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Konuları İçeren Deneme

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

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 dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığınız soruları
    öğretmeninizle iletişime geçerek sorabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!



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.

Yukarıdaki 7. sınıf öğrencilerinin bahsettiği var-
lık aşağıdakilerden 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.”

(Enbiya suresi, 26-27. ayetler)

Yukarıdaki verilen ayette bahsedilen varlıklar 
aşağıdakilerden 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 (Cebrail) O’nun huzu-
runa bir günde çıkarlar ki onun miktarı 
elli bin yıldır.”  
 (Mearic suresi, 4. ayet)

“(Ey Muhammed!) Kitab’ta Meryem’e 
de an. O, ailesinden ayrılarak, doğu yö-
nünde bir yere çekilmişti. Cibril’i (Ceb-
rail) göndermiştik de, ona tam bir insan 
olarak görünmüştü.”

(Meryem suresi, 16-17. ayetler)

Öğretmen Ayşe Hanım’ın öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayetlerde meleklerin 
hangi özelliğine değinilmemiştir?” sorunun cevabı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değişik şekillere girebildiklerine

B) Nurdan yaratılmış olduklarına

C) Çok hızlı hareket edebildiklerine

D) Şekil değiştirerek insanlara göründüklerine

5. 
 

“Konuşmalarınız ahiret standartları 
gereği kayıt altına alınmaktadır.”

“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  B) Kiramen Katibin

C) Nekir  D) Hafaza Melekleri

Bu testte 10 soru vardır. Önerilen süre 15 dakikadır. 



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

Ahirette sadece Müslüman olanlar yeniden 
dirilecek ve ebedi 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. 

Yukarıda hac ibadeti sırasında yapılanlar ve seçe-
neklerde hangi mekânlarda yapıldığı eşleştirilecek-
tir.

Buna göre bu eşleştirilmede hangi mekân açıkta 
kalır?

A) Kâbe

B) Arafat Tepesi

C) Safa ile Merve Tepeleri

D) Mina

8. Allah meleklere ve şeytana Hz. Âdem’e secde et-
melerini emretmiştir. Melekler hemen secde et-
mişlerdir. Ancak şeytan büyüklük taslamıştır. Hz. 
Âdem’in topraktan yaratıldığını kendisinin ise ateş-
ten yaratıldığını ateşin topraktan daha üstün oldu-
ğunu söylemiştir. Hz. Âdem’e secde etmemiştir. 
Allah’a isyan etmiştir.

Buna göre şeytanla ilgili olarak,

 I. Yüce Allah’ın emrine karşı gelmiştir.

 II. 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 daha kaç yıl 
yetecektir?

Acaba dünyada kaç milyar insan yaşamaktadır?

Acaba bu dünyada bulunuş amacım nedir?

Tarihte soyu tükenmiş kuş tüyleri acaba hangi-
leridir?

Hangi renk kutucuktaki soru; İnsanın yaratılış 
gayesini bulmasıyla ilgili bir sorudur?

A) Yeşil  B) Beyaz

C) Mavi  D) Turuncu

10. 
Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. 
Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gel-
mekten 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) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

                   Hazırlayan
                  Onur YİĞİT
              @lgs_din_hocam


