
7. SINIF 3. ÜNİTE 
DİN GÜZEL AHLAKTIR 

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

 
1- “Yavrucuğum! Namaz kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış, 
başına gelenlere sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir. 
Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek 
yürüme… 
(Lokman suresi, 17 – 18. ayetler) 
Rukiye, Hasret ve Ceylan 7. sınıfta okuyorlar. Onlar yukarıdaki ayetleri 
okuyarak aşağıdaki ilkeleri çıkarttılar. Bu ilkelerden hangisinde 
yanılmışlardır? 
A) İnsanlara iyiyi tavsiye etmek  B) Alçak gönüllü olmak 
C) Sabırlı olmak      D) Fikrinde ısrarcı olmak 
 
2- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
a) Allah insanları imtihan etmek için yaratmıştır 
b) Din, ahlâkî davranışları yerine getirmede insanı yönlendirir 
c) İnsanların en üstünü ahlakı en iyi olandır 
d) Dinin ahlaklı olmamıza bir katkısı yoktur. 
 
3- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) Ahlaklı olmak dindar olmanın koşullarından biridir 
B) İbadetlerin güzel ahlaklı olmamıza bir katkısı yoktur  
C) Allah, peygamberimizi örnek almamızı istemiştir  
D) Kuran ahlak ilkeleri göstererek bunlara uyulmasını istemiştir. 
 
4- 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. Verilen olayda kız Hz. Ömer’in görmeyeceğini bildiği halde yine de 
süte su katmamaktadır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 
a) Kimse görmese dahi Allah görür diye inanması  
b) Annesine karşı çıkmak için 
c) Birisinin görmesinden korkması   
d) Hz. Ömer’den korkması 
 
 
5- “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; 
öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta 
bulunanları sever.”(Al-i İmran suresi,134) 
Yukarıdaki ayette aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmemiştir?  
A) İnsanlara iyi davranmak   B) İnfak  
C) Hoşgörülü olmak    D) Adil olmak  
 
6- Güzel ahlâk sahibi olmak İslâm dininin temel amacıdır. Bütün ilke ve 
esaslar Müslümanların güzel ahlâklı insanlar olmaları içindir. İslâm dini en 
son ve en mükemmel din olduğu gibi onun ahlâk prensipleri de en son, en 
güzel ve en yüce ahlâkî prensiplerdir. Son peygamber ve insanların en 
güzel huylusu Hz. Muhammed (s.a.v) insanların en güzel ahlaklısıdır. 
Yukarıda ki parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
a)Güzel ahlak İslam dini açısından önemlidir 
b)Bütün kurallar ahlak içindir 
c)Hz. Muhammed (s.a.v) en güzel örnektir 
d)Diğer dinlerde ahlak kuralları yoktur 
 
7- Toplumsal yaşamda görüş ve inançlara hoşgörüsüzlük üzücü olaylara 
neden olur. "Hep ben bilirim; benim dediğim olacak." diyerek başkaları 
üstünde egemenlik kurmaya çalışmak, çatışmalara yol açar. Buna yol 
açmamak için insanın kendisini başkalarının yerine koyarak düşünmesi 
gerekir, işte ahlakın özü budur. Buna göre, ahlaklı bir toplum oluşturmada 
bireylere hangi ilkenin kazandırılması gerekir? 
A) Çatışmadan kaçınmalı, sessiz kalmalısın. 
B) Çevrendeki olaylara diğer insanların gözüyle de bakmalısın. 
C) Gücü elinde tutmak için bilgilerini artırmalısın. 
D) Toplumda çoğunluğun kabul ettiklerini benimsemelisin. 
 
I Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme. 
II Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz 
III Allah affeden bir kimsenin ancak şerefini artırır. 
IV Şüphesiz müminler kardeştir. 
8- Aşağıda verilen hangi kavramla ilgili bir ayet yukarıda verilmemiştir? 
A) Hoşgörü  B) Sabır C) Kardeşlik  D) Tevazu 
 
 
 
 
 

 
 
*Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol  
*Şefkat ve merhamette güneş gibi ol 
*Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol  
*Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol  
*Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol 
* Hoşgörürlükte deniz gibi ol 
* Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol 
9- Mevlana’nın 7 öğüdünde hangi konulara değinilmemiştir? 
A) İnfak  B) Hoşgörü  C) Emanet  D) Tevazu 
 
 “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; 
hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size 
öğüt veriyor. “ (Nahl-90) 
10- Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ayette verilen öğütlerden birisi 
değildir? 
a) Adaletli olmak   b)Yakınlara maddi yardım yapmak 
c) Azgınlık yapmamak  d) Sözünde durmak  
 
-“Sizin hayırlınız, kendisinden iyilik umulan ve kötülük yapmayacağına dair 
güven duyulandır. Kötünüz de kendisinden iyilik beklenmeyen ve 
kötülüğünden emin olunmayandır” 
-“Mümin, insanların canları ve malları hakkında kendisine güvenilen 
kimsedir” 
-“Müminler arasında imanca en olgun olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En 
hayırlınız da ailesine hayırlı olandır” 
-“Ve elbette sen, üstün bir ahlak üzeresin” (Kalem Suresi, 4.ayet) 
11- Yukarıdaki ayet ve hadislerde, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 
A) İslam inancında, güzel ahlaklı olmak bir gerekliliktir. 
B) Peygamberler de birer insandır. 
C) Hz. Muhammed(sav), Kur’an’ı açıklayıcıdır. 
D) Peygamberler, peygamberlik görevini çalışarak elde etmişlerdir. 
 
12- İslam dini; insanları iyiye, doğruya, hayırlı işlere yönlendirmeyi ve 
Allah’a ibadet etmeyi gaye edinmiştir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan 
hangisi İslam Diniyle bağdaşmaz. 
A- Bencil ve gurulu olmak   B- Çok çalışmak ve üretici olmak 
C- Dürüst olmak    D- Verdiği nimetler için Allah’a şükretmek 
 
 
 
13- "Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir." 
Yukarıdaki hadiste olgun bir müslüman olmanın gereklerinden biri 
verilmiştir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste anlatılan olgun 
müslümana yakışmayacak davranışlardan biridir? 
a) Başkalarının malını haksız yere almak  b) İnsanlara değer vermek  
c) Konuştuğu zaman doğruyu söylemek   d) Emanete sahip çıkmak  
  
 
14- Medine'de bir anne sokağa kaçan çocuğunu eve getirebilmek için "Gel 
bak sana ne vereceğim" demektedir. Olaya şahit olan Hz. Muhammed 
sorar: 
—“Çocuğa ne vereceksin?” Anne "hurma vermek istediğini" söyleyince de 
uyarır: 
—“Dikkat et! Sana gelir ve ona bir şey vermeyecek olursan senin için bir 
yalan günahı yazılır" 
Yukarıdaki metinde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?  
A) Hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamamız gerekir 
B) Çocukları sevindirmek için onlara hediye vermek gerekir 
C) Çocukları ikna etmek için bazen küçük yalanlar söylenebilir 
D) Peygamberimiz (s.a.v) sabırlı bir insandır 
 
15- Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güvende olduğu kimsedir." 
Yukarıdaki hadiste olgun bir Müslüman olmanın gereklerinden biri 
verilmiştir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu hadiste anlatılan olgun 
Müslüman’a yakışmayacak davranışlardan biridir? 
A) Emanete sahip çıkmak B) Başkalarının malını haksız yere almak  
C) İnsanlara değer vermek D) Konuştuğu zaman doğruyu söylemek 
 


