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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 cevaplamaya dilediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Anlayamadığı-
nız soruları öğretmeninizle iletişime geçerek ona sorabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!



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 bir 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 
birbirlerine 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." 

(İnsan 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, Rablerinden de bağışlanma vardır.” 

 (Muhammed suresi, 15. ayet

Bu verilen ayetlerde söz edilen ahiretteki yer 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mekân B) Bahçe

C) Cennet  D) Mahşer

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

 II. Hem kral hem 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 cevabından 20 puan alacaktır. 

Buna göre Meryem, yukarıdaki soruların tümü-
ne “Hayır” diyerek cevap verdiğine göre toplam 
kaç puan almıştır?

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

5. 
“(Ey Muhammed!) Kitab’ta Meryem’e de an. 
O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere 
çekilmişti. Cibril’i (Cebrail) 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



6. Yavuz Bey, ödüllü bir Kur’an meali yarışmasının 
ödülü olarak bu yaz umreye gitmiştir.

Buna göre umre ibadetini gereğince yapmış 
olan Yavuz Bey’in aşağıdakilerden hangi yere 
gittiği kesindir?

A) Arafat Dağı

B) Hiranur Dağı

C) Safa ile Merve Tepeleri

D) Mina

7. ★ Safa ile Merve Tepelerinde yapılan hac ibadeti-
dir.

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

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

Yukarıda 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 kazan-
dırır.

ifadelerden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

9. Tabloda kurban konusuyla ilgili bilgiler verilmiş. Se-
lim 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 O’na 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

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

Buna göre Selim etkinlik sonucunda toplamda 
kaç puan almıştır?

A) 100 B) 65 C) 30 D) 20

10. 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 aldı meleğin sûra 
üflemesiyle dünya hayatı son bulacak, yaşamakta 
olan bütün canlılar ölecektir. Yani dünyadaki yaşam 
son bulup bütün canlıların 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 öğretmen hanımın derste anlattığı 
konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizan B) Kıyamet

C) Ba’s D) Maşher

                    Hazırlayan
                   Onur YİĞİT
                 0552 4102405

(Görüş ve önerileriniz için)


