SORU FASİKÜLÜ
Sınıf: 7

Ünite: 1

Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi

Ortaokul
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7
DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde gayb âlemine dair bir varlıktan söz edilmiştir?

A) “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde
tutuyoruz...” (Mü’minun suresi, 18. ayet.)
B) “Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.” (Hicr
suresi, 26.ayet.)
C) “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı
bilir.” (İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.)
D) “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk ve (insanları) uyar. (Müddessir suresi, 1-2.
ayetler.)

2. Allah (c.c.), gözle görülenlerin dışında görülemeyen bazı varlıklar yaratmıştır. Bu varlıkları

gözlerimizle göremeyiz ve duyu organlarımızla algılayamayız. Çünkü onların yaratılışı duyu
organlarımızla algılayabileceğimiz şekilde değildir. Ama biz yine de onların var olduğuna
şüphe etmeksizin inanırız. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde bu varlıklardan söz
edilmekte ve bu varlıkların özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?
A) Gözle görülemeyen varlıkların hangileri olduğu
B) Allah’ın (c.c.) görülen ve görülemeyen varlıkları yaratma nedeni
C) Duyu organları ile algılayamadığımız varlıkların da mevcut olması
D) Görülmeyen varlıkların insanlara zarar verebileceği
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3.

I. Bir şeyin varlığına inanmak için o şeyi görmek şart değildir.
II. Cinler gözle görülebilen varlıklardandır.
III. Duyularımızı aşan varlıklar hakkında bizi Kur’an-ı Kerim bilgilendirir.
Varlıklar âlemi için verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

4. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an’da adı “melekü’l-mevt” şeklinde geçen

Azrail’den bahsedilmiştir?

A) “…Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar
görevlerinde asla kusur etmezler.” (En’âm suresi, 61. ayet.)
B) “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar…”
(Ra’d suresi, 11. ayet.)
C) “İki melek, (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan
hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf
suresi, 17-18. ayetler.)
D) “Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların
sayısını da inkâr edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık…” (Müddessir suresi, 31.
ayet.)
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5. Melekler ile ilgili;

I. Allah’ın (c.c.) verdiği görevleri sorgusuz yerine getirirler.
II. Çok hızlı hareket ederler.
III. Allah’ın (c.c.) izniyle insan suretine bürünebilirler.
İfadelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

6. “Nihayet sûra üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar, kabirlerinden kalkıp koşarak Rab’lerine

giderler.” (Yâsin suresi, 51. ayet.)

Verilen ayette bahsedilen melek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cebrail
B) Mikail
C) İsrafil
D) Azrail
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7. “...(Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır. Allah’ın sözünden önce söz

söylemezler ve onun emrine göre hareket ederler.” (Enbiyâ suresi, 26-27.ayetler.)
Verilen ayette meleklerin hangi özelliğine değinilmiştir?
A) Allah’ın (c.c.) emirlerini sorgusuz yerine getirdiklerine
B) Cinsiyetlerinin ve evliliklerinin olmadığına
C) Çok hızlı hareket edebildiklerine
D) Beslenme ihtiyaçlarının olmadığına

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde dünya hayatında salih amel yapanların

ahirette ödüllendirileceği vurgulanmıştır?

A) “İman edip yararlı işler yapanlara gelince onlar cennetliktirler. Onlar orada devamlı
kalırlar.” (Bakara suresi, 82. ayet.)
B) “Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin
olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet.)
C) “Sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir.” (A’lâ
suresi, 16-17. ayetler.)
D) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O,
mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet.)
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9. (I) Dünya hayatı Kur’an’da genellikle ahiret hayatı ile birlikte anılmış, bazen ikisi arasında

karşılaştırma yapılarak ahiret hayatının üstün olduğu belirtilmiştir. (II) Kur’an’a göre,
ahiret için amelleri engellemeyen ve aksatmayan dünya hayatı meşru bir nimet, hatta
saadettir. (III) Bu sebeple Kur’an’da, “Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver”
diye dua edilmesi tavsiye edilmiştir. (IV) Öyleyse dünya işlerinden el çekerek sadece
ahirete yönelmeli, ahiret hayatının güzelleşmesi için çalışılmalıdır.
Parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yanlış bir ifadeye yer
verilmiştir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

10. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56.

ayet.)

Ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Cinlerin de insanlar gibi sorumluluklarının olduğu
B) İnsanların ve cinlerin aynı şekilde yaratıldıkları
C) Şeytan’ın da cinlerden bir varlık olduğu
D) Kıyamet günü cinlerin görünür olacakları
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11. Kur’an-ı Kerim’de yer alan iki sureye “sığındıran, koruyan” anlamında Muavvizeteyn

denmektedir.

Muavvizeteyn sureler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Yasin ve İhlas sureleri
B) Fatiha ve İhlas sureleri
C) Fatiha ve Nâs sureleri
D) Felak ve Nâs sureleri

1- C
2- C
3- B
4- A
5- D
6- C
7- A
8- A
9- D
10- A
11- D
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1. “Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen

kimseler ile bir mi tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve yeri,
hak ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır...”
(Câsiye suresi, 21-22. ayetler.)
Bu parçada Allah’ın (c.c.) hangi özelliğine değinilmiştir?
A) Esirgemesi ve bağışlaması
B) Adaletle yargılaması
C) Her varlığı rızıklandırması
D) İşitmesi ve görmesi

2. Ahiret; dünya hayatının son bulması ve ebedi hayatın başlaması, yaptığımız amellerin,

söz, davranış ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman demektir.
Dünya hayatı geçici ve kısadır. Kalıcı ve gerçek olan ise ahiret hayatıdır. Bu konu ilgili
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmaktadır: “ ….”
Parçanın anlam bütünlüğü düşünüldüğünde verilen ayetlerden hangisi boş
bırakılan yere getirilemez?

A) “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Müttakî olanlar için ahiret
yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır…” (En’am suresi, 32. ayet.)
B) “İbrahim’in dininden kendini bilmezlerden başka kim yüz çevirir? Andolsun ki, biz onu
dünyada (elçi) seçtik, şüphesiz o ahirette de iyilerdendir.” (Bakara suresi, 130. ayet.)
C) “İman edip de (kötülüklerden) sakınanlar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır.” (Yusuf
suresi, 57. ayet.)
D) “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte
gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!” (Ankebût suresi, 64. ayet.)
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3. “O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa

erenlerdir.” (Â’râf suresi, 8. ayet.)

Verilen ayet aşağıdaki kavramlardan hangisi ile doğrudan ilgilidir?
A) Kıyamet
B) Yeniden dirilme
C) Cehennem
D) Mizan

4. Ahiret sözlükte “son, sonra gelen, diğer” gibi anlamlara gelir. Kavram olarak ise, dünya

hayatını takip eden; dünya hayatındaki amellerin, söz, davranış ve yaptıklarının sonuçlarının
alınacağı ve değerlendirileceği hayat demektir. Ahirete iman İslam’ın inanç esaslarından
biridir. Ahirete iman, dünya hayatının sona ermesinden sonra yeniden diriltileceğimize,
dünyada yaptığımız iyilik ve kötülüklerin karşılığını göreceğimize inanmak demektir.
Parçadan hareketle ahiret ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ahiret hayatı mahşer ile başlar.
B) Ahiretin kelime anlamı ile terim anlamı arasında yakın bir ilişki vardır.
C) İnsan, dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette mutlaka görecektir.
D) Ahiretin varlığına inanmayan kişi mümin olamaz.
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5. Verilen ayetlerden hangisi ahiret hayatının aşamalarından olan yeniden

dirilme (Ba’s) ile ilgili değildir?

A) “Sûra üflenir. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın
gitmektedirler.” (Yâsin suresi, 51. ayet.)
B) “Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip
kaldıracaktır.” (Hac suresi, 7. ayet.)
C) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O,
mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet.)
D) “Siz cansız iken sizi dirilten Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek,
sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara suresi, 28. ayet.)

6. Ahirete iman bu dünya hayatının geçici olduğunu, her şeyin bir sonu olduğunu ve

herkesin mutlaka öleceğini kabul etmek; ilahi adaletin tecelli edeceğini ve bu dünyada
yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimizi bilmek demektir. Ahiretin varlığına inanan insan
Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarına uymaya, ibadetlerine dikkat etmeye ve salih amelde
bulunmaya özen gösterir. İnanan insan hesabını veremeyeceği davranışlarda bulunmaz.
Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın insana kazandırdıkları
arasında yer almaz?
A) İnsanın iyi ve faydalı işlerde bulunma isteğini arttırır.
B) İnsanı dünyada dilediği gibi yaşamaya yönlendirir.
C) İnsanın kendisine çekidüzen vermesini sağlar.
D) İnsanı hesap veremeyeceği işlerden uzak tutar.
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7. Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumda, insanlar birbirlerinin

hak ve hukuklarına dikkat ederler. (I) Allah’ın (c.c.) huzuruna kul hakkıyla çıkmamak için
dikkatli yaşarlar. (II) Böyle bir toplumda suç işleyenlerin ve kötülük yapanların oranı
çok az olur, huzur ve güven artar. (III) Bireyler ibadetlerine de özen göstererek huzura
kavuşurlar. (IV) Huzuru bulmuş bireylerden oluşan bir millet, taşkınlık ve kötülüklerden
kaçınır.
Parçadaki numaralanmış ifadelerden hangisi ahiret inancının toplumsal
faydalarından bahsetmez?
A) I

B) II

C) III

D) IV

8. “Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o

kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.” (En’am suresi, 160. ayet.)
“Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam
verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa
ermiştir…” (Âl-i İmran suresi, 185. ayet.)
Verilen ayetlerden çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İyiliklerin on kat sevabı olduğu
B) Kötülüklerin cezasız kalmayacağı
C) Ahiretteki hesabın adaletli olacağı
D) İnsanın cennetle mükâfatlandırılacağı
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9.

I. Sorumluluk bilinciyle hareket eder.
II. Yaptıklarının yanına kâr kalacağını düşünür.
III. Ölümün bir son olduğuna inanır.
IV. Dünya hayatının geçici olduğunu anlar.
V. Bu dünyada bulunma amacını hatırlar.
Verilen ifadelerden hangileri ahirete iman eden insan için söylenemez?
A) Yalnız II

B) I ve III

C) II ve IV

D) II ve III

10. Nâs suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Pusuda bekleyip kötü düşünceler aşılayan cin ve insanların şerrinden Allah’a (c.c.)
sığınılması emredilmektedir.
B) Nâs suresinin fazileti çok olduğu için onu okumak Kur’an’ın üçte birini okumaya denk
gelmektedir.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) surenin şifa verici ve koruyucu özellikleri belirtilmiş; yatmadan
önce ve her namazdan sonra okunmasını tavsiye etmiştir.
D) Surenin bazı ayetlerinde vesvese veren, sinsi fitnecilerin şerrinden korunmak için
Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği anlatılmaktadır.
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11. Kudüs ve civarında yaşamış olan, Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara açıklama

konusunda üstün gayret gösteren ve Yüce Allah’ın övgüsünü alan peygamberlerden
biridir. Karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı onu Allah’ın (c.c.) dinini anlatmaktan ve insanları
tevhide çağırmaktan alıkoymamıştır. Bir mucize olarak babasız dünyaya gelmiştir.
Bu parçada anlatılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Musa
B) Hz. Davut
C) Hz. Süleyman
D) Hz. İsa

1- B
2- B
3- D
4- A
5- C
6- B
7- C
8- C
9- D
10- B
11- D
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1. “…Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman edin, ‘(Allah) üçtür’ demeyin. Kendi iyiliğiniz

için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki
her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.” (Nisâ suresi, 171. ayet.)
Bu ayette Hristiyanların Hz. İsa ile ilgili hangi inanışının yanlış olduğu
bildirilmektedir?
A) Allah’ın (c.c.) oğlu olduğu
B) Çeşitli mucizeler gösterdiği
C) Babasız olarak yaratıldığı
D) Çarmıha gerilerek öldürüldüğü

2. Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem kendini ibadete adamış; Kur’an- Kerim’de de iffetiyle

övülen bir kadındır. Cebrail (a.s.) ona Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak bir erkek evladı olacağını
müjdelemiştir. Bu mucizeyle Hz. İsa babasız olarak dünyaya gelmiştir. Hz. İsa’nın babasız
olarak dünyaya gelmesi konusunda şüphesi olanlara Hz. Adem’in yaratılışı hatırlatılarak
bunun Allah (c.c.) için kolay olduğu şöyle belirtilmektedir: “----”
Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisi getirilebilir?
A) “Meryem oğlu Mesîh ancak bir resuldür. Ondan önce de (birçok) resuller gelip geçmiştir.
Annesi de çok doğru bir kadındır…” (Mâide suresi, 75. ayet.)
B) “Ey ehl-i kitap! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah hakkında, gerçekten başkasını
söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesîh, ancak Allah’ın resulüdür…” (Nisâ suresi, 171. ayet.)
C) “Melekler demişlerdi ki: Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir Kelime’yi müjdeliyor.
Adı Meryem oğlu İsa’dır…” (Âl-i İmran suresi, 45. ayet.)
D) “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu
gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen oluverdi.” (Âl-i İmran
suresi, 59. ayet.)
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3. Hz. İsa ile ilgili;

I. Kudüs ve civarında yaşamıştır.
II. Çarmıha gerilerek öldürülmüştür.
III. İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.
IV. Ölüleri diriltmek gibi mucizeler göstermiştir.
V. Allah’ın (c.c.) oğludur.
ifadelerinden hangileri İslam dinine göre doğrudur?
A) I ve II

B) III ve V

C) II ve V

D) I, III ve IV

4. Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz on dördüncü ve son suresidir. Sure altı ayettir. Adını her

ayetinin sonunda yer alan nâs kelimesinden alır. Nâs, insanlar demektir. Felak suresiyle
birlikte varlıkların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınmayı ifade ettikleri için, bu iki sureye
kendileriyle Allah’ın (c.c.) korumasına sığınılan manasında Muavvizeteyn denmiştir.
Bu parçaya göre hangisi söylenemez?
A) Nâs kelimesi Arapça ‘varlık’ anlamına gelir.
B) Felak ve Nâs surelerine Muavvizeteyn denmektedir.
C) Kur’an’da yüz on dört sure vardır.
D) Varlıkların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınmak gerekir.
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5. Nâs suresi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kötü düşünceler aşılayan cin ve insanların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınılması
emredilmektedir.
B) Nâs suresinin fazileti çok olduğu için onu okumak Kur’an’ın üçte birini okumaya denktir.
C) Hz. Muhammed (s.a.v.) surenin şifa verici ve koruyucu özellikleri olduğunu belirtmiş;
yatmadan önce ve her namazdan sonra okunmasını tavsiye etmiştir.
D) Surenin bazı ayetlerinde vesvese veren, sinsi fitnecilerin şerrinden korunmak için
Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği anlatılmaktadır.

6.

1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,
2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
3. İnsanların İlâhına.
4. O sinsi vesvesecinin şerrinden,
5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşüncelerden) fısıldar.
6. Gerek cinlerden gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a
sığınırım.
Nâs suresinin verilen mealinden hareketle hangisi söylenemez?
A) Sadece cinler insanlara vesvese verir.
B) İnsanların ve cinlerin vesvesesinden Allah’a (c.c.) sığınmak gerekir.
C) İnsanları kötü düşüncelere yönlendiren vesveseciler vardır.
D) İnsanların sahibi ve hâkimi Yüce Allah’tır.
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7.

I. Adını ‘insanlar’ demek olan nâs kelimesinden almıştır.
II. Kur’an-ı Kerim’in 110. suresidir.
III. Vesvese veren her şeyden Allah’a (c.c.) sığınmayı öğütler.
IV. İhlas suresi ile birlikte ‘muavvizeteyn’ olarak anılırlar.
Nâs suresi ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) II ve IV

8. İman, daha çok manevi alanı yani görünmeyeni kapsayan bir eylemdir. Görünen alem

zaten tasdik edilebilir durumdadır. Bir kimse size “Bu dünyanın olmadığına inanıyorum.”
derse bu söz doğru ve mantıklı olmaz. Çünkü o dünyanın var olduğunu bilmekte ve
bunu duyu organlarıyla algılayabilmektedir. Fakat ruhani aleme ait bazı durumlar böyle
değildir. O aleme ait her şey, duyularla algılanamadığı için iman kapsamına girmektedir.
Bu parçadan,
I. Görünen bir şeye iman edilmez.
II. Duyularla algılanmayan bir şey gerçekte var olamaz.
III. Melekler ve ahiret alemi iman edilmesi gereken konulardandır.
bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III
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9. “İki melek onun sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir söz

söylemez ki, yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf suresi, 1718. ayetler.)
Bu ayetlerle davranışlarına yön
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

veren

insanın

düşüncelerinden

biri

A) Yaptıklarımdan dolayı ahirette hesaba çekileceğime inanıyorum.
B) Meleklerin, iyi ve kötü amellerimi daima kaydettiğini biliyorum.
C) Hayatımın bu dünya ile sınırlı olduğunu görüyorum.
D) Allah’ın (c.c.) her zaman beni görüp gözettiğini fark ediyorum.

10. Ahiretin aşamalarından olan Cennet, iman eden ve iyi işlerde bulunanların ebedi olarak

kalacağı; cehennem ise dünya hayatında kötülükte ve haksızlıkta bulunanların yaptıklarının
karşılığını görecekleri yerdir. Cennet ve cehennemin varlığı Yüce Allah’ın adaleti ve
merhametinin bir göstergesidir. Allah (c.c.) bir ayette şöyle buyurmuştur: “Kıyamet günü
için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.
(Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa, onu getirip ortaya koyacağız…” (Enbiyâ
suresi, 47. ayet.)
Parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cennet ve cehennemin Kur’an’da farklı isimleri vardır.
B) Allah (c.c.) ahirette kullarına karşı adil olacaktır.
C) Ahirette herkes yaptıklarının karşılığını görecektir.
D) Cennet ve cehennemin varlığı ilâhî adaletin sonucudur.

1- A
2- D
3- D
4- A
5- B
6- A
7- C
8- B
9- C
10- A
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1. Hz. İsa’nın İncil’de yer alan çok sayıda mucizesi vardır. Dünyaya gelişi, vaftizi esnasındaki

olaylar, su üzerinde yürümesi, suları şaraba çevirmesi, rüzgâra emrederek fırtınayı
dindirmesi, incir ağacını kurutması, gelecekten haber vermesi, insanların kalplerinden
geçeni bilmesi, hastaları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, az yiyecekle çok kişiyi doyurması,
bunlardandır.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. İsa hakkında verilen mucizelere
örnek olarak gösterilemez?

A) “Meryem oğlu İsa, “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce
gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize
olsun…” (Maide suresi, 114. ayet.)
B) “İsa, apaçık mucizeleri getirdiği zaman şöyle demişti: “Ben size hikmeti getirdim ve
hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için geldim.” (Zuhruf
suresi, 30. ayet.)
C) “Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) çıkarıyordun. Hani sen, İsrailoğullarına açık
mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkâr edenler,
‘Bu ancak açık bir büyüdür.’ demişlerdi.” (Maide suresi, 110. ayet.)
D) “Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Biz, dediler, beşikteki bir sabî ile nasıl
konuşuruz? Çocuk şöyle dedi: Ben, Allah’ın kuluyum. O, bana Kitab’ı verdi ve beni
peygamber yaptı.” (Meryem suresi, 29-30. ayetler.)

2. “Ey Kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem

oğlu İsa Mesih, Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı kelimesi ve kendinden bir
ruhtur. Allah’a ve peygamberlerine inanın, ‘üçtür’ demeyin, vazgeçin, bu hayrınızadır.
Allah ancak bir tek Tanrı’dır, çocuğu olmaktan münezzehtir, göklerde olanlar da yerde
olanlar da O’nundur. Vekil olarak Allah yeter.” (Nisa suresi, 171. ayet.)
Bu ayette Hz. İsa ile ilgili verilen mesaj İslam dininin hangi konusuyla ilişkilidir?
A) Ahlaki ilkeler
B) İbadetlerin önemi
C) Allah’ın (c.c.) birliği
D) Peygamberlerin görevleri
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3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde ahiret hayatı ile ilgili konuları anlatan Veli öğretmen

kişinin yaptığı iyi davranışların karşılığını göreceğini anlatmış ve bu konu ile ilgili bir ayetin
bulmacada gizli olduğu söylemiştir. Bulmacayı çözen Selim ayetin “Kim zerre…” ifadesi ile
başlayıp “… görür” kelimesi ile bittiğini ve çıkan şeklin bir harfe benzediğini söylemiştir.
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Selim’in bulduğu bu harf hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) S

B) C

C) M
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4.
Ders: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Konu: Görülen ve Görülmeyen varlıklar
Bazı varlıkları mikroskop ve teleskop gibi aletler vasıtasıyla
görebiliriz.
Görmediğimiz yerlerle ilgili bilgileri kitaplardan, haberlerden,
fotoğraflardan ve kamera görüntülerinden ediniriz.
Melek, cin ve şeytan gibi varlıklarla ilgili bilgileri Kur’an-ı
Kerim’den ve Peygamberimizin hadislerinden öğreniriz.

Tahtada yazılanları okuyan Zeynep’in yaptığı çıkarımlardan hangisi yanlıştır?
A) Bir şeyin varlığını öğrenmek için çeşitli yollar vardır.
B) Her görülmeyen şey yok demek değildir.
C) Mikroskopla görülmeyen şeyler yok sayılır.
D) Gayb âlemiyle ilgili bilgileri dinimizden öğreniriz.

5. Görülmeyen varlıklardan biri olan şeytan hakkında Kur’an’da pek çok ayet vardır. Bu

ayetlerde verilen bilgilere göre şeytan, Yüce Allah’ın emri olmasına rağmen kendisinin
ateşten, Hz. Âdem’in ise topraktan yaratıldığını ileri sürerek, kendisinden aşağı seviyede
gördüğü bir varlığa secde etmeyi reddetmiştir. Böylece o büyüklük taslayarak Allah’a asi
olmuştur. Bunun neticesinde ilahi rahmetten uzaklaştırılmıştır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yüce Allah Müslümanları şeytan konusunda bilgilendirmiştir.
B) Şeytan’ın ilahi rahmetten uzaklaştırılmasının nedeni açıklanmıştır.
C) Hz. Âdem’in yaratıldığı maddeye dair bilgi verilmiştir.
D) Şeytan’ı meleklerden ayıran özellikler belirtilmiştir.
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6. 7.sınıfa giden Akif “Ahiret Hayatının Aşamaları” konusuyla ilgili ödev olarak aşağıdaki

tabloyu hazırlamıştır. Fakat tablodaki kavramların karşısına yazdığı tanımlarda yanlışlık
vardır.

KAVRAMLAR

TANIMLAR

CENNET

Ahirette müminlerin mükafat olarak içinde ebedi kalacakları yer

KIYAMET

Dünya hayatından sonra başlayacak olan ebedi hayat

MAHŞER

Yeniden diriltildikten sonra hesap vermek için toplanılacak yer

AHİRET

Dünya hayatının son bulup her şeyin yok olması

MİZAN

Bu dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin tartılacağı ilahi adalet terazisi

Tablodaki yanlışlığın giderilmesi için Akif’in hangi kavramları değiştirmesi
gerekmektedir?
A) Mahşer- Mizan
B) Kıyamet- Ahiret
C) Kıyamet- Mahşer
D) Cennet- Mahşer

7.

I. Bir şeyin varlığına inanmak için illa görmek gerekmez.
II. Şeytan görünen varlıklardandır.
III. Bir varlık görünmüyorsa yok demek değildir.
Varlıklar âlemi için verilenlerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
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8. ve 9. soruları parçadan hareketle cevaplayınız.
İslâm inanç esaslarının üç ana unsurundan biri olan ahiret inancı her şeyden önce insanda
sorumluluk duygusu meydana getirmektedir. Dünya hayatında insanın zorluklarla ve
haksızlıklarla mücadele ettiği halde bunları ortadan kaldıramadığı, neticede acı çektiği
bir gerçektir. Mutlak adaletin tecelli edeceği, iyiliğin ödüllendirilmesi için bütün engellerin
ortadan kalkacağı ebediyet âleminin varlığına inanmak; insan için büyük bir teselli kaynağı
ve yaşama sevincidir. Yaratılış hikmetini unutmayan ve insanlık şuurunu yitirmeyen kişinin
ruhu bundan başka hiçbir şeyle tatmin bulamaz.
Kur’an-ı Kerîm, diğer ilâhî kitaplarla mukayese edilemeyecek şekilde ahiret inancını
vurgulamaktadır. Bununla birlikte İslâmiyet dünyadan tamamen el etek çekmeyi hiçbir
zaman tasvip etmez. Dünya başlangıç, ahiret sonuç olduğuna göre ikisi arasında denge
kurmak gereklidir. Önemli olan, dünyanın cazibesine kapılıp ahiret mutluluğunu ihmal
etmemektir. Hz. Peygamber’in, “Allah’ım! Asıl hayat ahiret hayatıdır, asıl saadet ebediyet
saadetidir!” (Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salat”, 48) tarzında başlayan duası bu gerçeğin bir
ifadesidir. Konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de de şöyle buyrulmaktadır: “----”
8. Bu parçada boş bırakılan yere verilen ayetlerden hangisi getirilirse parçanın

anlam bütünlüğü bozulmaz?

A) “Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah
yolunda harcayan kimselerdir.” (Enfâl suresi, 3. ayet.)
B) “İşte bunda, ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün
insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün mahlûkatın) hazır bulunduğu
bir gündür.” (Hûd suresi, 103. ayet.)
C) “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı
gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” (En’âm suresi,
32. ayet.)
D) “Namazı kılın, zekâtı verin, kendiniz için önden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında
bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görür.” (Bakara suresi, 110. ayet.)
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9. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Dünya ve ahiret hayatı arasında dengeyi gözetmek önemlidir.
B) Ahirette ilahi adaletin gerçekleşeceğini bilmek insana huzur verir.
C) Ahiretin varlığına inanmak insana sorumluluk bilinci kazandırır.
D) Ahirete inanmak sadece İslam dininde bulunan bir inanç esasıdır.

10. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde gayb âlemine dair bir varlıktan söz edilmiştir?

A) “Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde
tutuyoruz...” (Mü’minun suresi,18. ayet.)
B) “Andolsun ki biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.” (Hicr
suresi, 26.ayet.)
C) “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı
bilir.” (İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.)
D) “Ey örtünüp bürünen (Peygamber!) Kalk ve (insanları) uyar. (Müddessir suresi, 1-2.
ayetler.)

1- B
2- C
3- A
4- C
5- D
6- B
7- B
8- C
9- D
10- C

23

Ortaokul
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7
DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Allah (c.c.), gözle görülenlerin dışında görülemeyen bazı varlıklar yaratmıştır. Bu varlıkları

gözlerimizle göremeyiz ve duyu organlarımızla algılayamayız. Çünkü onların yaratılışı duyu
organlarımızla algılayabileceğimiz şekilde değildir. Ama biz yine de onların var olduğuna
şüphe etmeksizin inanırız. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde bu varlıklardan söz
edilmekte ve bu varlıkların özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?
A) Gözle görülemeyen varlıkların hangileri olduğu
B) Allah’ın (c.c.) görülen ve görülemeyen varlıkları yaratma nedeni
C) Duyu organları ile algılayamadığımız varlıkların da mevcut olması
D) Görülmeyen varlıkların insanlara zarar verebileceği

2. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56.

ayet.)

Verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Cinlerin de insanlar gibi sorumluluklarının olduğu
B) İnsanların ve cinlerin aynı şekilde yaratıldıkları
C) Şeytan’ın da cinlerden bir varlık olduğu
D) Kıyamet günü cinlerin görünür olacakları

3. Aşağıda verilen melek ve görev eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Cebrail - Vahiy meleği
B) Azrail - Ölüm meleği
C) Mikail - Sorgulayıcı melek
D) İsrafil - Kıyameti başlatacak melek
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4. “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asasını kemiren ağaç kurdu

sayesinde anlamışlardı. Süleyman’ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı
bilmiş olsalardı o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı.” (Sebe’ suresi, 14. ayet.)
Verilen ayette vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cinlerin ateşten yaratılmış oldukları
B) Bazı cinlerin insanların zararını istedikleri
C) Cinlerin geleceği asla bilemeyecekleri
D) Hz. Süleyman’ın cinleri hidayete erdirdiği

5. “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı

bilir.”(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.)

Ayette bahsedilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hafaza melekleri
B) Münker ve Nekir
C) Kirâmen Kâtibîn
D) Hamele-i arş

6. ---- insan ölünce kabirde onu sorguya çekmekle görevli meleklerdir. Hz. Peygamberin

haber verdiğine göre ölen insan, ilk olarak kabirde bu melekler tarafından sorgulanacaktır.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kirâmen Kâtibîn
B) Münker ve Nekir
C) Hafaza Melekleri
D) Cebrail
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7. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Kur’an’da adı “melekü’l-mevt” şeklinde geçen

Azrail’den bahsedilmiştir?

A) “…Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar
görevlerinde asla kusur etmezler.” (En’âm suresi, 61. ayet.)
B) “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar…”
(Ra’d suresi, 11. ayet.)
C) “İki melek, (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan
hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” (Kâf
suresi, 17-18. ayetler.)
D) “Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların
sayısını da inkâr edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık…” (Müddessir suresi, 31.
ayet.)

8. Aşağıda verilen ayetlerden hangisinde meleklerin insanların iyiliğini istediğine

değinilmiştir?

A) “… Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü.”
(Meryem suresi, 17. ayet.)
B) “… Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler
vardır.” (Tahrim suresi, 6. ayet.)
C) “Kuşkusuz Rabb’in katındakiler ona kulluk etmekten kibirlenmezler. Onu tesbih eder
ve yalnız ona secde ederler.” (A’râf suresi, 206. ayet.)
D) “… (Melekler), Rablerini hamd ile tespih ederler, ona inanırlar ve ondan müminlerin
bağışlanmasını isterler...” (Mü’min suresi, 7. ayet.)
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9. Melekler;

I. Allah’ın (c.c.) verdiği görevleri sorgusuz yerine getirirler.
II. Çok hızlı hareket ederler.
III. Allah’ın (c.c.) izniyle insan suretine bürünebilirler.
İfadelerinden hangisi doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

10. Meleklere iman eden kişi, hiç kimsenin olmadığı yerde bile kötülük yapmaz. Çünkü o,

herkesi her yerde takip eden meleklerinin olduğuna iman eder. Bu meleklerin, yapılan en
küçük bir iyiliği de kötülüğü de kaydettiğini aklından çıkarmaz. Bu bilinçle de her zaman iyi
davranışlarda bulunan, kötülüklerden sakınan güzel ahlaklı bir insan olur. Böyle insanlar
hem Allah’ın (c.c.) sevgisine ve rızasına erişir hem de toplumda sevilir ve sayılır.
Bu parçada verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meleklerin Şeytan’dan farklı özelliklere sahip olduğu
B) Meleklerin nurdan yaratılmış oldukları
C) Meleklere imanın kişinin ahlakını güzelleştirdiği
D) İyi işler yapan insanların melekler katına yükseltilği

1- C
2- A
3- C
4- C
5- C
6- B
7- A
8- D
9- D
10- C
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1. ………. kavramı, sözlükte son, sonra gelen, diğer gibi anlamlara gelir. İslami bir kavram

olarak ise; dünya hayatını takip eden hayat, dünya hayatındaki amellerin, söz, davranış
ve eylemlerin sonuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği zaman demektir. İslamiyet’in
temel inanç esaslarından biridir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mahşer
B) Mizan
C) Ahiret
D) Haşr

2.

•

“Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte
gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!” (Ankebût suresi, 64. ayet.)

•

“Sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir.” (A’lâ
suresi, 16-17. ayetler.)

Ayetlerde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya hayatında iyi bir yaşayışın olmadığı
B) Ahiret hayatına yalnızca iyi insanların ulaşacağı
C) Ahiret hayatının dünya hayatından daha önemli olduğu
D) Dünyada yapılanların ahirette karşılığının olacağı
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3. Aşağıdaki ayetlerden hangisinde dünya hayatında salih amel yapanların

ahirette ödüllendirileceği vurgulanmıştır?

A) İman edip yararlı işler yapanlara gelince onlar cennetliktirler. Onlar orada devamlı
kalırlar.” (Bakara suresi, 82. ayet.)
B) “Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin
olarak inanırlar.” (Bakara suresi, 4. ayet.)
C) “Sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir.” (A’lâ
suresi, 16-17. ayetler.)
D) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O,
mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet.)

4. “Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek

taneler (ekinler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik
ve böylece onunla ölü bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.”
(Kâf suresi, 9-11. ayetler.)
Verilen ayetlerde aşağıdakilerden hangisi açıklanmıştır?
A) Suyun döngüsel oluşumu
B) Kıyamet günü yeniden dirilme
C) Yüce Allah’ın kimleri rızıklandırdığı
D) Helal ve haram olan rızıklar
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5.
CENNET

Ahirette müminlerin mükafat olarak içinde ebedi kalacakları yer

AHİRET

Dünya hayatından sonra başlayacak olan ebedi hayat

I

Yeniden diriltildikten sonra hesap vermek için toplanılacak yer

II

Dünya hayatının son bulup her şeyin yok olması

MİZAN

Bu dünyada yapılan iyilik ve kötülüklerin tartılacağı manevi terazi

Tabloda boş bırakılan yere gelmesi gereken kavramlar hangileridir?
I. 			

II.

A) Kıyamet 		

Mahşer

B) Mahşer 		

Haşr

C) Mahşer 		

Kıyamet

D) Kıyamet 		

Haşr

6. Verilen ayetlerden hangisi ahiret hayatının aşamalarından olan yeniden

dirilme (Ba’s) ile ilgili değildir?

A) “Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın
gitmektedirler.” (Yâsin suresi, 51. ayet.)
B) “Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip
kaldıracaktır.” (Hac suresi 7.ayet.)
C) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O,
mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi,2.ayet.)
D) “Siz cansız iken sizi dirilten Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek,
sonra yine diriltecektir. En sonunda O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara suresi, 28.ayet.).
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7. Adalet, iyilere olduğu gibi kötülere de yaptıklarının karşılığını vermeyi, herkese hak ettiği

şekilde davranmayı gerektirir. Ahiret, ilahi adaletin tam olarak gerçekleşeceği yerdir.
Kur’an -ı Kerim ahirette herkesin hak ettiği şekilde muamele göreceğini bildirmektedir.
Verilen parça ile arasında anlam bütünlüğü bulunan ayet aşağıdakilerden
hangisidir?

A) “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre
ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler.)
B) “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte
gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!” (Ankebût suresi, 64.ayet.)
C) “Öyle bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede
bulunamaz…” (Bakara suresi, 48.ayet.)
D) “Tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte bunlar
cehennemden uzak tutulurlar.” (Enbiyâ suresi, 101.ayet.)

8. Kur’an’da ve hadislerde en çok övülen kadınların başında gelen Hz. Meryem iffet, ismet ve

takvâ gibi faziletleri kendinde toplamış bir şahsiyettir. Hz. Zekeriyya tarafından yetiştirilen
Hz. Meryem ergenlik çağına gelince dini eğitim alması için Beytülmakdis’e yerleştirilmiştir.
Bir ayette Hz. Meryem’le ilgili “Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu
ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya’yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya,
onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. ‘Meryem! Bu sana
nereden geldi?’ derdi. O da ‘Bu, Allah katından’ diye cevap verirdi. Zira Allah, dilediğine
hesapsız rızık verir.” (Âl-i İmran suresi, 37. ayet.) buyrulmaktadır.
Bu parçaya göre Hz. Meryem ile ilgili olarak hangisi söylenemez?
A) Ahlâkıyla Kur’an-ı Kerim’de övülmüştür.
B) Hz. İsa’nın (a.s.) annesidir.
C) Hz. Zekeriya tarafından büyütülmüştür.
D) Dinî eğitimini Beytülmakdis’te görmüştür.
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9. “Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın elçisiyim, benden önce

gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi
de müjdeleyici olarak geldim, demişti…” (Sâff suresi, 6. ayet.)
Verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hz. İsa (a.s.), Hz. Muhammed’in peygamberliğini müjdelemiştir.
B) Tevrat Hz. İsa’dan (a.s.) önce de vardır.
C) Hz. İsa’ya (a.s.) verilen Kutsal kitabın adı İncil’dir.
D) Hz. İsa (a.s.) İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.

10. Ahirette ödüllendirilmek isteyen kişi dünyada aşağıdakilerden hangisini

yapmamalıdır?

A) Düzenli ve samimi olarak ibadet etmek
B) İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunmak
C) Zamanını sadece eğlence içinde geçirmek
D) Ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirmek

1- C
2- C
3- A
4- B
5- C
6- C
7- A
8- B
9- C
10- C
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