
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 
II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

https://www.sorubak.com 
Adı Soyadı: ……………………………………………………………………………. 

Sınıfı : 7/ ..… ,  No: ……………. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) : “… Evlenirim, uyurum, uyanık 
kalırım, oruç tuttuğum gibi (Ramazan ayı dışında) 
tutmadığım da olur.”                   (Buhârî, Nikâh, 1.) 

1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu açıklaması neye örnek
gösterilebilir?
A) Kul olmasına B) Kur’an’ı açıklaması
C) Uyarıcı ve müjdeleyici D) Allah’ın (c.c.) elçisi
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“Andolsun size, içinizden sıkıntıya düşmeniz O’nun 
gücüne giden, size pek düşkün müminlere pek şefkatli ve 
esirgeyici olan bir elçi gelmiştir.”              (Tevbe, 128.) 

2. Bu ayetle Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangi yönü
vurgulanmıştır?
A) Rahmet olması B) Uyarıcı olması 
C) Akıllı ve zeki oluşu D) Güvenilir oluşu

“Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de 
nice Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O, ölür veya 
öldürülürse eski halinize geri mi döneceksiniz.“ (2/144) 

3. Yukarıdaki ayette verilmek istenen temel mesaj
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Peygamberin tebliğ görevi vardır.
B) Hz. Peygamber meleklerden üstündür.
C) Hz. Peygamberin getirdiği mesajlar evrenseldir.
D) Hz. Peygamberin diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur.

4. Hz. Peygamberin özelliklerinden hangisi yanlış
verilmiştir?
A) İnsanlara hep doğruyu söylemiştir.
B) Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir.
C) İnanmayanları önemsememiştir.
D) İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
insanlar içinden seçilmesinin bir sonucu değildir? 
A) İnsanlara olağanüstü nitelikte olaylar göstermeleri.
B) İnsanlara dini uygulamalı olarak göstermeleri.
C) Toplumsal sorunlara çözüm getirebilmeleri.
D) İnsanlara davranışlarıyla örnek olabilmeleri

 “Ben .........................................için gönderildim. ”(İmam Malik, 
Hüsnü’l-Hulk, 8.) 

6. Yukarıdaki hadisi tamamlayan doğru seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadeti öğretmek B) Komutanlık etmek
C) Tevhid için D) Güzel ahlakı tamamlamak

“ … O Muhammed Allah’ın resulü ve nebilerin sonuncu-
sudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb , 40.) 

7. Yukarıda meali verilen ayetten hangi sonuç çıkarılamaz?
A) Hz. Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir.
B) Allah (c.c.) her şeyi bilmektedir.
C) Artık peygamber gelmeyecektir.
D) Kur’an Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indirilmiştir.

8. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.)
insani yönüne örnektir?
A) Kur’an’ı açıklaması B) Dine davet etmesi 
C) Dini açıklaması D) Eşine yardımcı olması

9- Aşağıdaki peygamberlerden hangi ikisi Allah’ın (c.c.) güç
ve kudretinin bir işareti olarak babasız bir şekilde
yaratılmıştır?
A) Hz. Musa (a.s.)  Hz. Âdem (a.s.) 
B) Hz. Muhammed (sav)Hz. İsa (a.s.)
C) Hz. Âdem (a.s.) Hz. İsa (a.s.) 
D) Hz. İsa (a.s.) Hz. Yahya (a.s.) 

Hacca gelen Müslümanlar, ihrama girerek sosyal ve 
ekonomik statülerinden sıyrılır. Arafat vakfesi yaparak 
mahşeri hatırlar ve tövbe etme fırsatı bulur. Şeytan 
taşlayarak kötü duygu ve düşüncelerden arınır. Birlikte tavaf 
ederek kardeş olma bilinci kazanır. Sa’y yaparak sabırlı ve 
ümitli olmayı öğrenir. 

10- Yukarıdaki paragrafta vurgulanan ana fikir
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hac ibadeti insanlar arasında eşitliği sağlar.
B) Müslümanlar arasında dayanışmayı artırır.
C) Hacda yapılan her ibadetin bir amacı vardır.
D) İnsanların birlikte ibadet etmelerine vesile olur.

- Hac ibadeti İslam'ın beş esasından biridir.
- Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır.
- Kur'an ve sünnette bildirimiştir.
- Peygamberimiz (sav) haccın önemini ve yararlarını
belirtmiş, bu ibadetin nasıl yapıla cağını Müslümanlara
göstermiştir.

11- Verilen metne göre hac ibadetiyle ilgili olarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hac ibadeti Müslümanlara farz kılınan bir ibadettir.
B) İslam kaynakları hac ibadeti hakkında bilgiler verir.
C) Kâbe, Allah'a (c.c.) ibadet için yapılan ilk mabettir.
D) Peygamberimiz (sav) haccın nasıl yapılacağını
Müslümanlara göstermiştir.
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12-Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden  
değildir? 
A) İçlerinden iyileri ve kötüleri de vardır. 
B) Gözle görülemeyen varlıklardır. 
C) Günah işlemezler. 
D) Yeme, içme, uyuma gibi ihtiyaçları yoktur. 
 
 
 
 
 
 
“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için; yarın ölecekmiş gibi de 
ahiret için çalışın”  

13- Peygamberimiz’in (sav) yukarıdaki hadisinin ana 
düşüncesi nedir? 
A) Sadece Ahiret için çalışmalıyız. 
B) Dünya için çok çalışıp zengin olmaya gayret etmeliyiz. 
C) Hem dünya hem de ahiret için çalışmalı, ikisi arasında 
denge kurmalıyız. 
D) Dünyada ne ekersek ahirette onu biçeriz 
 
 
 
 
 
 

14- Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden 
yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?  
A)  Kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir. 
B)  İnsanlar yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir. 
C)  Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir.  
D)  Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi 
hayat demektir 
 
 
 
 
 
 

15- Hz. Peygamberin (s) özelliklerinden hangisi  
yanlış verilmiştir? 

A) İnsanlara hep doğruyu söylemiştir. 
B) Kendisini diğer insanlardan üstün görmemiştir. 
C) İnanmayanları önemsememiştir. 
D) İnsanlara rahmet olarak gönderilmiştir 
 
 
 
 
 
 
 
“Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. 
Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.”  (İnfitar, 10.) 

16- Yukarıda anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kiramen Katibin     B) Hafaza     
C) Münker –Nekir   D) Hamele-i Arş 
 
 
 
 
 

 
 

• Ahirette tüm insanların toplanacağı yer 
• Öldükten sonra yeniden dirilmek 
• Yaptıklarımızın kaydedildiği kitabımız 
17- Yukarıda aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur? 

A) Amel defteri           B) Ba’s             C) Mahşer          D) Mizan 
 
 
 
 
 
 
 

“Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi 
durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”  

(Enbiyâ suresi, 35. ayet)  
18- Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?  

A) İnsan, dünyada imtihan edilmeyecektir.  
B) Dünya hayatı ölümle bitmektedir.  
C) Allah, yarattığı her insanı imtihan edecektir.  
D) Evrendeki her canlının bir eceli vardır. 
 
 
 
 
 
 
 
Osman Bey mikat sınırında ______________ girmiş, niyet etmiş ve 
telbiye duasını okumaya başlamıştır. Mescid-i Haram’a 
geldiğinde Hacerül’l Esved’in hizasından itibaren Kâbe’nin 
çevresinde dönmeye başlamıştır. ____________ kez döndükten 
sonra ______ ını tamamlamıştır. Ardından Safa ve Merve tepeleri 
arasında gidip gelerek ________ ibadetini yerine getirmiştir. 

19- Yukarıdaki metne göre boş bırakılan yerlere hangi 
kavramlar gelmelidir? 
A)   İhrama/ Yedi/ Tavaf / Vakfe  
B)   İhrama/ Üç  / Şavt    / Sa’y 
C)   İhrama/ Yedi/ Tavaf  / Sa’y 
D)   İhrama/ Beş / Tavaf  / Vakfe 
 
 
 
 
 
 
 
Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet 
ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında 
diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı 
paylaşan bir bedene benzer.” (Buhârî, Edeb, 27.) 

20- Hadiste vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Müminlerin kardeşliği 
B) Müslümanların ibadetleri 
C) İnsanların itaati 
D) Müminlerin adaleti 
 
 



KADİR DEMİR ORTAOKULU 2018-2019 7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ II. DÖNEM I. 

YAZILI SORULARI (A GRUBU)            https://www.sorubak.com  

Adı-Soyadı 

1.İnsanlarda bulunan iyi ve kötü tüm özellikleri kapsayan güzel davranışlara ne denir? 

A)Davranış              B) Vicdan          C) Sorumluluk         D) Ahlak 

2. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaki tutum ve davranışlardan değildir? 

A) Adalet-dostluk        B) Dürüstlük-Saygı      C) Sorumluluk-Sabır      D)Bencillik-Ümitsizlik 

3.Allah cc isimlerinden birisi olan  “Adl”ne anlama gelir? 

A) Hakkaniyetle hükmeden     B) Rızık veren      C) Kapılar açan     D) Affedici olan 

4.Müminler birbirini sevmede birbirine merhamet etmede tıpkı bir organı hastalandığında diğer 

organlarıda uykusuzlukla bu acıyı paylaşan bedene benzer.(Buhari) Hadiste vurgulanan temel 

düşünce nedir? 

A) Müminlerin kardeşliği         B)Müminlerin adaleti       

 C) Müslümanların ibadetleri   D) Müslümanların itaati 

5.”Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir”ayeti ile ifade edilen mücadele hangisidir? 

A) Sabır           B) Öz denetim         C) Yardımsever        D) Adalet 

6.Hz. Salih ve kavmi hakkında ki bu bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Semud kavmine gönderilmiştir. B) Nuh as soyundandır  

C) Uğultulu sesle dizüstü çöktüler D) Hz.Salih’e tüm kavim iman etmiştir 

7.Medine döneminde inmiştir-5 ayettir-bazı kötülüklerden Allah’ cc sığınılması gerektiği 

bildirilen bu sure hangisidir? 

A) İhlas             B) Nas               C) Kafirun       D) Felak 

8.”Güçlü bir kimse insanları güreşte yenen değil de öfke anında kendisine hakim 

olandır”(Müslim)Bu hadiste hangi değerden bahsedilir? 

A) Kulluk                          B) Sorumluluk                   C) Güvenirlik                D) Özdenetim 

9.Hz.Muhammed “evlenirim- uyurum - uyanık kalırım - oruç tuttuğum olur tutmadığımda”bu 

açıklama neye örnektir? 

A)Kul olmasına      B) Kur’an-ı açıklamasına C) Uyarıcı olmasına      D) Allah’ın cc elçisi olmasına  

10.Hangisi peygamberimizin özelliklerinden değildir? 

A) İnsanlara hep doğruyu söylemiştir        B) Kendisini insanlardan  üstün görmemiştir 

C) İnanmayanları önemsememiştir            D) Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir 

11.Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A) “Muhammed Allah’ın elçisidir” (Fetih)        B)” Ey Resul Rabb’inden sana indirileni tebliğ et”(Maide) 

C)” Oysa sen onlardan bir ücret beklemiyorsun”(Yusuf)    D) “Rabbinin rızasına ermek için sabret”(Müddesir) 
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12.”Muhammed ancak bir peygamberdir.Ondan öncede nice peygamberler gelip 

geçmiştir.Şimdi O ölür veya öldürülürse eski halinize gerimi döneceksiniz”(Ali imran) Bu ayette 

verilmek istenen mesaj nedir? 

A) Hz. Peygamberin tebliğ görevi vardır                        B) Hz. Peygamber meleklerden üstündür 

C) Hz.Peygamberin getirdiği mesajlar evrenseldirD) Hz. Peygamberin insanlardan hiçbir farkı yoktur 

13.Hz Muhammed Tebük seferi dönüşünde Hicr vadisinde konakladıklarında bulundukları topraklarda 

su içmemeleri konusunda ashabını uyarmıştır.Sözü gecen topraklar hangi kavme aittir? 

A) Medyen               B) Semud            C) Kudüs         D) Mısır 

14. Doğru-Yanlış Soruları 15p 

(   ) Sabır sadece zorluklara tahammül ve pasif bir bekleyiştir. 

(   ) Tutum bir kişinin bir sorun karşısında tuttuğu yoldur. 

(   ) Hz.peygamberin hicret arkadaşı Hz.Ömer’dir. 

(   ) İnsanın Allah’a cc karşı en önemli sorumluluğu kulluktur. 

(   ) Adalet toplum düzenini sağlamak için vazgeçilmez bir değerdir. 

(   ) Sabır ile iman birlikte ele alınması gereken bir kavramdır. 

(   ) Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlakı en iyi olandır. 

(   ) Müslümanların bir birine tebessüm etmeleri sadakadır. 

(   ) Hz.Ali’nin naklettiği peygamberimizin vücut yapısı ve üstün  özelliklerinin yazıldığı levhalara”Hilye-i 

Şerif”denir. 

(   ) Hz.Peygamberin uyarıları O henüz hayattayken birçok ülkenin yöneticisine gönderilmiştir. 

(   ) ”Hatemü’l Enbiya”peygamberlerin sonuncusu anlamına gelir. 

(   ) Hz.Muhammed insanları İslama davet etmek için Taif’e gitmiştir ve orada çok güzel bir şekilde 

karşılanmıştır. 

(   ) Hz.Muhammed’in ahlakı Kur’an ahlakıdır. 

(   ) Allah cc Kur’an da bildirdiği ilkelerin  çoğu anlaşılacak açıklıkta iken  bazı ilkelerde kapalı bir 

üslupta bildirilmiştir. 

(   ) Hz.Muhammed uyarıcı ve müjdeleyici bir peygamberdir. 

15. Felak suresini yazınız:  

Bismillahirrahmânirrahîm.  https://www.sorubak.com 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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                                    2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KADİR DEMİR ORTAOKULU 

                             PEYGAMBERİMİZİN HAYATI DERSİ 7 A SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI 

Adı-Soyadı: https://www.sorubak.com  

 

1-Aşağıdaki terimlerden hangisi Hz Peygamberin ev halkı  anlamına gelir? 

A)Ehl-i Beyt              B)Ashabı Suffa               C)Darul Erkam             D)Sahabe 

2-“Sizin en hayırlınız  ailesine karşı en hayırlı olanınızdır”buyuran Allah Resulu as eşine karşı 

tutumu nasıldır? 

A)Evinde güler yüzlü          B)Yumuşak huylu        C)Nezaketli-sevgi dolu         D)Hepsi 

3-Allah’ın cc yarattığı canlılara karşı insanda varolan acıma-merhamet duygusuna ne adverilir? 

A)İhsan                       B)Şefkat                 C)Lütuf            D)Keramet 

4-Aşağıdaki isimlerden  hangisi Hz Peygamberin as çocuklarından biridir? 

A)Enes                 B)Kasım                 C)Zeyd                 D) Ali 

5-“Akrabası ile ilişkiyi kesen cennete giremez” hadisi hangi kavramla ilgilidir? 

A)Sıdk               B)Adalet               C)Komşuluk              D)Sıla-i rahim 

I-Hastalandığında ziyaret etmek                     

II-Acı ve tatlı gününde yanında olmak - borç istediğinde destek olmak 

6-İslamda birbirimiz üzerinde bazı haklar vardır. Yukarıda yazılı bu haklarda  kimler den 

bahsedilir? 

A)Çocuklar                              B)Komşular                  C)Eşler                   D)Hiçbiri 

7-Peygamberimiz sahabenin çocukları arasına girer ve onlarla şakalaşırdı.Hz Peygamberin “iki 

kulaklı”diye takıldığı kişi kimdir? 

A)Hz Ali                        B)Zeyd b.Harise                   C)Enes b. Malik                 D)Cabir b.Semure 

8-Aşağıdaki hadislerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır? 

A)”Komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım            B)”Komşusu açken tok yatan bizden değildir”    

C) B)Çorba pişirdiğinde suyunu  fazla koy komşuya ikram et”          D) Yiyin- için israf etmeyin 

9-Kulun kendisini yoktan var eden ona nimetler veren Rabbine karşı sevgi-saygı ve bağlılığını 

gösteren duygu düşünce ve davranış biçimine ne ad verilir? 

A)İhsan                     B)İhlas                        C)İbadet                       D)İrade 

10- Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın bu dünyada var oluş amacını aıklar? 

A)Namazı kılın-zekatı verin                                          B)İyiliği emret-kötülükten men et 

C)İnsanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler diye yarattım             D)Rabbin için kurban kes 

11-Hz Peygamberin as farz namazdan sonra en faziletli dediği namaz  gece namazı…………… 

A)Duha                               B)Evvabin                 C)Şükür                    D)Teheccüd 
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12-“Amca güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler ben davamdan 

vazgeçmeyeceğim”buyuran Allah Resulu’nun hangi özelliği vurgulanmaktatdır? 

A)Cesareti                  B)Kararlılığı                 C)Alçakgönüllülüğü              D)Mütevaziliği 

13-Her an Allah’ cc görüyormuş gibi ibadet etmek şuuruna ne denir? 

A)İhsan                   B)İstişare                  C)İbadet                  D)İman 

14-Aşağıdakilerden hangisi ibadet sayılmaz? 

A)İnsanlar arasında adaletle hükmetmek                      B)Karşılaştığı kimseye selam vermek 

C)Eziyet veren bir engeli yola atmak                              D)İyiliği emretmek-kötülükten men etmek 

15-Aşağıdaki davranışlardan hangisi şefkatli bir babanın davranışları arasında yer almaz? 

A)Evine girerken selam vermek                B)Güler yüzlü ve anlayışlı olmak 

C)İşleri danışma ile yürütmek                   D)Çocukları arasında ayrım yapmak 

16-Karşılık beklemeden Allah rızası için yapılan her türlü harcamaya ne ad verilir? 

A)İnfak                B)Ambargo             C)İhsan             D)İbadet 

 

17- Doğru-Yanlış Soruları (20p) 

(  ) Vefa yapılan bir  iyiliği unutmamadır. 

(  ) Hz Peygamber eşleriyle şakalaşırdı. 

(  ) Müminlerin iman bakımından en olgun olanları ahlaken en iyi olanlarıdır. 

(  ) Ümame Hz Peygamberin kızı Zeynep’ten olan torunudur. 

(  ) Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. 

(  ) Hz Peygamberin ilk eşi ve altı çocuğunun annesi Hz Hatice’dir. 

(  ) Hz Peygamberin “dinin direğidir”diye vasıflandırdığı namazdır. 

(  ) İlim öğrenmek için yolculuğa çıkan kişi dönünceye kadar Allah yolundadır. 

(  ) Allah’ın en çok sevdiği amel az da olsa devamlı olanıdır. 

(  ) Hendek Savaşı sırasında düşmanın baskı ve şiddetinden dolayı ikindi ve akşam namazları 

kılınamamıştır. 
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1. Aşağıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olanlarını belirtiniz. (30 Puan) 

 

2. Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. (30 Puan) 

 

1 

 

 

Kelime olarak mizaç, huy anlamına gelen, bir toplumun içinde insanların uymaları 

gereken iyi ve güzel davranış kurallarına ne ad verilir? 

 

Ahlak 

Kuralları 

 

Hukuk 

Kuralları 

 

2 

 

 

Hangisi dostluk bağının kopmasına sebep olan bir davranıştır? 

 

Fedakârlık 

 

Bencillik 

 

3 

 

 

Hangisi güzel ahlaklı bir insana yakışmayan davranıştır? 

 

Dürüstlük 

 

Aldatmak 

 

4 

 

 

Hangi ibadet sabır alışkanlığı kazandırır? 

 

Oruç 

 

Zekât 

 

5 

 

 

Hangisi sevginin yayılmasını sağlar? 

 

Selamlaşmak 

 

Kıskançlık 

 

6 

 

 

Yardımlaşma insanın hangi kötü duygudan kurtulmasını sağlar? 

 

Sabırsızlık 

 

Bencillik 

 

 

7 

 

 

Semud kavmine gönderilen peygamber hangisidir? 

 

Hz. Salih 

 

Hz. Nuh 

 

 

8 

 

 

“Bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter.” 

hadisinde hangi değere yer verilmiştir? 

 

Dürüstlük 

 

Sorumluluk 

 

9 

 

 

Peygamberimizin; acıkması, susaması, üzülmesi, sevinmesi, çarşıda pazarda 

dolaşması, ailesi ile ilgilenmesi gibi özellikleri hangi yönü ile ilgilidir? 

 

İnsani  

Yönü 

 

Peygamberlik 

Yönü 

 

10 

 

“Ant olsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya 

uğramanız ona çok ağır gelir.” ayeti ile peygamberimizin hangi yönüne işaret 

edilmiştir? 

 

Merhametli 

Oluşu 

 

Dürüst  

Oluşu 

 Doğru Yanlış  

1   Kişinin ahlak anlayışı ne ise davranışı da o yönde olur. 

2   Adalet ilkelerine göre hareket etmek insanı hem bu dünyada hem ahirette mutlu eder. 

3   Dinimiz herkesle dost olmamızı ister. 

4   Peygamberimiz rahat bir yaşam sürmüştür. 

5   Allah’a ve insanlara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir.  

6   Din insanlara gönderildiği için peygamberler de insanlardan seçilmişlerdir. 

7   Peygamberler, peygamberlik görevini ücret karşılığında yapmışlardır. 

8   Hz. Muhammed, peygamberlerin sonuncusudur. 

9   Peygamberimiz, insanlara merhametle yaklaştığı için İslam dini hızla yayılmıştır. 

10   Kuran’da ibadetlerin nasıl yapılacağı ayrıntıları ile birlikte anlatılmıştır. 

Adı : 

Soyadı : 

Sınıfı : 

No : 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı 

……………………………………………Okulu 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı 

A Grubu 
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3. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. (Her soru 10 puandır.) 
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Not:   

Süre 40 dakikadır. 

Başarılar dilerim. 

Yusuf KELEŞ 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni  
 

 

1. Aşağıda verilen hadisi tamamlayınız. 

 

“Müslüman,  elinden ve dilinden …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

2. Dört büyük meleği yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Haccın farzları nelerdir? 
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4. Kelime-i Şehadet’in anlamını yazınız. 
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GÜNDÜZALP ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  
TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 7.SINIFLAR 2.DÖNEM 1.YAZILI 

 
Adı: 

 
Soyadı: 

 
Sınıfı: 

 
No: 

 
Not:   

 SORULAR 

 

( ilk 17 soru 5 puandır )

1. – Yeme içme gibi insanlarda olan özellikleri yoktur 
_Nurdan yaratılmışlardır 
_Gözle görülmezler  

Yukarıdaki özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden 
hangisidir ? 
 
a) insanlar         b) Melekler 
c) Şeytan              e) Bitkiler 
 
2. Allah (cc) ilahi emirlerini bildirmekle hangi meleği 
görevlendirmiştir? 
 
a) Kiramen Katibin         b) Münker Nekir 
 c) Cebrail                          d) Mikail 
 
3) Namaz kılarken Kuran’dan bir bölüm okumaya verilen ad 

nedir? 

 

a- Kıyam      b- İftidah Tekbiri     c- Secde             d- Kıraat 
 
 
 

4. Namazda Tahiyyat okuyacak kadar oturma şartı 

(son oturuş) aşağıdakilerden hangisidir? 

    a)  Kıyam   c) Secde 

b)  Kıraat   d) Kaide-i Ahire 
 
 

  5. “Rabbena leke’l hamd” ne zaman söylenir? 

 
 a) Rükuda               c) Rükudan doğrulurken 

 b) Rükudan doğrulunca d) Secdede 
 
6.Dünyada yaptığımız işlerin yazıldığına inanmamız bizi 
davranışlarımızda dikkatli olmaya yöneltir. Bu ifade 
aşağıdaki inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir ? 
 
a)Meleklere iman 
b)Peygamberlere iman 
c)İlahi kitaplara iman 
d)Kadere iman 
 
7. Kader ve kaza ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
doğru değildir ? 
 
a) insanoğlu Allah’ın verdiği irade yani seçme hürriyetini 
kullanır 
b)insan iradesi doğrultusunda yaptığı herşeyden 
sorumludur. 
c) Allah’ın sınırsız bilgisiyle her şeyi bilmesi takdir etmesive 
bir ölçüye göre yaratması kaderdir.       
d)İnsan kaderinde ne varsa ona uymakla yükümlüdür. 

8.Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri 
değildir? 
 
a)Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapmak 
b)Kabe’nin etrafında ziyaret tavafı yapmak 
c)İhrama girmek 
d)Arafatta vakfe yapmak. 
 
9.Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre kişinin 
namazla yükümlü olması için gerekli özelliklerden biri 
değildir ? 
 
a)Ergenlik çağına gelmiş olmak 
b)Yaşlı olması 
c)Müslüman olması 
d) Akıl sahibi olması 
  

10. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından 

biri değildir? 

 

a)Elleri yıkamak c) Başa mesh vermek 

b)Yüzü yıkamak d) Boyna mesh vermek 
  
 
11. I-  Oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar 
        II- İyileşme ümidi olmayan hastalar 
        III- Emzikli veya hamile kadınlar 
        IV- 90 km den uzağa yolculuk yapanlar 
 
Yukarıdakilerden hangileri tutamadıkları ramazan 
orucu yerine fidye verir? 
a- I - III              b- I - II             c- III - IV         d- II - III 
 
 
12. ) Aşağıdakilerden hangisinden zekat verilmez? 
 
a-  Ev eşyası                         b- Altın ve gümüş   
c- Ticaret malı                      d- Hisse senedi 
 
 
 
13.Hz. Muhammed (s.a.v.) kulların kıyamette hesap 
verecekleri ilk ibadetin namaz olduğunu ifade etmiştir. 
Bu sözüyle namazın hangi yönüne dikkat çekmiştir? 
 
a)Çocukların namaz kılmayı öğrenmeleri gerektiğine          
b)Namazın önemli bir ibadet olduğuna  
c)Namazın vaktinde kılınması gerektiğine 
 d)Niyet etmeden namaz kılınamayacağına 
 
 
 
 



 
 
14. ) Aşağıdakilerden Hangisi Kur’an-ı Kerimin temel 

özelliklerinden biri değildir? 

 A-) Evrensel Bir kitaptır     
B-) Hükümleri çağın gereklerine göre değiştirilebilir  
C-) Son ilahi kitaptır   
D-)  İnsanları  dünya ve ahret konusunda aydınlatır 
 
 
15. ) Aşağıdaki namazlardan hangisi kılınış itibarı ile 
diğerlerinden farklıdır? 
 
a- Cenaze namazı                  b- Bayram namazı 
c- Öğle namazı                      d- Cuma namazı 
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16. 

 

 

Bu ayette  peygamberlerin hangi ortak sıfatları 
açıklanmaktadır? 
 
A-) Fetanet          B-) Sıdk         C-) Tebliğ           D-) Emanet 
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18) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ‘D’  yanlış 
olanların başına ‘Y’ harfi koyunuz. ( 10 Puan ) 
 
(      ) Namazdan önce bedende, elbise ve namaz kılınacak 
yerde bulunan pisliği temizlemeye hadesten taharet denir 
 
(      ) Namazda Kur’an’dan bir miktar okumak farzdır. 
 
(      ) Allah’ın bazı peygamberlerine gönderdiği sayfa sayısı 
az olan ilahi kitaplara suhuf denir 
 
(      ) Nisab miktarı mala sahip olan kimsenin zekatla 
mükellef olması için bu malın üstünden 2 yıl geçmesi 
gerekir. 
 
(       ) İmkanı olan ve şartlarını taşıyan her Müslüman, 
ömründe en az bir defa hac görevini yerine getirmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
17. Namazın içindeki ve  dışındaki şartlarını meddeler 

halinde yazınız.. ( 10 puan ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nihal ALPAY 
DİN KÜLTÜRÜ ve  AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ 
 
Başarılar Diliyorum 
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