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1 ‘’Ben haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa,
yalan söylemeyen kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlakı güzel olan kimse için de cennetin 
en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim.’’

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Asef Öğretmen’den yukarıdaki hadisi şerifi öğrenen 
yedinci sınıf öğrencilerinden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaları beklenemez?

A) Haklı oldukları halde arkadaşlarıyla tartışmamaları

B) 1 Nisan’da şaka da olsa yalan söylememeleri

C) Aldıkları kötü notu iyi göstererek ailelerini aldatmaları

D) Başta anne babaları olmak üzere tüm büyüklere saygı göstermeleri

3 - Tek olması 
- Vahye dayanması
- Zamana göre değişmesi
- Vahyin yorumuna dayanması
- Kaynağının peygamberler olması

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi dini din anlayışından ayıran özelliklerdendir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

2 I. ‘’…Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve yakın akrabalara yardım etmeyi emreder…’’ (Nahl-90)
II. ‘’…Bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah çok affedicidir, güçlüdür.’’ (Nisa-149)
III. ‘’…Ve eğer hüküm verirsen aralarında adaletle hükmet. Allah adil olanları sever.’’ (Maide-42)
IV. ‘’O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları

affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever.’’ (Ali İmran-134)

Yukarıda verilen ayetlerden hangilerinin konuları birbirleriyle aynıdır?

A) I ve III B) II ve III C) I ve II D) III ve IV
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4 ‘’Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin.’’ (Ğaşiye, 21-
22)

Yukarıdaki ayet ışığında Hz. Muhammed ile  ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlara öğüt vermekle görevlidir.

B) İnsanları kötülükleri konusunda uyarmıştır.

C) İnsanları hoş sözle, güzel ahlakla dine davet etmiştir.

D) İnsanları dinin emirlerini kabul etmeleri konusunda zorlamıştır.

5 Hz. Peygamberin vefatından sonra birtakım sebeplere bağlı olarak ayet ve hadislerin
yorumlarından farklı görüş ve düşünceler ortaya çıkmıştır. Bu görüş ve düşünceler zamanla 
kendine has birer yöntem geliştirerek sistemleşmişlerdir. İslam düşüncesinde sistemleşen bu dini 
anlayışlara mezhep adı verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bahsi geçen mezheplerden biri değildir?

A) Şafiilik B) Hanefilik C) Malikilik D) Mevlevilik

6 Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa’nın (a.s.) mucizeleri şunlardır:
1- Kayadan deve çıkarması.
2- Beşikte iken konuşması.
3- Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandırması.
4- Doğuştan körü ve alacalıyı iyileştirmesi.
5- Ay’ı işaret parmağıyla ikiye ayırması.

Mustafa’nın hazırladığı ödevdeki hangi mucizeler, Hz. İsa’ya ait değildir?

A) 1. ve 3. B) 2. ve 4. C) 1. ve 5. D) 3. ve 5.
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7 Yüce Allah şöyle emretmiştir:

“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları(taptıkları şeyleri), Allah’ı 
severcesine severler. Müminlerin Allah’a olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir…”
(Bakara Suresi, 165. Ayet)

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterme konusunda ayeti dikkate alarak 
aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz?

A) Yöneticilerimizi Rabbimiz kadar sevmeliyiz.

B) Kanunlarımız Allah’ın kanunundan öncelikli tutulabilir.

C) Para her problemi çözer, parayı çok sevmeliyiz.

D) Hiçbir şey Allah sevgisinin önüne geçiremeyiz.

8 Hz. Salih’in (as) getirdiklerini inkârda ısrarcı olan Semud kavmi, ondan bir mucize istedi.
Hz. Salih’in kavmine verdiği cevap Kur’an’da şöyle anlatılmıştır:
“Ey kavmim! İşte size mucize olarak Allah’ın bir devesi. Bırakın onu, Allah’ın
arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar.”
(Hûd Suresi, 64. Ayet)

Semud kavmi bu uyarıdan sonra ne yapmıştır?

A) Deveyi çöle salıp özgür bıraktılar.

B) O deveyi Allah (cc) adına kurban ettiler.

C) Deveyi boğazlayıp kestiler.

D) Develeri kutsal sayarak kesilmesini haram kılmışlar.
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9 “Ey insanlar! Aman takvanıza sahip çıkın! Sakın şeytan sizi aldatmasın! Ben, Muhammed b. 
Abdullah’ım. Allah’ın kulu ve resûlüyüm. Vallahi ben, sizin beni, Yüce Allah’ın bana verdiği makamın 
üstüne çıkarmanızı istemem!” (Ahmed b. Hanbel, III, 154.)

Yukarıdaki hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.) insanları neye karşı uyarmıştır?

A) Şeytanın kötülüklerinden

B) Kendisinin yüceltilmesinden

C) Takvalı olmaları gerektiğinden

D) Kendisinin sadece Allah’ın kulu olması gerektiğinden

10 Mekkeli Müşrikler Hz. Muhammed’i (sav) davasından vazgeçiremeyeceklerini 
anladıklarında son çare olarak ona dinleri birleştirme önerisinde bulunmuş; “Ya 
Muhammed biz senin ibadet ettiğine ibadet edelim, sen de bizim ibadet ettiğimiz putlara 
tap”, diyerek inanç ortaklığına çağırmışlardır.

Bu teklif karşısında Allah’ın (cc) cevabı hangi sureyle olmuştur?

A) Muhammed Suresi B) Kafirun Suresi

C) Mü’minun Suresi D) Yasin Suresi
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11 Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed’in peygamberliğinin müjdeleyici yönünün
yanında sadece tebliğ görevinin olduğunu ispatlar?

A) ’’Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna
çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdi.’’

B) ’’Doğrusu biz seni hak (Kur’an) ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen
cehennemliklerden sorumlu değilsin.’’

C) ’’Ey örtüsüne bürünen (peygamber!) kalk ve (insanları)uyar. Sadece Rabbini büyük tanı, kötü
şeyleri ter et.’’

D) ’’Biz onu (Kur’an’ı) hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı 
olarak gönderdik.’’

12 Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber gönderilmeden önce Arap yarımadasında yaşanan
olumsuzluklardan biri değildir?

A) İnsanların taş veya tahtadan yaptıkları putlara tapmaları

B) Kabe’nin her kesimden insanı ağırlamak için açık bulundurulması

C) İnsanların hür ve köle diye farklı gruplara ayrılması

D) Falcılık, içki ve kumarın insanlar arasında yaygın olması

13  Hanefilik

 Malikilik

 Maturidilik
      Hanbelilik

Yukarıda verilenlerden kaç tanesi fıkhi yorumlardan oluşan 
gruplardır?

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



Kazanım Değerlendirme Testleri7

Van Ölçme Değerlendirme Merkezi Van 2020

14 Kur’an-ı Kerim’in ……………..suresi olan  Kafirun Suresi adını ilk ayetten almıştır. Kafirler 
anlamına gelen kafirun Suresi’nde Hz.Peygamberle din konusunda pazarlık yapmak isteyenlerin 
durumu anlatılmıştır. Aynı zamanda sure  6 ayetten oluşur ve ………………de indirilmiştir.

Yukarıdaki boşluklar hangi kelimelerle tamamlanırsa Kafirun Suresi hakkında verilen bilgi 
doğru olur?

A) 109 / Mekke B) 108 / Medine

C) 109 / Medine D) 108 / Mekke

15

1-Kendisine kitap verilen peygamberlere denir.
2-Hz. Muhammed’e son peygamber olduğu için verilen nitelemedir.
3-Peygamberlik anlamına gelen kelimedir.
4-Kendisine kitap verilmeyen peygamberlere denir.

Tablodaki sorulara Ayşe’nin verdiği cevaplar tahtaya yazdığı gibidir. Her doğru cevap 10 puan 
değerindedir.

Buna göre Ayşe kaç puan almıştır?

A) 10 B) 20 C) 30 D) 40

1. Nebi
2. Hatem’ül Enbiya
3. Nübüvvet
4. Resul
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1 C

2 A

3 A

4 D

5 D

6 C

7 D

8 C

9 B

10 B

11 B

12 B

13 C

14 A

15 B


