7. Sınıf

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
İlk Dönem Konularını İçeren
Deneme-3

Ad Soyad : ............................
Doğru
: ............................
Yanlış
: ............................
Net
: ............................

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
1. Bu kitapçıkta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait 10 soru bulunmaktadır.
Önerilen süre 15 dakikadır.
2. Soruları çözmek için iyi ışıklandırılmış sessiz bir ortam seçiniz.
3. Sınavda 3 yanlış cevabınız 1 doğru cevap sayınızı azaltacaktır.
4. Sorulara cevaplamaya dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığınız soruları öğretmeninizle iletişime geçerek ona sorabilirsiniz.

1.

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

4.

(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler)

Bu ayetlerde söz edilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?

2.

A) Münker ve Nekir

B) Kiramen Katibin

C) Rahmet Melekleri

D) Hafaza Melekleri

Bu paragrafta Hz. Ömer’in aşağıdaki hangi özelliğine değinilmiştir?

Pınar Öğretmen 7/A sınıfında ders anlatmaktadır.
Pınar Hanım: “İsrafil’in sûra ikinci kez üflemesiyle
Yüce Allah tarafından yeniden diriltilecek olan insanlar dünyada yaptıklarının hesabını vermek için
büyük bir meydanda toplanacaklardır.”

A) Yardımlaşma ve paylaşmaya önem vermesi
B) Sabırlı oluşu
C) Hakkı gözetmedeki hassasiyeti

Pınar Hanım bu ifadeleri dile getirdikten sonra öğrencilerine “Arkadaşlar bu bahsettiğim meydan hangisidir?” sorusunu sormuş ve öğrenciler şu cevapları vermişlerdir:
Ramazan

: Mizan

Arda

: Haşr

Yunus

: Mahşer

Emre

: Sırat

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 söndürüp kendi mumumu yaktım.”

D) Öz denetim sahibi oluşu

Bu öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu
soruya doğru cevap vermiştir?

3.

A) Ramazan

B) Arda

C) Yunus

D) Emre

5.

I. Ahirete inanan bir kişi yapılanların karşılıksız
kalmayacağına da inanır mı?
II. Ahirete inanma kişiyi daha çok iyilik ve yardım
etmeye yönlendirir mi?

1. Yeniden dirilme

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

2. Kıyamet
3. Hesap
4. Cennet / Cehennem
Yukarıda ahiret hayatıyla ilgili bazı kavramlar verilmiştir.
Buna göre bu ifadelerin ahirette oluş sıralaması
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 2 - 3 - 1 - 4

B) 2 - 1 - 3 - 4

C) 1 - 2 - 3 - 4

D) 1 - 3 - 2 - 4

IV. Ahirete inanma insana sorumluluk duygusu kazandırır mı?
V. Ahirete inanma insanı güzel davranışlarda bulunup başkalarını iyilik yapmaya ve erdemli bir
hayat yaşamaya yönlendirir mi?
Yukarıdaki sorulardan her bir doğru cevap 20 puan
değerindedir.
Buna göre 7. sınıf öğrencisi Yusuf yukarıdaki
soruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdiğine
göre toplam kaç puan almıştır?
A) 100

B) 80

C) 60

D) 40

6.

8.
Kur’an-ı Kerîm’de adı geçen ve İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Kendisine
“İncil” adlı kutsal kitap verilmiştir. Hz. İsa’nın
annesi Hz. Meryem’dir. Hz. İsa Yüce Allah’tan
bir mucize şekilde babasız olarak dünyaya
gelmiştir. Bu Allah’ın dilemesinden ibaretti. Bu konuda bir ayette şöyle buyrulmuştur:
“Gerçekten İsa’nın babasız dünyaya geliş hâli
de Allah katında Adem’in hâli gibidir. Allah,
Âdem’i topraktan yarattı, sonra da ona ol dedi;
o da hemen (insan) oluverdi.”

Hac, Müslümanların dini duygularını ve
dini hassasiyeti arttırır.

Y

✓

Hac yılın istenilen herhangi bir ayında
yapılabilir.

✓

Farklı kültürlerden Müslümanlar hac
vasıtasıyla bir araya gelip kaynaşırlar.

✓

Yaşlı olmak hacca gitmenin şartlarındandır.

✓

Tabloda verilen hacla ilgili bilgilere göre hangi
renk satırda yanlış işaretleme yapılmıştır?

(Al-i İmrân suresi, 59. ayet)

Bu metinde Hz. isa (a.s.) ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulunamaz?
A) Hz. İsa (a.s.) son peygamber Hz. Muhammed
(s.a.v.)’in gelişini müjdelemiş midir?

D

A) Yeşil

B) Gri

C) Mavi

D) Pembe

9.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

B) Hz. İsa’nın (a.s.) annesi kimdir?
C) Hz. İsa’ya (a.s.) dört büyük kutsal kitaptan hangisi verilmiştir?

Mehmet Âkif ERSOY

D) Hz. İsa (a.s.) hangi kavme peygamber olarak
gönderilmiştir?

Fahrettin Öğretmen: “Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım
dizenin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Buna öğretmenin sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci doğru cevap vermiştir?
7.

A) Ahmet: Vatan sevgisi

Hz. İsmail (a.s.), Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerdendir. Hz. İbrahim’in, Hz. Hacer’den
olan büyük oğludur.
Kur’an’da Hz. İsmail, babası İbrahim Peygamberle
birlikte Kâbe’nin temelini yükselten ve O’nun temizliğinden sorumlu kimseler olarak anlatıldığı görülmektedir. Hz. İbrahim Yüce Allah’ın emriyle hanımı
Hâcer ve oğlu İsmail’i Filistin’den alıp Mekke’ye götürdü.
Bu bilgilerden hareketle Hz. İsmail (a.s.) ile ilgili
olarak,
I. Babasıyla birlikte dönemin kralı Nemrut tarafından büyük bir ateşe atılmışlardır.
II. Babası Hz. İbrahim (a.s.) Peygamberdir.
III. Babasıyla birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

B) Mehtap: Yardımlaşma
C) Nihal: Öz denetim
D) Hakan: Sorumluluk
10.

Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka gözümüzle görülmesi gerekmez!
Mete : Varlıklar gözümüzle gördüğümüzden ibaret değildir.
Bahri : İnsanın görmediği hâlde varlığına inandığı
pek çok şey vardır.
Buna göre öğrencilerin bu ifade hakkında yorumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yalnız Mete’nin yorumu doğrudur.
B) Her ikisinin yorumu doğrudur
C) Yalnız Bahri’nin yorumu doğrudur.
D) Her ikisinin yorumu yanlıştır.

Hazırlayan
Onur YİĞİT
@lgs_din_hocam

