın insana kazandırdıklarından 
bazılarını sayabilir misiniz?

D) Varlıklar sadece gözümüzle görebildiklerimiz-
den ibaret midir?

2. Aşağıdaki öğrenciler din kültürü ve ahlak bilgisi der-
sinde 7. sınıf birinci ünite ile ilgili ünite sonunda bir-
birlerine sorular sormaktadır.

Buna göre hangi seçenekteki öğrenci, arkadaşı-
nın sorduğu soruya yanlış cevap vermiştir? 

A) Melek Melekler gözle 
göremediğimiz 
varlıklar mıdır?

Murat Evet

B) Ali Bir şeyi göreme-
diğimiz zaman 
olmadığı anlamına 
mı gelir?

Ela Evet

C) Efe Meleklerin cinsiyet-
leri var mıdır?

Hale Hayır

D) Suna Kıyamet günü bü-
tün canlılar ölecek 
midir?

Jale Evet

3.  
“Orada tahtlar üzerinde yaslanıp dayanmışlar-
dır. Orada ne yakıcı bir güneş ve ne de dondu-
rucu bir soğuk görürler.”

(İnsân suresi,13. ayet)

“İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı de-
ğişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet 
veren içecekten ırmaklar ve süzme baldan 
ırmaklar vardır. Onlar için orada her türlü mey-
ve, Rabb’lerinden de bağışlanma vardır.” 

 (Muhammed suresi, 15. ayet

Bu ayetlerde söz edilen ahiretteki yer aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Cennet B) Bahçe

C)  Mekân D) Mahşer

4. I. Hz. İsa kendisine ilahi kitap verilen peygamber-
lerden midir?

 II. Hem kral hem de peygamber midir?

 III. Kuşlardan ve cinlerden ordusu olan peygamber 
midir?

 IV. Hz. Musa ile aynı dönemde mi yaşamıştır?

 V. Hz. İsa yüce Allah’ın insanlar için göndermiş ol-
duğu son peygamber midir?

Öğretmen 7. sınıf öğrencisi Meryem’e “Hz. İsa pey-
gamber” ile ilgili yukarıdaki soruları sormuştur. Mer-
yem her bir doğru cevabı için 20 puan alacaktır. 

Buna göre Meryem, numaralandırılmış soruların 
tümüne “Hayır” diyerek cevap verdiğinde toplam 
kaç puan alır?

A) 100 B) 80 C) 60 D) 40

5. 
“(Ey Muhammed!) Kur’an’da Meryem’i de an. 
O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere 
çekilmişti. Cibril’i (Cebrâil) göndermiştik de, 
ona tam bir insan olarak görünmüştü.”

(Meryem suresi, 16-17. ayetler)

Bu ayette meleklerin aşağıdaki hangi özelliği 
vurgulanmıştır? 

A) Nurdan yaratılmış olmaları

B) Gelecekle ilgili bilgi sahibi olmadıkları

C) Çok hızlı hareket edebilen varlık olmaları

D) Değişik şekillere girebildikleri
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6. Yavuz Bey, ödüllü bir Kur’an meali yarışmasına ka-
tılmış ve yarışma ödülü olarak da umreye gitmeye 
hak kazanmıştır. Bu sayede umreye gitmiştir.

Umre ibadetini gereğince yapmış olan Yavuz 
Bey’in aşağıdaki mekânlardan hangisine gittiği 
kesindir?

A) Arafat Dağı

B) Hiranur Dağı

C) Safa ile Merve Tepeleri

D) Mina

7. ★ Safa ile Merve Tepelerinde yapılan ibadettir.

▲ Mescid-i Haram denilen büyük caminin ortasın-
da siyah örtüyle örtünen yapıdır.

♥	 Arife günü Arafat’ta bir süre beklenerek yapılan 
ibadettir.

Sembollerle verilen tanımların ilişkili olduğu 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

★ ▲ ♥

A) Tavaf Kâbe Sa’y

B) Sa’y Kâbe Vakfe

C) Vakfe Mescid-i 
Nebi

Tavaf

D) Sa’y Mescid Vakfe

8. Hac ibadeti esnasında dili, rengi ve ırkı ne olursa 
olsun insanlar arasında eşitliğin somut örnek leri 
sergilenir. Bu durum, kişilerde Allah’ın huzurunda 
bütün insanların eşit olduğu bilincini pekiştirir. Fark-
lı ırk, dil ve kültürden insanların aynı amaç için bir 
araya gelmiş olmaları ve birlikte hareket etme leri, 
Müslümanlar arasında kardeşlik duygularının güç-
lenmesine katkı sağlar.

Bu metinle ilgili olarak,

 I. Hacda farklı ülkelerden gelen Müslümanlar tica-
ret yapma fırsatı bulur.

 II. Hacda farklı coğrafyalardan gelen Müslümanlar 
İslam kardeşliği duygusunu tadarlar.

 III. Hac, insanlar arasında eşitlik duygusunu yay-
gınlaştırır.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) I ve III. D) II ve III.

9. Tabloda kurban konusuyla ilgili bilgiler verilmiştir. 
Sadık bunlardan doğru bildiğini “D” yanlış bildiğini 
“Y” şeklinde değerlendirmiştir.

Kurban; kişiye Allah’ın hoşnutluğunu kazan-
mak için sevdiği şeyleri feda etmeyi öğretir.

D

Kurban, kişinin Allah’a yaklaşmasını sağlar 
ve ona yakın olmanın mutluluğunu yaşatır ve 
hoşnutluğunu kazandırır.

Y

En az bir yaşını doldurmuş koyun veya keçi 
bir kişi adına kurban edilebilir.

D

Kurban kesilirken çevre temizliği ve sağlık 
kurallarına dikkat edilmelidir.

Y

Sadık, bu etkinlikte doğru cevap verdiği her ifade 
için (+25) puan, yanlış cevap verdiği her ifade için 
(-10) puan alacaktır.

Buna göre Sadık etkinlik sonucunda kaç puan 
almıştır?

A) 100 B) 65 C) 30 D) 0

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi meleklerin çok 
hızlı hareket ettiğini ifade etmektedir?

A) “Melekler ve ruh (Cebrâil) onun huzuruna bir 
günde çıkarlar ki onun miktarı elli bin yıldır.”

 (Meâric suresi, 4. ayet)

B) “Allah’ın elçisi ve müminler, Rabb’inden ona in-
dirilene iman ettiler. Her biri Allah’a, meleklerine, 
kitaplarına, peygamberlerine inandılar…”

 (Bakara suresi, 285. ayet)

C) “Kime kitabı sağından verilirse hesabı kolay bir 
şekilde görülecektir.” 

 (İnşikâk suresi, 7-8. ayetler)

D) “(Ey Muhammed!) Kur’an’da Meryem’i de an. 
O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere 
çekilmişti. Cibril’i (Cebrâil) göndermiştik de, ona 
tam bir insan olarak görünmüştü.”

 (Meryem suresi, 16-17. ayetler)



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 
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4.
1. 

Var olan şey demektir. Örneğin 
hava, su, deniz, toprak, güneş, 
ay, hayvanlar vs.

Öğretmen: “Çocuklar! Tahtaya tanımını yazdığım 
kavramın ne olduğunu söyler misiniz?”

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci 
doğru cevap vermiştir?
A)

Evren

Semagül

B)
Dünya

Ayşe

C)
Âlem

Sedef

D)
Varlık

Gülizar

2. 

“… Ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer 
o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha 
kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geç-
mek daha zor olacaktır.”

 (Hadis-i Şerif)

Bu hadis-i şerifte bahsedilen yer aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kabir  B) Cennet 

C) Cehennem  D) Mahşer

3. 
  • Cinsiyetleri yoktur. 

  • Nurani varlıklardır, gözle görülmezler. 

  • İnsanlar gibi iradeleri vardır.

  • Çok hızlı hareket ederler.

  • Yüce Allah’a asla isyan etmezler.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Öğrencisi Emine 
Rana, öğretmenin sorusundan her doğru bilgi için 
20 puan alacaktır ve öğretmenin “Meleklerin genel 
özellikleri nelerdir?” sorusuna verdiği cevaplar yu-
karıda verilmiştir. 

Buna göre Emine Rana toplamda kaç puan al-
mıştır?

A) 100 B) 80 C) 60 D) 40

4. Ahirete inancın insana kazandırdıklarıyla ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ahirete inanan bir insan öldükten sonra kendi-
sini sonsuz bir hayat beklediğinin farkındadır. 
Cennetin dünyada kazanılacağını bilir ve ona 
uygun bir hayat yaşama gayretinde olur.

B) Ahiret inancı insanı ölme ve yok olma gibi korku-
lardan kurtarır.

C) Ahiret inancına sahip olan bir kişi dünyada daha 
konforlu bir yaşam sürme gayretinde olur.

D) Ahiret gününde, yaptıklarından hesaba çekileceği-
ne inanan insan, suçlardan ve günahlardan uzak 
bir hayat yaşar.

5. Yeryüzünde Allah’a ibadet için yapılan ilk mekândır. 
Bununla ilgili Kur’an’da şöyle buyrulur: “Şüphesiz, 
âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insan-
lar için kurulan ilk ev (mabet), Mekke’deki (Kâbe)
dir. Buraya Allah’ın evi anlamına gelen “Beytullah” 
da denir. Kâbe, Müslümanların kıblesidir ve Mek-
ke’dedir. Müslümanlar, namaz kılarken Kâbe’ye yö-
nelirler.”

(Âl-i İmrân suresi, 96. ayet)

Metne göre Kâbe’de hac ibadeti esnasında da 
yapılan ibadetlerden hangisi yerine getirilmek-
tedir?

A) Vakfe B) Sa’y

C) Tavaf D) Şeytan taşlama
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6. 

“Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. 
Sonra onlar Rabb’lerinin huzurunda toplana-
caklardır.” 

(En’âm suresi, 38. ayet)

Bu ayette altı çizili sözcüklerde ahiret hayatının 
hangi aşamasından söz edilmektedir?

A)
Haşr

B)
Mahşer

C)
Sırat

D)
Mizan

7. • Kıyamet

  • Mahşer

  • Yeniden dirilme

  • Hesap

  • Cennet/Cehennem

Bu kavramlar doğrudan aşağıdakilerden hangi-
sini çağrıştırmaktadır?

A) Ömür B) Melek

C) Ahiret D) Hayat

8. I. Hacda kişi ihram giyerek, Allah katında insanla-
rın makam ve mevki farkının olmadığı, herkesin 
eşit olduğunu hatırlar.

 II. Hac yapanlar günah işlediklerinde haccı bozu-
lur, tekrar hacca gitmeleri gerekir.

 III. Hac insanlara zorluklara karşı sabretme alış-
kanlığı kazandırır.

 IV. Hacda farklı kültürlerden Müslümanların bir 
amaç için bir araya gelmesi aralarındaki kardeş-
liği pekiştirir.

Hacla ilgili numaralandırılmış ifadelerden hangi-
si yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

9. Bir ünitenin, üniteye hazırlık bölümünde şunlar yaz-
maktadır:

  • “Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha 
üstün bir hediye vermemiştir.” Peygamberimizin 
bu sözünde anlatılmak istenen mesajı büyükle-
rinize sorunuz. Aldığınız cevapları defterinize 
yazınız.

  • Ahlakla ilgili atasözü ve deyimleri araştırarak 
defterinize yazınız.

  • Adalet, dürüstlük, sabır, saygı, sorumluluk, yar-
dımseverlik sözcüklerinin anlamlarını sözlükten 
bularak defterinize yazınız.

Buna göre bu ünitenin konusu aşağıdakilerden 
hangisi olmalıdır?

A) Melek ve Ahiret İnancı

B) Ahlaki Davranışlar

C) Hac ve Kurban

D) İslam Düşüncesinde Yorumlar

10. Dinimizin amacı insanları iyi ve güzele yönlendire-
rek onların dünya ve ahirette mutlu olmalarını sağ-
lamaktır. Bunun için dinimiz öncelikle tavsiye ettiği 
ahlak ilkelerini insanın davranışlarına yansıtmasını 
ister. Bireylerin ve toplumların huzur içinde yaşa-
ması için toplumda güzel ahlakın benimsenmesi ve 
yaygınlaşması gerekmektedir. 

Bu metne göre, 

 I. Din, tarihte bütün toplumlarda görülmüştür.

 II. Din, güzel ahlaklı olmaya katkı sağlar.

 III. Toplumsal huzur için bireylerin ahlaklı kişiler ol-
maları gerekir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) I ve III. D) II ve III.



Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 
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5.
1. 

Şeytan

Tohum

Melek

Cin

1

3

2

4

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış kavram-
lardan hangisi gözümüzle görünmeyen varlık-
lardan değildir?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

2. 
“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, 
onun ölümünü onlara, ancak değneğini ye-
mekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman, yere 
yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş 
olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış 
olacaklardı.” 

(Sebe suresi, 14. ayet)

Bu ayette vurgulanmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Cinlerin gözle görülemeyeceği

B) Âlemin Allah’ın dışındaki varlıkların tamamı ol-
duğu

C) Cinlerin geleceği bilmediği

D) Şeytan’ın Allah’a isyan ettiği 

3.  

Ömer

“Osman, kıyametin ne 
zaman kopacağını kim 
veya kimler bilebilir?”

Osman

?

Osman, sınıf arkadaşı Ömer’in sorduğu soruya 
aşağıdaki hangi cevabı verirse doğru olur?

A) Cinler

B) Melekler

C) Allah’ın sevdiği kulları

D) Sadece yüce Allah

4. “Şüphesiz o hüküm günü, belirlenmiş bir vakit-
tir. Sûra üfürüleceği gün, artık dalga dalga ge-
leceksiniz. O sırada gök açılmış ve kapı kapı 
olmuştur. Dağlar yürütülmüş, artık bir serap 
oluvermiştir.”

(Nebe suresi, 17-20. ayetler)

Yukarıda verilen ayetlerde ahiret hayatının han-
gi evresinden söz edilmektedir?

A) Kıyamet

B) Yeniden Dirilme

C) Hesap

D) Cehennem

5. • Ahirette Allah tarafından yeniden diriltilen insan-
ların dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklerin ölçül-
düğü, nasıl olduğu tam olarak bilinmeyen bir tür 
terazidir.

  • Dünyadayken yüce Allah’ın emir ve yasaklarını 
yerine getirip onun hoşnutluğunu kazananların 
ebedî olarak ödüllendirileceği ahiretteki yerdir.

  • Dünyadayken yüce Allah’ın emir ve yasaklarına 
karşı gelip onu inkar edenlerin ahirette cezalan-
dırılacağı yerdir.

Bu cümlelerde açıklaması verilmeyen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizan B) Haşr

C) Cennet D) Cehennem

6. (I) Hac, gerekli şartları taşıyan her Müslüman’ın 
ömründe bir defa yapması gereken bir ibadettir. 
(II) Hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. 
(III) Hac ibadeti Ramazan ayında yapılır (IV) Hacca 
gidenler sağlık ve zenginlik nimetinden dolayı Al-
lah’a şükretmiş olurlar. (V) Hacda farklı ırk, dil ve 
kültürden insanların aynı amaç için bir araya gelmiş 
olmaları Müslümanlar arasında kardeşlik duyguları-
nın güçlenmesine katkı sağlar.

Yukarıdaki hacla ilgili numaralandırılmış cümle-
lerden hangisi yanlıştır?

A) II. B) III. C) IV. D) V.
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7. 
Arafat’ta Kâbe’de

I. Vakfe Tavaf

II. Sa’y Tavaf

III. Vakfe Sa’y

IV. Şeytan Taşlama Tavaf

Verilen tabloya göre Arafat ve Kâbe’de yapılan 
hac ibadetleri numaralandırılmış satırlardan 
hangisinde verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

8. 
“Ve onlar ki kendilerine emanet edileni korur, 
verdikleri sözü yerine getirir ve şahitliklerini 
(dosdoğru) yaparlar.”

 (Meâric suresi, 32-33. ayet)

Aşağıdaki kişilerden hangisinin tutumu bu ayet-
lere uygun değildir?

A) Arkadaşıyla sözleştikleri vakitte okul bahçesinde 
buluşan Sait.

B) Yalan söyleyip şaka yaptım diyen Eda.

C) Kendisine verilen emanetlere sahip çıkan Ali.

D) Söz verdiğinde sözünde duran Mustafa.

9. Peygamberimize vahyin ilk geldiği yıllarda Mekkeli-
lerin hepsini Safa Tepesi’nin yanına çağırdı ve onla-
ra İslam’ı anlatmak için tepeye çıkıp şöyle dedi: “Ey 
insanlar! Şu tepenin arkasında size saldırmak üzere 
hazırlanmış bir ordu var desem bana inanır mısı-
nız?” Oradakilerin hepsi “Evet inanırız. Çünkü sen-
den hiçbir zaman yalan söz duymadık.” dediler.

Bu parçada peygamberimizin hangi ahlaki özel-
liği vurgulanmıştır?

A) Şefkatli ve merhametli oluşu

B) Sabırlı oluşu

C) Cömert oluşu

D) Doğru ve dürüstlüğü

10. İnsanın söz ve davranışlarında doğru olması ve ya-
landan uzak durmasıdır. İslam dininin en önemli de-
ğerlerinden biridir. Bu değere sahip insan hem çev-
resindekilere güven verir hem de yüce Allah’ın emir 
ve yasaklarına uygun yaşadığı için onun rızasını 
kazanır. Söz ve davranışlarda dürüstlüğe uygun 
hareket etmek toplumda güven duygusunu artırır. 
İnsanların uyumlu bir ortamda yaşayabilmesi için bu 
emniyet ortamının sağlanması gerekir. Yüce Allah 
bu konuda şöyle buyurmuştur: “Ey iman edenler! 
Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyle-
yin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı 
bağışlasın. Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse 
muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.” 

(Ahzâb suresi, 70-71. ayetler)

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi 
vurgulanmıştır?

A) Saygı B) Vatanseverlik

C) Dürüstlük D) Sorumluluk
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6.
1. 

“Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli 
yazıcılar vardır; Onlar, siz her ne yaparsanız 
bilirler.” 

(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)

Bu ayetlerde söz edilen melekler aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Münker ve Nekir  B) Kiramen Katibin

C) Rahmet Melekleri  D) Hafaza Melekleri

2. Pınar Öğretmen, 7/A sınıfında ders anlatmaktadır.

Pınar Hanım: “İsrafil’in sûra ikinci kez üflemesiyle 
yüce Allah tarafından yeniden diriltilecek olan in-
sanlar dünyada yaptıklarının hesabını vermek için 
büyük bir meydanda toplanacaklardır.”

Pınar Hanım, bu ifadeleri dile getirdikten sonra öğ-
rencilerine “Arkadaşlar bu bahsettiğim meydan han-
gisidir?” sorusunu sormuş ve öğrenciler şu cevapla-
rı vermişlerdir: 

Ramazan : Mizan

Arda : Haşr

Yunus : Mahşer

Emre : Sırat

Bu öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu 
soruya doğru cevap vermiştir?

A) Ramazan B) Arda

C) Yunus D) Emre

3. 1. Yeniden Dirilme

2. Kıyamet

3. Hesap

4. Cennet / Cehennem

Yukarıda ahiret hayatıyla ilgili bazı kavramlar veril-
miştir. 

Buna göre bu ifadelerin ahirette oluş sıralaması 
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak veril-
miştir?

A) 2 - 3 - 1 - 4 B) 2 - 1 - 3 - 4

C) 1 - 2 - 3 - 4 D) 1 - 3 - 2 - 4

4. Bir gece Hz. Ömer devlet makamında çalışmakta 
iken yanına Hz. Osman gelir. Selam verip oturur. 
Hz. Ömer selam vermeden önce odadaki mumu 
söndürür, dolaptan aldığı başka bir mum yakar. 
Sonra selamına karşılık verir. “Buyur ya Osman.” 
der. Hz. Osman şaşırır. Neden önce yanan mumu 
söndürüp diğer mumu yaktığını sorar. Hz. Ömer: 
“Az önce devlet işi yapıyordum. Mum da devletin 
malı idi. Özel işlerimi o mumla yapamazdım. O 
mum beytülmalın parası ile alındı. Onun için söndü-
rüp kendi mumumu yaktım.”

Bu parçada Hz. Ömer’in aşağıdaki hangi özelli-
ğine değinilmiştir?

A) Yardımlaşma ve paylaşmaya önem vermesi

B) Sabırlı oluşu

C) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti

D) Öz denetim sahibi oluşu

5. I. Ahirete inanan bir kişi yapılanların karşılıksız 
kalmayacağına da inanır mı?

 II. Ahirete inanma kişiyi daha çok iyilik ve yardım 
etmeye yönlendirir mi?

 III. Ahirete inanma kişide zorluklara sabretme ve 
paylaşma duygularını güçlendirir mi?

 IV. Ahirete inanma insana sorumluluk duygusu ka-
zandırır mı?

 V. Ahirete inanma insanı güzel davranışlarda bu-
lunup başkalarını iyilik yapmaya ve erdemli bir 
hayat yaşamaya yönlendirir mi?

Yukarıdaki sorulara verilen her bir doğru cevap 20 
puan değerindedir.

Buna göre numaralandırılmış soruların tümüne 
“Evet” diyerek cevap veren bir öğrenci toplam 
kaç puan almıştır?

A) 100 B) 80 C) 60 D) 40


