BECERİ TEMELLİ
SORULAR

7. Sınıf
Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi

1. Ünite: Melek ve Ahiret İnancı
1.

• “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan iş bir hardal
tanesi kadar küçük bile olsa, onu (adalet terazisine) getiririz...”
(Enbiyâ suresi, 47. ayet)
• “Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi?”
(Ahkâf suresi, 33. ayet)
Bu ayetlerin ilişkili olduğu kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
A) Mizan - Berzah

B) Ba’s - Mahşer

C) Mizan - Ba’s

D) Mahşer - Berzah

2. İnsan çevresini duyu organlarıyla algılar, onlar hakkında bilgi edinir fakat duyular sınırlıdır. Bu nedenle o, bir ağacı rahatça
görürken onun arkasındaki bir kuşu göremez. Bazı varlıkları algılayamaması insan için bir gereklilik olabilir. Mesela, yiyeceklerdeki mikroorganizmaları görebilecek şekilde yaratılsaydı onları yerken sorunlar yaşayabilirdi.
Buna göre duyu organlarıyla ilgili,
I. Sınırlı olmasının faydaları vardır.
II. Varlıkları tanıma aracıdır.
III. Cinleri ve melekleri algılayamaz.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

3. Aşağıdakilerden hangisi insan ve cinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Eylemlerinden sorumlu olmaları
B) Aynı maddeden yaratılmaları
C) Sınırlı bilgiye sahip olmaları
D) Özgür irade sahibi olmaları
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4.

• Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan, asi ve kibirli varlıktır.
• Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği, gözle görülmeyen varlıklardır.
• Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade verdiği ve gözle görülmeyen varlıklardır.
Burada aşağıdaki varlıklardan hangisi hakkında bilgi verilmemiştir?
A) Ruh

B) Melek

C) Cin

D) Şeytan

5. Tabloda dört büyük melek ve görevleri verilmiştir:
Cebrail

Peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.

Azrail

Canlıların ruhunu almakla görevlidir.

Mikâil

Sûr’a üflemekle görevlidir.

İsrafil

Tabiat olaylarını düzenlemekle görevlidir.

Bu tablonun doğru olabilmesi için hangilerinin yer değiştirmesi gerekir?
A) Cebrail - Azrail

B) Cebrail - İsrafil

C) Azrail - Mikâil

D) Mikâil - İsrafil

6. Ahmet, meleklerin, insanların yaptıklarını kaydettiklerini öğrendikten sonra davranışlarını gözden geçirmiş, hatalı olan
davranışlarını düzeltmeye, gayret etmiştir.
Ahmet’in bu kararında aşağıdaki meleklerden hangisinin görevi etkili olmuştur?
A) Kirâmen Kâtibin

B) Mikâil

B) İsrafil

D) Cebrail

7. Okul çıkışı sağanağa yakalanan Ertuğrul, korunmak için bir dükkâna sığındı. Korktuğu her hâlinden belliydi. Dükkân
sahibi ona gülümseyerek yer gösterdi ve konuşmaya başladı: “Evladım, Allah rüzgârı da yağmuru da bizim için yaratmıştır. Rüzgârla taşınan yağmur bulutlarının sularıyla kuruyan topraklar hayat bulur, canlılar susuzluklarını giderir. Bunları
Allah’ın görevlendirdiği bir melek yönetir.” Onun güven veren anlatımıyla rahatlayan Ertuğrul, yağmurun dinmesiyle evin
yolunu tuttu.
Bu parçadaki altı çizili ifadenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Cebrail

B) Mikâil

C) İsrafil

D) Azrail
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8. Kıyametin ne zaman kopacağını soran bir kişiye Hz. Peygamber: “Kıyamet için sen ne hazırladın?” diye cevap vermiştir.
Hz. Peygamber bu cevabı ile aşağıdakilerin hangisine dikkat çekmiştir?
A) Kıyametin zamanını yalnız Allah’ın bildiğine
B) Ahiretle ilgili soru sormanın yanlış olduğuna
C) Dünya hayatına sımsıkı sarılmak gerektiğine
D) Ahiret hayatı için hazırlık yapmak gerektiğine

9. “Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan (bağışlanma) umandır.”
Bu hadisi dikkate alan bir kimseden aşağıdakilerin hangisini yapması beklenmez?
A) Sorumluluklarını yerine getirmesi
B) Canlıların haklarını koruması
C) Allah’ın rızasını gözeterek yaşaması
D) Tövbeye güvenerek dilediğini yapması

10.

• “Kim, bir Müslümanın dünya sıkıntılarından birini giderirse, Yüce Allah da onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir.”
• “Kim, Allah’a ve ahiret gününe iman etmişse misafirine ikram etsin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmişse yakınları ile ilgilensin. Kim Allah’a ve ahiret gününe iman etmişse, hayırlı söz söylesin veya sussun.”
Bu hadislerden aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?
A) İnananlar karşılaştıkları zorluklara sabretmelidir.
B) Ahirete inanan bir kişi çevresine faydalı olmalıdır.
C) Ahiret inancının etkisi konuşmalara yansımalıdır.
D) Ahirete inanan bir kişi misafirini iyi ağırlamalıdır.

MEB 2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

1. Ünite: Melek ve Ahiret İnancı
11. “De ki bana cinlerden bir topluluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi: ʽŞüphesiz biz; doğruya ileten hayranlık
verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık Rabb’imize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.ʼ”
(Cin suresi, 1 ve 2. ayetler)
Bu ayetlerden cinlerle ilgili,
I. Yaratılış yönünden insanlardan farklıdırlar.
II. İnançlarını seçme iradesine sahiptirler.
III. Bazıları Allah’ın birliğine iman etmişlerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

12. “Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış, hepsini sayıp dökmüş. İşte böyle yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin
Rabb’in hiç kimseye zulmetmez.”
(Kehf suresi, 49. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?
A) Mahşer

B) Amel defteri

C) Ecel

D) Kıyamet

13. İsrafil’in Sûr’a üflemesiyle dünya hayatı sona erer. Tekrar üflemesiyle insanlar dirilir ve ahiret hayatı başlar. Dirilen insanların amelleri tartılarak cenneti mi yoksa cehennemi mi hak ettiklerine karar verilir.
Bu parçada ahiretin aşamalarından hangisine değinilmemiştir?
A) Kıyamet

B) Mizan

C) Mahşer

D) Ba’s

14. “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Rabb’imin katındadır. Onun vaktini O’ndan
başkası açıklayamaz. O, göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir...”
(A’râf suresi, 187. ayet)
Buna göre kıyametle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Birden bire gerçekleşecektir.
B) Evrene yeni bir düzen verilecektir.
C) Zamanını sadece Allah bilmektedir.
D) Kur’an’ın söz ettiği konulardan biridir.
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15. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor.” De ki
ʽOnları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir.̓ ”
(Yâsîn suresi, 78 ve 79. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki kavramların hangisi vurgulanmaktadır?
A) Sırat

B) Mizan

C) Ba’s

D) Mahşer

16. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın merhametiyle doğrudan ilgilidir?
A) “İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar; şüphesiz işte bunlar Allah’ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlayandır, sonsuz rahmet sahibidir.”
(Bakara suresi, 218. ayet)
B) “Kendi kendilerine Allah’ın; gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını
hiç düşünmediler mi?”
(Rûm suresi, 8. ayet)
C) “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız.”
(Kâf suresi, 16. ayet)
D) “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Amellerinizi boşa çıkarmayın.”
(Muhammed suresi, 33. ayet)

17.

• “Yoksa kötülük işleyenler, kendilerini, inanıp salih amel işleyenler gibi kılacağımızı; hayatlarının ve ölümlerinin bir
olacağını mı sanıyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulüm edilmez.”
(Câsiye suresi, 21 ve 22. ayetler)
• “Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur.
Senin Rabb’in kullarına asla haksızlık etmez.”
(Fussilet suresi, 46. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) İyilikle kötülük bir değildir.
B) Allah’ın yargılaması adildir.
C) Allah tövbe edenleri bağışlayandır.
D) İyilikten yana olmak insanın yararınadır.
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18.

• “Bu, sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.”
(Enfâl suresi, 51. ayet)
• “…Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da ardından tövbe edip kendini ıslah ederse, bilsin ki Allah
çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”
(En’âm suresi, 54. ayet)
Bu ayetlerde aşağıda verilen Allah’ın sıfatlarından hangisine değinilmemiştir?
A) Adaletli olmasına

B) Affedici olmasına

C) Merhametli olmasına

D) İlim sahibi olmasına

19. “Allah onu İsrailoğulları’na bir Peygamber olarak gönderecek (ve o da onlara şöyle diyecek): “Şüphesiz ben size
Rabb’inizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah’ın izniyle hemen kuş
oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber
veririm. Eğer mü’minler iseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.”
(Âl-i İmrân suresi, 49. ayet)
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’ya verilen mucizelerden biri değildir?
A) Bazı hastalıkları iyileştirmesi
B) Asasıyla denizi ikiye ayırması
C) Saklanan şeyleri haber vermesi
D) Çamurdan yapılmış kuşa can vermesi

20. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabb’ine,
insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”
(Nâs suresi)
Bu sureye göre aşağıdakilerin hangisinden Allah’a sığınılmalıdır?
A) Kötülüğe teşvik edenlerden
B) Kıskanç kimselerden
C) İftira edenlerden
D) Lakap takanlardan

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

