
7. SINIF 3. ÜNİTE 
DİN GÜZEL AHLAKTIR 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
1- “ Müslümanlığın en belirgin özelliği, özüyle sözüyle doğru olmaktır. 
Doğruluğun tersi olan yalan, dinimizce haram kılınmıştır. Müslüman acı da 
olsa her zaman doğruyu söylemelidir .”  
Paragrafın ana fikri hangisi olmalıdır?  
a-) Doğruyu söyleyen dokuz kapıdan kovulur  
b-) Doğrular her yerde söylenmemelidir 
c-) Yalan söylemek dinimizce mekruh sayılmıştır  
d-) Doğruluk bir Müslüman’ın asli görevidir 
 
2-  ‘Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem 
daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.’ (İsra suresi 35)  
— Yukarıdaki ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
a) İnsanlara yardım etmek   b) Allah’a şükretmek 
c) Dürüst olmak     d) Hoşgörülü olmak 
 
3-  “ İnsana sadakat yakışır görse de ikrâh, Yardımcısıdır doğruların 
Hazreti Allah “ ( Ziya Paşa ) 
Yukarıdaki şiir de Ziya Paşa’nın şiiriyle paralellik gösteren Hadis – i Şerif 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Yer ve gökler adalet ile ayakta durmaktadır. 
B) Allah’a inandım de sonrada dosdoğru ol! 
C) Acıkan her hayvan hususunda dikkatli olun. 
D) Hoşgörülü ol ki hoş görülesin. 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi, ahlâkî bir terim olan doğruluk kavramıyla ilgili 
değildir? 
A) Güvenilir olmak  B) Kıskanç olmak  
C) Adaletli olmak  D) Dürüst olmak 
 
Hz. Ömer, bir gece bir evin önünde otururken, içerden sesler duyar. Bir 
anne kızından daha fazla para kazanmak için süte su katmasını 
istemektedir. Kızı annesine Hz. Ömer’in böyle bir davranışı yasakladığını 
söyler. Ancak annesi Hz. Ömer’in kendilerini görmeyeceğini, süte su 
katabileceklerini söylemelerine karşın kızı annesinin bu isteğini yine geri 
çevirir. 
5- Yukarıda verilen olayda kız Hz. Ömer’in görmeyeceğini bildiği halde 
yine de süte su katmamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hz. Ömer’den korkması 
B) Annesine karşı çıkmak için 
C) Birisinin görmesinden korkması 
D) Kimse görmese dahi Allah görür diye inanması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6- Yukarıda isimleri verilen üç arkadaş münafıkların özelliklerini saymakta. 
Fakat Fatih söylemesi gereken maddeyi unutmuştur. Acaba hangisi bu 
madde olabilir? 
A) Emanete ihanet eder.  B) Çok kıskançtır. 
C) Kibirli ve gururludur.   D) Hoşgörülü davranmaz. 
 
7- “Rabbimiz Allah’tır deyip doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner 
ve ‘Korkmayın, üzülmeyin; size söz verilen cennetle sevinin. Biz dünyada 
da ahirette de sizin dostlarınızız, orada canınızın çektiği her şey var’ 
derler.” 
Yukarıdaki ayette cenneti elde edenlerin iki özelliği aşağıdaki şıklardan 
hangisinde verilmiştir? 
a. Zekat verenler – Fitre verenler 
b. Namaz kılanlar – oruç tutanlar 
c. Doğru sözlü olanlar – Dürüst olanlar 
d. Allah’a inananlar – doğruluktan ayrılmayanlar 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8- Doğruluk, insanın özü ve sözünün bir olmasıdır. Bu ticaret ve iş 
hayatında da önemlidir. Doğruluk kalpte, sözde ve davranışlarda oluşur. 
Doğruluktan sapanlar toplumdaki güveni de sarsarlar. Doğru sözlü bireyler 
güvenilir, saygın ve onurlu kimselerdir. 
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Doğru sözlü bireylerden kimseye zarar gelmez 
B) Doğruluğumuzu söz ve davranışlarımız belirler 
C) Bazı zorunlu durumlarda yalan söylenebilir 
D) Doğruluktan ayrılanlar güvensizlik yaratırlar  
 
9-  “Ya göründüğün gibi ol, yada olduğun gibi görün” Mevlana bu sözü ile 
aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır. 
A- Kendine güvenmeyi  B- Herkesle dost olmayı 
C- Dürüst olmayı   D- Herkese iyi görünmeye çalışmayı 
 
10- Hz. Muhammed (S.A.V) bir hadisinde; "Münafıklığın belirtisi üçtür: 
•Konuştuğu zaman yalan söyler, 
•Söz verdiği zaman sözünde durmaz, 
•Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder." 
buyurmuştur. 
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi münafıkların temel özelliğini oluşturur? 
A)Güvenilmez kişiler olmaları  B)Toplum içinde saygın olmaları 
C)Alçak gönüllü olmaları   D)Asabi olmaları.  
 
 
“ Müslüman’dan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki 
sıkıntılarından birini giderir.” “ Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah 
da ihtiyacını karşılar.” 
11- Yukarıdaki hadislerde Müslüman da bulunması gereken özelliklerden 
hangisine işaret edilmiştir? 
A) Savurgan olmamak   B) Adaletli olmak 
C) Başkalarına yardım etmek D) Hoşgörülü olmak 
 
12- İnsanlara yardımda bulunurken kaçınmamız gereken şey nedir? 
a) Malımızda başkalarının da hakkının olduğunu düşünmek   
b) Mülkün sahibinin Allah olduğunu bilmek.  
c) İnsanlara faydalı olmayı arzulamak.     
d) Yardımsever bilinmek. 
 
13-  “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiye eremezsiniz. 
Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” (Al-i İmran/92) 
Yukarıdaki ayet mealinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 
a) İnsan sevdiği şeylerden fedakârlık etmelidir. 
b) Allah bizim yaptığımız iyilikleri bilmektedir. 
c) İyilikler sadece Allah rızası için yapılır. 
d) Sadakaları kendi menfaatlerimiz için vermeliyiz. 
 
14- Allah’ın sevgisini kazanmak niyeti ile karşılıksız olarak fakir ve 
muhtaçlara yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunma demektir. Bu iyilik 
hem beden hem mal ile yapılabilir. Sadece maddi bir yardımdan ibaret 
değildir.Her türlü manevi yardım da bu iyilik kapsamına girer. 
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen yardımlaşma ibadeti türü aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
A-) Zekat     B-) Sadaka 
C-) Kurban kesmek    D-) Fitre (Fıtır sadakası) 
 
15- "İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. Ancak kesintisiz iyilik 
yapanların, topluma yararlı bir ilim (eseri) bırakanların ve kendisine hayır 
dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri kapanmaz." 
12- Peygamberimizin bu sözünde bahsedilen "kesintisiz iyilik yapanların" 
ifadesinde, aşağıdaki ibadetlerden hangisi kastedilmiştir? 
a) Fitre    b) Sadaka-i Cariye   c) Zekât  d) Hac 
 
16- Aşağıdaki ayetlerden hangisi verdiği öğüt bakımından diğerlerinden 
farklıdır? 
A- “ Sevdiğiniz şeylerden (Allah rızası için) vermedikçe iyiliğe 
erişemezsiniz.”( Âl-i İmrân suresi, 92) 
B- “…Anne-babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, 
uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin 
altındakilere(işçi, hizmetçi vb.) iyilik edin.”(Nisa suresi, 36) 
C- “…Sakın bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin! Adaletli 
davranın! Takvaya en yakın olan odur.”(Maide suresi, 8)  
D- “Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz 
imkânlardan Allah rızası için harcayın!” (Münâfikûn suresi, 10) 
 

 

Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiğinde sözünden 
döner. 

? 


