
7. SINIF 3. ÜNİTE 
DİN GÜZEL AHLAKTIR 

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

 
 
Özü de bir, sözü de bir,  
Yüreğinde taşımaz kibir;  
Verdiği sözü namus bilir,  
Aldığı emaneti geri verir.  
1- Şairin dörtlükte tarif ettiği kişinin ahlakı hakkında aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
a. Emanete ihanet ettiği   b. Alçak gönüllü olduğu 
c. Sözünde durduğu    d. Doğru sözlü olduğu 
 
 
2- Bir gün Kureyş kabilesinden asil bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kadının 
ceza almaması için Üsame’yi Peygamberimize gönderdiler. Peygamberimiz 
ise onlara “Allah’a yemin ederim ki kızım Fatıma bile olsa onun da cezasını 
verirdim.” 
Yukarıdaki parçada hangisi vurgulanmıştır? 
A) Aleyhimize dahi olsa adaletli olmalıyız 
B) Asil insanları küçük düşürmemeliyiz 
C) Adalet bazen uygulanmayabilir 
D) Adalet zayıf ve fakirler için geçerlidir 
 
2- “ Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana-babanız 
ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler 
olun.(Haklarında şahitlik ettikleriniz)zengin olsunlar fakir olsunlar, Allah 
onlara sizden daha yakındır. Hislerinize uyup adaletten sapmayın, 
(şahitliği)eğip büker(doğru şahitlik etmez)yahut şahitlik etmekten 
kaçınırsanız(biliniz ki)Allah yaptıklarınızdan haberdardır.”(Nisa 
suresi,135)ayetinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? 
A)Şahitlik etmekten kaçınılmalıdır. 
B)Ana baba aleyhine şahitlik edilmemelidir. 
C)Şahitlikte adalete uymalıdır. 
D)Şahitlikte yalan söylenebilir. 
 
3-  ‘Şüphesiz müminler birbiri ile kardeştir; öyle ise dargın olan 
kardeşlerinizin arasını düzeltin…’ (Hucurat,10.ayet) 
‘…Müslüman Müslümanın kardeşidir. Kardeş kardeşe zulmetmez. Yardıma 
muhtaç olduğunda onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu horlamaz, 
küçük düşürmez.’ (Hadis) 
Yukarıda anlamı verilen ayetlerden hareketle aşağıdakilerden hangisini 
söylememiz doğru olmaz? 
A-) İslam dini toplumsal barışa önem verir 
B-) Müslüman yardımsever olmalı, kabalıktan uzak durmalıdır 
C-) Dinimiz bireylerin küs olmasını hoş karşılamaz  
D-) Bir kişi ile dargın olmak, onu küçük düşürmekten daha iyidir 
 
Gelin tanış olalım 
İşi kolay kılalım 
Sevelim sevilelim 
Dünya kimseye kalmaz.  
4- Yunus Emre bu dizelerde neye vurgu yapmıştır? 
a) Sabretmeye     b) Seyahat etmeye 
c) Ölümü hatırlamaya   d) Kardeşliğe 
 
5- “ İyilikle kötülük asla bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel şekilde 
uzaklaştır. O zaman seninle aranda düşmanlık bulunan kimse candan, 
sıcacık bir dost oluvermiştir. “ ( Fussilet Suresi 34 ) 
Yukarıdaki ayette vurgulanmak istenene temel mesaj nedir? 
a) Kardeşlik    b) Hoşgörü ve bağışlama 
c) İyilikte bulunmak  d) Tevazu (Alçakgönüllülük) 
 
6- Ahmet Mehmet için “Fikirlerine kesinlikle katılmıyorum. Düşüncelerini 
kabul etmiyorum. Fakat fikir ve düşüncelerine saygı duyuyorum” 
demektedir. Buna göre Ahmet için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir. 
A) Savurgan olmadığı  B) Alçakgönüllü olduğu 
C) Çalışkan olduğu   D) Hoşgörülü olduğu 
 
7- "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde kibirlenerek yürüme; 
Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi elbette ki sevmez. Yürüyüşünde 
ölçülü ve dengeli ol(şımararak, kasılarak yürüme!). Sesini alçalt; bağırarak 
konuşma…”(Lokman suresi, 18-19) ayetinden hangisi çıkarılabilecek doğru 
bir yargı değildir? 
A-Kimseyi küçümsememeliyiz. 
B-Başarılı olmanın yolu, kendimizi başkalarından üstün görmekten geçer.  
C-Yürürken, konuşurken; her türlü davranış ve tutumumuzda terbiyeli 
olmalıyız. 
D-Kibirlenmekten kaçınmalıyız.  

 
8- …..Suresinin 45 ayetinde“ Kibirlenip insanlardan yüzünü çevirme , 
yeryüzünde çalımla yürüme, Çünkü Allah, övünenleri sevmez” 
buyurulmaktadır. Bu ayet ile aşağıdaki güzel huylardan hangisine işaret 
edilmektedir. 
A) Merhametli olma    B) Çalışkan olma 
C) Alçakgönüllü olma   D) Hoşgörülü olma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hacivat        Karagöz 
 
 
 
9- Karagöz ile Hacivat arasında geçen konuşmada 
Karagöz’ün vermiş olduğu cevap hangi davranışa örnektir? 
a) Övünme    b) Alçak gönüllülük 
c) Gururlanma   d) Sevinme 
 
10- Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi sözünde durmakla ilgilidir? 
A) “Rahman’ın(has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve 
kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) "Selam!" derler 
(geçerler)” 
B) “…Allah affeden bir kimsenin ancak şerefini artırır...” 
C) “Ey iman edenler yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz?” 
D) “Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah'ın yüce lütfuna 
ve himayesine erecek olanların öncüleridir.” 
 
11- Yüce Allah Saff suresinde “ Ey iman edenler! Yapamayacağınız şeyleri 
niçin söylüyorsunuz” buyurmaktadır. Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin 
önemi vurgulanmaktadır. 
A- İnsanlara karşı hoşgörülü olmanın 
B_ Savurganlıktan kaçınmanın 
C- İnsanın her şeye gücünün yetmeyeceğinin 
D- Verdiğimiz sözde durmanın 
 
 
12- “Ey İman edenler! Ev sahibinden izin istemedikçe ve onlara selam 
verip yakınlık kurmadıkça kendinize ait olmayan evlere girmeyin.’ 
(Nur,27.ayet) 
Yukarıda anlamı verilen ayette kazandırılmak istenen ahlaki davranış 
biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 
A-) Yardımseverlik   B-) Görgü kurallarına uymak  
C-) Güzel söz söylemek  D-) Adaletli olmak 
 
 
13- “Allah’ın iyi kulları içleri çektiği halde yiyeceği yoksula, öksüze ve esire 
yedirirler ve şöyle derler: “Biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz; bir 
karşılık ve teşekkür beklemiyoruz.” (İnsan suresi, 8-9) ayetinden aşağıdaki 
yargılardan hangisi çıkarılabilir? 
A-Kişinin başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarına tercih etmesi 
büyüklüktür. 
B-İyilik, sadece Allah rızası için yapılmalıdır. 
C-Karşılık beklenerek yapılan iyilik, iyilik değildir. 
D-Kötülüğü engellemenin en iyi yolu; ona iyilikle karşılık vermektir. 
 
14- Güzel ve etkili konuşmayı, sözün doğrusunu söylemeyi, hiç kimsenin 
kalbini ve gönlünü kırmamayı ifade eden atasözü aşağıdakilerden 
hangisidir. 
A- Dilim ettin beni dilim dilim.  B- Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 
C- Söz gümüşse sükût altındır.  D- Danışan dağlar aşmış. 
 
15- İnsanlara özellikle niçin iyilik ve yardım etmeliyiz? 
A-Bize de yardım etsinler diye  B-İyi insan desinler diye 
C-Onlarda bize iyilik etsin diye  D-Allah rızası için 
 
 
16- "Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, 
(kaybettiklerinin) özlemini çeker durursun." 
Yukarıdaki ayette aşağıda verilen davranışlardan hangileri yasaklanmıştır? 
a) Tutumluluk- Görgüsüzlük  b) Cimrilik- Yalancılık  
c) Kıskançlık- Yalancılık   d) Cimrilik-Savurganlık 
 

 

O sizden kaynaklanıyor dostum. 
Asıl ben senin gibi bir dostum 
olduğu için Allah’a duacıyım. 

Sen çok iyi bir dostsun. İyi ve kötü 
günümde hep yanımdasın. Senin 
gibi bir dostum olduğu için Allah’a 
şükrediyorum. 



17- "...Yiyin, için ama israf etmeyin. Şüphesiz Allah, israf edenleri 
sevmez"...Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Fakat 
saçıp savurma."  
Aşağıda verilen davranışlardan hangileri yukarıdaki ayetlerde belirtilen 
ilkelere aykırı bir davranış değildir? 
a) Defterimizden bir yaprağı gereksiz yere koparıp atmak 
b) Kalem ve silgimizi gereksiz kullanmak  
c) Ders çalışmamız gereken saatlerde televizyon seyretmek  
d) Eşyalarımızı kullanarak uzun süre kullanabilmek 
 
18- Öğretmenin İsrafın zararları nelerdir sorusuna öğrenciler aşağıdaki 
gibi cevap vermişlerdir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öğrencilerden hangilerinin söyledikleri doğrudur. 
A- Ali – Eda     B- Eda - Ercan 
C- Ali – Ercan    D- Ali – Eda  - Ercan  
 
Peygamberimiz “ Irmak veya deniz kenarında bile abdest alsanız, suyu 
israf etmeyiniz. “ buyurmuştur. 
Yukarıdaki Hadis – i Şerif’te peygamberimiz bizlere neyi tavsiye 
etmektedir? 
a) Abdestin her yerde alınabileceğini b) Deniz suyunun içilemeyeceğini 
c) Savurgan olmamamızı    d) Abdestsin namaz olmayacağını 
 
19- Yapılan araştırmalar; ülkemizde her gün 30.000 fırın tarafından 120 
milyon adet ekmeğin üretildiği ve bunların 12 milyonunun çöpe atıldığı, 
atılan bu ekmeğin yıllık miktarının 3,6 milyar adet olduğunu göstermekte. 
Yani Türkiye’de çöpe atılan ekmek, Somali’yi doyurabilecek oranda. 3.6 
milyar ekmek için; 841.845 ton buğdaydan elde edilen 553.846 ton 
buğday unu, 2.215.384 metreküp su,16.615 ton ekmek mayası, 5.538 ton 
ekmek katkı maddesi ve 110.769.230 litre akaryakıt kullanılmakta. Ne 
yazık ki çöpe atılan ekmekle birlikte bunlar da boşa gitmiş oluyor.  
Verilen bilgiler bize dinimizin hangi uyarısını hatırlatıyor? 
A)“Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz”  
B)“Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler” 
C)“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcayın” 
D)“Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir” 
 
20- Ayşe’yle Tülin öğle paydosunda yiyecek almak için kantine giderler. 
Tülin yemeğini yemeğini bitirir fakat Ayşe bitiremez. Artan yiyeceği çöpe 
atar. Tülin Ayşe’yi uyarır ve  ...... 
Tülin, Ayşe’ye aşağıdaki ayet veya hadislerden hangisini söylerse yaptığı 
davranışın yanlış olduğunu daha iyi anlatmış olur? 
A- “Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. 
B- “Kim bir Müslüman’ın kusurunu örterse, Allah’ta kıyamet günü onun 
kusurunu örter.” 
C- “Yiyiniz, içiniz ancak israf etmeyiniz”  
D- “Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşlarına en hayırlı olandır”  
 
 

 

Toplumun ekonomik yönden 
zayıflamasına neden olur. 
 

Allah’ın hoşnutsuzluğuna 

neden olur. 
Kişiyi başkalarına 
muhtaç eder. 


