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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Melek ve Ahiret İnancı - 1

1. Varlıklar âlemine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır? 
A) Evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır. 
B) İnsan varlıkların bir kısmını algılayabilmektedir. 
C) Bazı varlıklar araçlar yardımıyla görülebilmektedir. 
D) Duyu organlarıyla algılanamayan hiçbir varlık yoktur.

2. Bazı varlıklar duyu organlarıyla algılanamaz. Bunları ya 
Allah’ın haber vermesiyle biliriz veya aletler yardımıyla 
algılarız. 

 Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını haber ver-
diği varlıklardan biri değildir?

A) Hücre B) Ahiret
C) Cin   D) Melek

3.  Melekler,
 I. ruhani ve nurani varlıklardır.
 II. daima Allah’a itaat etmektedirler.
 III. bu dünyada görevlendirilmemiştir.
 Numaralanmış bilgilerden hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III.

4.  Aşağıdaki dört büyük melek ve görevleriyle ilgili bil-
gilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.
B) Cebrail: Allah’ın gönderdiği vahyi getirmekle görevlidir.
C) İsrafil: Öldükten sonra insanları sorgulamakla görevlidir.
D) Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.

5. Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, 
dişilik gibi özellikleri yoktur. Sürekli olarak Allah’a ibadet 
hâlindedirler.

 Bu özelikler aşağıdaki varlıkların hangisine aittir?

A) İnsan B) Melek 
C) Şeytan D) Cin

6. I. Nurdan yaratılmışlardır.
 II. Geleceği ve gaybı bilemezler.
 III. Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
 Numaralanmış bilgilerden hangileri cinlerle ilgili değildir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.
C) I ve II. D) II ve III.
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7. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

7.  I. Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.
 II. İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.
 III. Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir.
 Cinlerle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğ-

rudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) Yalnız III.  D) I, II ve III.

8.  I. Çağırıldığında ruhların geldiğini kabul etmek 
 II. Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak
 III. Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak
 İslam dinine göre numaralanmış durumlardan hangi-

leri batıl inançtır?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.
C) I ve II. D) II ve III.

9.  Hz. Muhammed (s.a.v.) Hıra Mağarası’nda bulunduğu sı-
rada bir melek geldi ve ona “Oku!” diye seslendi. Hz. Pey-
gamber korku ve endişe içerisinde “Ben okuma bilmem.” 
dedi. Melek ikinci kez emrini tekrarladı. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) aynı şekilde yanıtladı. O, üçüncü̈ kez oku dediğin-
de Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ne okuyayım?” diye sordu. 
Dedi ki “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! …”

 Bu meleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebrail  B) Azrail
C) Mikail D) İsrafil

10.  Gayb kelimesi, gözle görülmeyen, gizli olan; duyu organ-
ları ve akıl yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen âlem gibi 
anlamlara gelir.

 Buna göre aşağıdaki varlıklardan hangisi gayb âle-
miyle ilgili değildir?

A) İsrafil B) Kitap
C) Cennet D) Vahiy

11.  Cinler ve özellikleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde açık-
lanır. Kur’an’daki surelerden birinin adı Cin suresidir. Cin-
ler hakkında doğru bilgi edinmek ve yanlış inanışları fark 
etmek için Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin hadisleri-
ne - - - - .

 Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) saygı gösterilmelidir. B) değer verilmelidir.
C) başvurulmalıdır. C) iman edilmelidir.

12.  “Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine 
birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, 
sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı 
yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, 
iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.”

 Bu hadise göre şeytan, aşağıdaki insanla ilgili du-
rumların hangisini sever?

A) Kötülükten alıkonulmasını
B) Doğru yola yönlendirmesini
C) İyilik yapmaya özendirmesini
D) Zararlı alışkanlıklar edinmesini

dindersioyun.com
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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

2

Melek ve Ahiret İnancı - 2

1. “Kendi kendilerine, Allah’ın, gökleri, yeri ve ikisinin ara-
sında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için 
yarattığını hiç düşünmediler mi?” 

(Rum suresi, 8. ayet)
 Bu ayete göre yaratılmışlar üzerinde düşünen bir insan,

 I. Yaratılan her varlığın bir ömrü vardır.
 II. Evrendeki her varlık hak yani gerçektir.
 III. Bu dünyada düşünmeyen varlık yoktur.
 sonuçlarından hangilerine ulaşır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III.

2.  “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için 
ölümü ve hayatı yaratmıştır…” 

(Mülk suresi, 2. ayet) 
 Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın bütün işleri güzeldir.
B) Güzel davrananlar övgüye değerdir.
C) İyiyi kötüden ayırmak için denemek şarttır.
D) Denemenin amacı iyileri kötülerden ayırmaktır.

3. “Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra 
yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim.”

 Bu hadisten,
 I. Dünya hayatı geçicidir.
 II. Ağaçlık yerde mola verilmelidir.
 III. Yolcu yola çıkış amacını unutmamalıdır.
 sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III.  D) II ve III.

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

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

A) İnsan, ahirette de sınanmaktadır.
B) Dünya hayatı ölümle bitmektedir.
C) Allah, yarattığı insanı sınamaktadır.
D) Evrendeki her canlının bir eceli vardır.

5. 
Hesap

? MahşerKıyamet

M�zan

 Bu şekildeki “?” işareti yerine aşağıdaki kavramların 
hangisi getirilmelidir?

A) Dünya B) Kitap
C) Kader D) Ahiret

6.  “Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. … 
Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: 
Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu 
bilmezler.”

(A’râf suresi, 187. ayet)
 Bu ayetten kıyametin zamanıyla ilgili aşağıdaki so-

nuçların hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanlardan gizlemiştir.
B) Sadece Allah bilmektedir.
C) Tahmin etmek mümkündür.
D) Hz. Peygambere bildirilmemiştir.
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2

7.  “(O gün) sûra üflenecek, ardından -Allah’ın diledikleri dı-
şında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp öle-
cek; sonra sûra yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa 
kalkmış, etrafa bakıyor olacaklar.”

(Zümer suresi, 68. ayet)
 Bu ayet aşağıdaki kavram çiftlerinin hangisiyle ilgilidir?

A) Kıyamet-Diriliş B) Kıyamet-Hesap
C) Diriliş-Mahşer D) Diriliş-Mizan

8.  “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulma-
yan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini dü-
şünmezler mi? ...” 

(Ahkâf suresi, 33. ayet)
 Bu ayet aşağıdaki iddiaların hangisinin cevabıdır?

A) Diriltmek çok yorucu bir iştir.
B) Ölüyü diriltecek bir güç yoktur.
C) Diriltmek yaratmaktan kolaydır.
D) Ölüm hakkında düşünmek yanlıştır.

9.  “Allah onları topladığı vakit, sanki (dünyada) sadece gü-
nün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre 
kaldıklarını düşünürler. Allah’ın huzuruna çıkarılacakları 
uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolu tutmayanlar hüs-
rana uğramış olacaklar.”

(Yunus suresi, 45. ayet)
 Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramların han-

gisiyle ilişkilidir?

A) Mahşer B) Cennet
C) Diriliş D) Kıyamet

10.  “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. 
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür.”

(Zilzâl Suresi, 7 ve 8. ayetler)
 Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?

A) Diriliş B) Hesap 
C) Mahşer D) Kıyamet

11. “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kim-
seye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal 
tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya koyarız. Hesap 
görücü olarak biz yeteriz.”

 (Enbiyâ suresi, 47. ayet)
 Bu ayet aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?

A) Cehennem B) Mahşer
C) Diriliş D) Mizan

12.  “Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlar-
dan korkmuş olduklarını görürsün. Vay hâlimize derler, 
bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın 
hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıklarını karşılarında 
bulmuşlardır. Senin Rabb’in hiç kimseye zulmetmez.” 

(Kehf suresi, 49. ayet)
 Bu ayette söz edilen yazma işi aşağıdaki meleklerden 

hangisinin görevidir?

A) Münker Nekir B) Mikail
C) Kiramen Kâtibin D) İsrafil
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Melek ve Ahiret İnancı - 3

1.  Aşağıdakilerin hangisi ahirete iman etmenin bir so-
nucudur? 

A) İslam’ın beş esasından birini benimsemek
B) Eylemlerinin hesabını vereceğini kabul etmek
C) Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak
D) İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak

2.  Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir kişi 
için söylenemez?

A) Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.
B) Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.
C) Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.
D) Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.

3.  “Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yap-
mış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş 
olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.”

(Fussilet suresi, 46. ayet)
 Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle 

ilgilidir?

A) Merhamet  B) İlim
C) Adalet D) Tevhit

4.  “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 yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes 
kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık edilmez.”

(Câsiye suresi, 21 ve 22. ayetler)
 Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçların hangisine 

ulaşılamaz?

A) Kimseye zerre kadar haksızlık edilmemektedir.
B) İyi ile kötü eyleme verilecek karşılık bir değildir.
C) Küçük büyük her eylemin karşılığı verilmektedir.
D) Allah helal yoldan kazananlardan razı olmaktadır.

5.  Allah’a ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan 
bir toplumda, insanlar,

 I. birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler. 
 II. Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.
 III. sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz 

davranırlar.
 yargılarından hangileri doğru değildir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III.

6.  Ahirete inanan bir insandan aşağıdaki tutumların 
hangisi beklenmez? 

A) Adaletli davranması
B) Çevresine duyarlı olması
C) Yakınlarına çıkar sağlaması 
D) Akrabaları koruyup gözetmesi
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3

7.  Hz. Meryem’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Allah’ın elçisi Hz. İsa’nın annesidir.
B) İbadete düşkün ve iffetli bir insandır.
C) Mucize yoluyla çocuk sahibi olmuştur.
D) Çocuğu olduktan sonra iyi ağırlanmıştır.

8. “Dedi ki ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni 
peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O beni müba-
rek kıldı; yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı em-
retti. Beni anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba 
yapmadı.”

(Meryem suresi, 30 - 32. ayetler)
 Bu ayetlerden Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların 

hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanları inanmaya zorlamıştır.
B) Allah’ın kulu ve peygamberidir.
C) Annesine saygı duymaktadır.
D) İbadet etmekle yükümlüdür.

9.  Aşağıdakilerin hangisi Hz. İsa’ya verilen bir mucize 
değildir?

A) Gökten sofra indirilmesi
B) Beşikte iken konuşması
C) Doğuştan körü iyileştirmesi
D) Asasının yılana dönüşmesi

10. “Allah katında İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. 
Onu topraktan var etti; sonra ona “ol” dedi ve oluverdi.”

(Al-i İmran suresi, 59. ayet)
 Bu ayette İsa peygamber Âdem peygambere hangi 

yönüyle benzetilmiştir?

A) Peygamber olması
B) Babasının olmaması
C) Topraktan yaratılması
D) İbadetle yükümlü olması

11. “Allah, Meryem oğlu Mesîh’in kendisidir.” diyenler, hiç şüp-
hesiz hakikati inkâr etmişlerdir. Oysa Mesîh, “Ey İsrâilo-
ğulları! Benim de rabbim sizin de rabbiniz olan Allah’a 
kulluk edin.” demişti. Bilinmeli ki her kim Allah’a ortak 
koşarsa Allah ona cennet yüzü göstermeyecek ve onun 
varacağı yer cehennem olacaktır. Zâlimlerin yardımcıları 
da olmayacaktır.”

(Mâide suresi, 72. ayet)
 Bu ayete göre Hz. İsa insanları aşağıdakilerden han-

gisine çağırmıştır?

A) Tevhit inancına B) Ahlaklı olmaya
C) Adaleti sağlamaya D) Yardım etmeye

12. “Meryem oğlu Mesîh sadece bir peygamberdir. Ondan 
önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst 
ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, 
ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılı-
yorlar!”

(Maide suresi, 75. ayet)
 Bu ayet Hz. İsa ve annesiyle ilgili,
 I. Hristiyanlığın üç tanrısından biridir.
 II. Allah’ın oğlu değil peygamberidir.
 III. Annesi makbul bir kadın değildir.
 iddialarından hangilerini reddetmektedir? 

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III.  D) II ve III.
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Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Melek ve Ahiret İnancı - 4

1.  “Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan 
önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de 
dosdoğru bir kadındır. İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onla-
ra ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz.”

(Maide suresi, 75. ayet)

Bu ayetten Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların han-
gisi çıkarılamaz?

A)  Bir peygamberdir.
B)  Tanrı değil insandır.
C)  Mucizeler göstermiştir.
D)  Hz. Meryem’in oğludur.

2.  Hz. İsa’yla ilgili,

I. insanları tevhid inancına çağırmıştır.

II. inananlara namazı ve zekâtı emretmiştir. 

III. kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

3.  “O peygamberlerin izleri üzere Meryemoğlu İsa’yı, önün-
deki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona, içerisin-
de hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, 
Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici 
ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” 

(Maide suresi, 46. ayet)

Bu ayete göre İncil’le ilgili olarak aşağıdakilerin han-
gisi söylenemez?

A)  Hz. İsa’ya indirilmiştir.
B)  Tevrat’ı onaylamaktadır.
C)  İnsanlara rehberlik etmiştir.
D)  Hz. Meryem Tevrat’a inanmıştır.

4.  İslam inancına göre Hz. İsa, ne Hristiyanların iddia ettik-
leri gibi bir tanrı veya Tanrı’nın oğlu ne de Yahudilerin id-
dia ettikleri gibi sıradan bir insandır, o Allah’ın gönderdiği 
bir peygamberdir.

Bu parçadan Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların 
hangisi çıkarılamaz?

A)  Yahudilerin görüşü reddedilmektedir.
B)  Hristiyanların görüşü savunulmaktadır.
C)  İslam’ın onayladığı görüş açıklanmaktadır.
D)  Allah’ın kulu ve elçisi olduğu bildirilmektedir.

5.  Hz. İsa, insanları bir olan Allah’a inanmaya davet etmiş 
ve kendisinin Allah’ın elçisi olduğunu ısrarla belirtmiştir. 
Kur’an’da bu durum sık sık vurgulanmıştır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu durumla ilgili değildir?

A)  “İsa şunu da söyledi: “Muhakkak ki Allah, benim de 
rabbim, sizin de rabbinizdir. O halde O’na kulluk edin, 
doğru yol budur.” 

(Meryem suresi 36. ayet) 
B)  “Kuşkusuz Allah benim de rabbimdir, sizin de rabbi-

nizdir. Öyleyse O’na kulluk edin, işte doğru olan yol 
budur.” 

(Âl-i İmrân suresi, 51. ayet)
C)  “Zekeriya’yı, Yahya’yı, İsa’yı, İlyas’ı doğru yola erdir-

miştik. Bunların hepsi salih kimselerden idi.” 
(En’am suresi, 85. ayet) 

D)  “… Oysa Mesîh, “Ey İsrâiloğulları! Benim de rabbim 
sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.” demişti. …” 

(Maide suresi 72. ayet)

6.  Muavvizeteyn denilen sure çifti aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) İhlas – Nas  B) Felak – Nas
C) Felak – Kevser D) Felak – Fil

4
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Melek ve Ahiret İnancı - 4

7.  “Hz. Peygamber, arkadaşlarından Ukbe b. Âmir’e, 
“Muavvizeteyni oku! Şüphesiz ki sen onların benzerini 
okumamışsındır, demiştir.”

Bu hadisteki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A)  Kendisiyle Allah’ın korumasına sığınılan
B)  Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.
C)  Rahman rahim Allah’ın adıyla...
D)  Allah’tan başka tanrı yoktur.

8.  Muavvizeteyn sureleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerin 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)  Allah’ın adı anılmaktadır.
B)  Kur’an’ın son iki suresidir.
C)  Kötülükten Allah’a sığınılmaktadır.
D)  Sadece insandan Allah’a sığınılmalıdır.

9.  Hz. Peygamber kendisine bir şikâyetini anlatan sahabiye 
şu duayı öğretmiştir: “Yatağına girdiğin zaman şöyle dua 
et: Allah’ın gazabından, azabından, kullarının kötülükle-
rinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaş-
malarından Allah’ın hükmüne ve iradesine sığınırım.” 

Buna göre sahabenin şikâyeti aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  Geceleri kâbus görüyorum.
B)  Oturduğum yerde uyuyorum.
C)  Sabah ezanını duymuyorum.
D)  Gece değil gündüz uyuyorum.

10.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölü-
münün anlamıdır?

A)  “De ki: O, Allah’tır, bir tektir.” 
B)  “O sinsi vesvesecinin şerrinden.”
C)  “Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.” 
D)  “Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”

11.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinde bulunmaz?

A)  Mine’l-cinneti ve’n-nâs.
B)  Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.
C)  Ve ileyke nes’â ve nahfid.
D)  Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.

12.  Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine 
değinilmemiştir?

A) İlah B) Rab 
C) Cin D) Samed
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7. Sınıf
Din Kültürü 
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5

1.  Maddi imkânı olan Müslümanların yılın belli günlerinde 
ibadet niyetiyle ihrama girerek vakfe yapıp Kâbe’yi tavaf 
etmeleridir.

Bu tanım aşağıdaki terimlerin hangisine aittir?

A) Umre B) Hac
C) Kurban D) Zekât

2.  “… Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah’ın 
insanlar üzerinde bir hakkıdır. …”

(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)

Bu ayette değinilen husus aşağıdaki haccın şartların-
dan hangisidir?

A) Akıllı olmak B) Ergen olmak
C) Maddi imkânı olmak D) Sağlıklı olmak

3.  “Kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hacceden 
kimse, annesinden doğduğu günkü (gibi günahsız) hâle 
döner.”

Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A)  Güzel sözlü olunmalıdır.
B)  Günahlardan kaçınılmalıdır.
C)  Ahlaklı olmak hedef alınmalıdır.
D)  Gevezeliğin zararı anlatılmalıdır.

4.  Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şart-
larından biri değildir?

A)  Daha önce umre yapmış olmak 
B)  Hac yolunda can güvenliği bulunmak
C)  Seyahat özgürlüğüne sahip olmak
D)  Yolculuğa engel bir hastalığı olmamak

5.  Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getiren 
kişinin amaçlarından biri değildir?

A)  Allah’ın yakınları arasına girmek
B)  Zenginlik nimetine şükretmek 
C)  Allah’ın rızasını kazanmak
D)  Mekke’ye hicret etmek

6.  Aşağıdaki yargıların hangisi hac ibadetinin hükmüy-
le ilgilidir? 

A)  Tüm insanların eşit olduğunu hissettirir. 
B)  Hicretin dokuzuncu yılında farz kılınmıştır. 
C)  Farklı ırklardan milyonları bir araya getirir.
D)  Diğer varlıklara karşı duyarlılık kazandırır.
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7.  Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri 
değildir?

A)  Mekke’den ayrılmadan önce veda tavafı yapılır.
B)  Bayramdan bir gün önce (arefe günü) Arafat’a çıkılır.
C)  Mekke’nin çevresindeki mikat sınırlarında ihrama girilir.
D)  Kâbe’nin etrafında yedi kere dönerek ziyaret tavafı 

yapılır.

8.  Aşağıdaki kavramların hangisi haccın farzlarıyla ilgilidir?

A) Say B) Zemzem 
C) Şavt D) Şeytan taşlama

9.  Aşağıdaki kavram - mekân eşleştirmelerinden hangi-
sinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Say - Safa ve Merve B) Vakfe - Arafat
C) Şeytan taşlama - Medine C) Tavaf - Mekke

10.  I.  Mikat sınırında ihrama girilir ve arefe günü Arafat’a 
çıkılır.

 II. Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için taş 
toplanır.

 III. Ziyaret tavafından sonra say ibadeti yerine getirilir.
 IV. Mina’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir.

Hac ibadetini doğru sıralamak için numaralanmış bil-
gilerin hangileri yer değiştirmelidir?

A) I ve II. B) I ve IV.
C) II ve III. D) III ve IV.

11 ve 12. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

İhrama giren kişi Kâbe’ye varıncaya kadar şu duayı dilin-
den düşürmez. “Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Lebbeyke 
lâ şerîke leke lebbeyk! İnne’l-hamde ve’n-ni’mete leke 
ve’l-mülk. Lâ şerîke lek!” Bu duanın anlamı şudur: “Buyur 
Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın 
yoktur. Allah’ım buyur! Hamd sana mahsustur. Nimet de 
senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.”

11.  Hz. Muhammed’in öğrettiği bu duanın adı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Tekbir B) Telbiye 
C) Tavaf D) Tesbih

12.  Bu duayla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır?

A) Şerden Allah’a sığınılır.
B) Allah’a bağlılık bildirilir.
C) Eşsiz olduğu ilan edilir.
D) Çağrısına cevap verilir.
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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  “Hac ve umre yapanlar Allah’ın misafiridir. Onlardan bir 
şey isterlerse Allah onların istediklerine karşılık verir, af 
dilerlerse onları affeder.”

Bu hadisten aşağıdaki umre ile ilgili sonuçların han-
gisi çıkarılamaz?

A) Dua edenin duasına karşılık bulduğu bir ibadettir.
B) Bu ibadet esnasında Allah’tan af dilenmelidir
C) Umreden dönenler ziyaret edilmelidir. 
D) Allah’ın razı olduğu bir ibadettir.

2.  I.  Sadece yılın belirli zamanlarında yapılır. 
II. Dünyanın farklı yerlerinden gelenlerle tanışılır.
III. Hz. Muhammed’in yaşadığı yerler ziyaret edilir.

Umreyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri 
doğrudur?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

3.  I.  Farz ibadetlerden biridir.
II. Vakfe, şartlarından biri değildir.
III. Bir yılda birden fazla yapılabilir.

Numaralanmış bilgilerden hangileri umre ile ilgili 
değildir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

4.  Hac ve Umre ibadeti yapılırken giyilen elbisenin adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tavaf   B) İhram 
C) Sa’y   D) Vakfe

5.  Umre ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Sünnet ibadetlerden biridir. 
B) Mina’da şeytan taşlanmaktadır.
C) Şartlarından biri vakfe yapmaktır.
D) Müzdelife’de kurban kesilmektedir.

6.  Umreyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisinde yan-
lışlık yapılmıştır?

A) Şeytan taşlanmaz.
B) Vakte yapılamaz.
C) Kurban kesilmez.
D) Sa’y yapılmaz.

6
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7.  Aşağıdaki kavram mekân eşleştirmelerinden hangi-
sinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Tavaf - Kâbe
B) İhram - Mikat
C) Kurban kesme - Müzdelife
D) Mina - Şeytan taşlama

8.  Aşağıdaki kavramlardan hangisi Hac ve Umre ibadet-
lerinde ortak değildir?

A) Tavaf  B) Vakfe
C) İhram D) Sa’y

9.  Aşağıdakilerden hangisi umre ibadetiyle ilgili değildir?

A) İhrama girmek B) Tavaf etmek
C) Sa’y etmek D) Kurban kesmek

10.  Aşağıda Hac ve umrede ortak olan bir ibadet görülmektedir.

Bu resimdeki ibadetin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Say B) Tavaf
C) Şeytan Taşlama D) Vakfe

11.  “Hac ve umreyi beraber yapın. Çünkü körüğün demir, al-
tın ve gümüşün kir ve pasını giderdiği gibi hac ve umre 
de günahları ve fakirliği giderir. Kabul edilmiş haccın se-
vabı ise ancak cennettir.”

Bu hadiste müminler, 

I. Hac ve umreyi birlikte yapma, 
II. Hac ve umrenin yapılışını öğrenme,
III. İbadetleri huşu içinde yerine getirme, 

durumlarından hangilerine teşvik edilmiştir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) II ve III.

12.  “Şüphesiz, Safa ile Merve Allah’ın (dininin) nişanelerin-
dendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâ’be’yi 
ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah 
yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse 
şüphesiz, Allah onu bilir, karşılığını verir.”

(Bakara suresi, 158. ayet)

Bu ayetteki altı çizili yerler ile ilgili kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Vakfe B) İhram
C) Sa’y D) Tavaf
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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kurban 
ibadetiyle ilgili Kur’an kıssalarında geçer?

A) Hz. Musa - Hz. İsa 
B) Hz. Yakup - Hz. Yusuf
C) Hz. İbrahim - Hz. İsmail  
D) Hz. Davut - Hz. Süleyman 

2.  Alevi-Bektaşilerin kurban keserken yaptıkları duanın adı 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Kurban Tığlama B) Dâr Kurbanı 
C) Musahiplik Kurbanı D) Ziyaret Kurbanı

3.  
Kurbanlık 
hayvanlar

Kaç kişi adına 
kurban edilir? Kurbanlık hayvanın yaşı

Koyun 1-3 kişi arasında İki yaşını doldurmuş
Keçi 1 kişi Bir yaşını doldurmuş
Sığır 1-7 kişi arasında İki yaşını doldurmuş
Deve 1-7 kişi arasında Beş yaşını doldurmuş

Bu tablodaki kurbanlıklarla ilgili bilgilerden hangisin-
de yanlışlık yapılmıştır? 

A) Keçi   B) Koyun
C) Sığır   D) Deve

4.  Aşağıdakilerden hangisi kurban kesmenin amaçla-
rından biri değildir? 

A) Allah’a yakınlaşmak 
B) Allah’ın rızasını kazanmak
C) İbadet etmenin huzurunu yaşamak 
D) İnsanlar arasında itibar kazanmak

5.  Aşağıdakilerden hangisi çocuk verdiğinden dolayı 
Allah’a şükretmek için kesilen kurbanın adıdır?

A) Adak    B) Şükür
C) Akika   D) Ziyaret 

6.   I. Kişiyi Allah’a yakınlaştırması 
 II. Birlik beraberliğe katkıda bulunması 
 III. İhtiyaç sahiplerine yardım edilmesini sağlaması

Numaralanmış durumlardan hangileri kurban ibade-
tinin faydalarındandır?

A) Yalnız II. B) Yalnız III.
C) I ve II. D) I, II ve III.

7
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7.  Adak kurbanı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Etinden adak sahibi de yer. 
B) Dileği yerine gelen kişi keser. 
C) Etin tamamı başkalarına dağıtılır.
D) Adayan kişinin ailesi yiyemez.

8.  Mutlu eden bir haber alındığında; ev, araba gibi bir ihtiyaç 
karşılandığında Allah için kesilen kurbana - - - - denir. 

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki isimlerden 
hangisi gelmelidir? 

A) akika kurbanı  B) şükür kurbanı 
C) adak kurbanı D) musahiplik kurbanı

9.  Kurban eti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Ev halkı ile yenilir. 
B) Misafirlere ikram edilir.
C) Satılır ve parası dağıtılır. 
D) Kesemeyenlerle paylaşılır.

10.  Aşağıdakilerden hangisi kurban ibadetinin toplumsal 
faydalarından biri değildir? 

A) Kalpleri birbirine ısındırır. 
B) Birlik ve beraberliği arttırır.
C) Kardeşlik bağlarını kuvvetlendirir. 
D) Mükellef olanı sorumluluktan kurtarır.

11.  “Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşa-
cak olan sadece sizin takvanızdır.” 

(Hac suresi, 37. ayet)

Bu ayette kurban ibadetiyle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmaktadır? 

A) Yalnızca Allah rızası için kesilmesi gerektiği 
B) Kurbanlığın özenle seçilmesi gerektiği 
C) Etin tamamının dağıtılması gerektiği
D) Özel yerlerde kesilmesi gerektiği

12.  Kurban ibadeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) Yardımlaşma ve dayanışmaya alıştıran bir ibadettir.
B) Tarihte Hz. Muhammed ile başlayan bir ibadettir.
C) Zenginler tarafından yerine getirilmesi vaciptir.
D) Sağlıklı ve güzel olmasına dikkat edilmelidir.
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1.  Hz. İsmail’le ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yan-
lışlık yapılmıştır?

A) Mekke’de yaşamıştır.
B) Annesinin adı Hacer’dir.
C) Babasını hiç görmemiştir.
D) Babasıyla birlikte Kâbe’yi yapmıştır.

2.  Hz. İbrahim, “Rabbim! Bana iyilerden olacak bir evlat 
ver.” diye dua ederek bir çocuk istedi. Allah duasını kabul 
ederek ona akıllı ve edepli bir oğul verdi.

Hz. İbrahim’e verilen çocuk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İsmail     B) Hz. İlyas

B) Hz. İsa    D) Hz. İdris

3.   • “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi sab-
redenlerdendi.”

(Enbiyâ suresi, 85. ayet)
•  “Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir 

kimse idi. Bir resul, bir nebi idi.”
(Meryem suresi, 54. ayet)

Bu ayetlerden Hz. İsmail’le ilgili aşağıdaki sonuçların 
hangisi çıkarılamaz?

A) Sabırlıdır. B) Güvenilirdir.
C) Peygamberdir. D) Hz. İdris’in kardeşidir.

4.  Baba oğul Kâbe’yi birlikte yaptılar ve inşaat bittiğinde, “… 
Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla 
işitensin, hakkıyla bilensin.” diye dua ettiler.

Bu parçada söz edilen baba oğul, aşağıdaki peygam-
ber çiftlerinden hangisidir?

A) Hz. Davud - Hz. Süleyman
B) Hz. İbrahim - Hz. İsmail
C) Hz. Yakup - Hz. Yusuf
D) Hz. İbrahim - Hz. İshak

5.  Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. İsmail’in özellik-
lerinden bahsedilmez?

A) “İsmail’i, İdris’i ve Zülkifl’i de hatırla. Bunların hepsi 
sabredenlerdendi.” 

(Enbiya suresi, 85. ayet)
B) “Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir 

kimse idi. ...” 
(Meryem suresi, 54. ayet)

C) “İsmail, el-Yesa’ ve Zülkifl’i de an. Onların her biri iyi 
kimselerdi.”

(Sad suresi, 48. ayet)
D) “(İsmail) Halkına namazı ve zekâtı emrederdi. ...”

(Meryem suresi, 55. ayet)

6.  Hac ibadeti esnasında Hz. İsmail’in annesi Hacer’in, oğ-
luna su arayışı sembolik olarak canlandırılır. Bu amaçla 
Safa ve Merve tepeleri arasında yedi kere gidip gelinir.

Bu tepeler arasında gidip gelmenin adı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tavaf  B) Şavt
C) Sa’y  D) Vakfe
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7.  Hz. İbrahim, eşi ve oğlunu ıssız ve susuz bir yere yer-
leştirdikten sonra Allah’a şöyle dua etti: “Rabbimiz! Ben 
çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) 
yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! 
Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de in-
sanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları 
ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.” 

(İbrâhîm suresi, 37. ayet)

Buna göre 

I. Bitki yetişmemesi 
II. Yerleşim yeri olması
III. Su kuyusu bulunması

durumlarından hangileri Hz. İsmail’le annesinin yer-
leştirildiği yerin özellikleridir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. 
C) I ve II. D) II ve III.

8.  Kâbe’yle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde yanlış-
lık yapılmıştır?

A) Yeryüzündeki ilk mabettir.
B) Güvenli bir toplanma yeridir.
C) Hz. İbrahim, tek başına yapmıştır.
D) Allah temiz tutulmasını emretmiştir.

9.  - - - - kurbanı bir işin veya isteğin gerçekleşmesi duru-
munda kesmek için Allah’a söz verilen ve gerçekleştiği 
takdirde kesilmesi gereken kurbandır.

Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisi gelmelidir?

A) Adak B) Akika
C) Şükür D) Musahiplik

10.  Alevi- Bektaşiler, Kurban Bayramı başta olmak üzere, yı-
lın belli mevsimlerinde çeşitli nedenlerle kurban keserler. 
Bunlardan biri Hakk’a yürüyen (ölen) kişinin affı için kes-
tikleri kurbandır.

Bu kurbanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziyaret kurbanı  B) Dâr kurbanı 
C) Şükür kurbanı  D) Musahiplik kurbanı

11 ve 12. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

“De ki: ‘Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve 
ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.”

(En’am suresi, 162. ayet)

11.  Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbadetler düzenli olarak yerine getirilmelidir.
B) Bu dünyada ahiret için hazırlık yapılmalıdır.
C) Âlemlerin Rabbi olan Allah’a şükredilmelidir.
D) İnsan her zaman Allah’ın rızasını gözetmelidir.

12.  Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Ömrün Allah tarafından verildiği
B) Allah’ın âlemlerin Rabb’i olduğu
C) Allah’ın rızasının gözetilmesi gerektiği
D) İbadetlerin yerine getirilmesi gerektiği 
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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.   • İnsanların dışarıya yansıyan her türlü hâl ve hareket-
leridir.

•  Bir sorunu ele alış biçimi, bir kimsenin bir sorun karşı-
sında tuttuğu yol, davranış şeklidir.

•  Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her 
türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymettir.

Buna göre aşağıdaki kavramlardan hangisi tanımlan-
mamıştır?

A) Değer B) Davranış
C) Din D) Tutum

2.  “O takva sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için har-
carlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da 
güzel davranışta bulunanları sever.”
(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine değinil-
memiştir?

A) Cömertlik B) Öz denetim
C) Bağışlama D) Adalet

3.  “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin 
etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar 
için Allah’tan bağışlama dile…”
(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

Aşağıdaki davranışlardan hangisine bu ayette değinil-
memiştir?

A) Nazik olmak B) Yardım etmek 
C) Dua etmek D) Bağışlamak

4.  “Müslüman, dilinden ve elinden (gelecek kötülükler konu-
sunda) Müslümanların güven içinde oldukları kimsedir.”

Bu hadisten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Cömert olmalıdır.
B) Doğru sözlü olmalıdır.
C) Dedikodudan uzak durmalıdır.
D) İzinsiz başkalarının malını almamalıdır.

5.  Hak ve hukuku gözetmek, her şeye hakkını vermek, her 
şeyi yerli yerinde yapmak ve doğruluk anlamlarına gelir.

Bu tanım, aşağıdaki değerlerden hangisine aittir.

A) Çalışkanlık B) Adalet 
C) Yardımseverlik D) Vatanseverlik

6.  “Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınları-
nızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak titizlikle 
adaleti ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettiğiniz kişiler 
ister zengin ister fakir olsun adaletten ayrılmayın. …”

(Nisa suresi, 135. ayet)

Bu ayete göre

 I. Yalancı şahitlikten uzak durulmalıdır.
 II. Yalancı şahitlik edenler uyarılmalıdır.
 III. Şahitlik ederken Allahın rızası gözetilmelidir.

 sonuçlarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.
C) I ve III.  D) II ve III.

9
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7.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır? 

A)  “...Bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah çokça 
affedicidir, güçlüdür.” 

(Nisâ suresi, 149. ayet)
B)  “… Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hük-

met. Allah âdil olanları sever.” 
(Mâide suresi, 42. ayet)

C)  “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım 
etmeyi emreder...” 

(Nahl suresi, 90. ayet) 
D)  “...Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaleti gerçekleştir-

mekten alıkoymasın...” 
(Mâide suresi, 8. ayet)

8.  Aşağıdakilerden hangisi ‘güvenilir olmakla’ doğru-
dan ilgili değildir?

A) Verilen sözü tutmak 
B) Doğru şahitlik etmek
C) Alınan emaneti korumak
D) İyilik gördüğünde teşekkür etmek

9.  “Ben, haklı olduğu hâlde çekişmeyi bırakan kimse için 
cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söyle-
mekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk 
ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek 
yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”

Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajına ay-
kırıdır?

A) Münakaşa etmekten kaçınmak 
B) Aldatmaktan uzak durmak
C) Şaka amacıyla kandırmak 
D) Yeteri kadar konuşmak

10.  “Allah’a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete gire-
mezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsı-
nız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi sevebileceğiniz bir 
şey öğreteyim mi? Aranızda selamı yayınız.”

Bu hadisin asıl mesajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnananların ödülü cennettir. 
B) Müminler birbirlerini sevmelidir.
C) Selamlaşmak kalpleri yumuşatır.
D) Selamlaşmak yaygınlaştırılmalıdır. 

11.  Aşağıdaki tanımların hangisi ‘sabır’ kavramına aittir?

A)  Allah’a tevekkül ederek yaşanan sıkıntıların üstesin-
den gelmek için çaba harcamak ve elden gelen gay-
reti göstermektir.

B)  Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına 
giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi anla-
mına gelir. 

C)  Kişinin dışarıdan bir baskı olmaksızın, davranışlarını 
denetleyip sınırlaması, kendini kontrol etmesidir.

D)  İnsanı bir şeye ya da bir kimseye yakın ilgi gösterme-
ye yönelten duygudur.

12.  “Kulların sabaha eriştiği her gün (yeryüzüne) iki melek 
iner. Bu iki melekten biri, ‘Allah’ım malını, hayır yolunda 
harcayan kişiye onun yerine yenisini ver.’ der. Diğeri de 
‘Allah’ım malını hayır yolunda harcamayan kişinin malını 
telef et.’ der.”

Bu hadisin mesajı aşağıdaki değerlerden hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) Dostluk B) Vatanseverlik 
C) Sorumluluk D) Yardımseverlik
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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  “...Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hük-
met. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.” 

(Mâide suresi, 42. ayet)

Aşağıdaki hadislerin hangisinin konusu bu ayetin 
konusuyla aynıdır? 

A)  “Merhamet etmeyene, merhamet olunmaz.”
B)  “Allah’tan korkun, çocuklarınız arasında adaleti gözetin.”
C)  “İyiliklerin en iyisi, kişinin baba dostlarının ailelerini 

ziyaret etmesidir.” 
D)  “Küçüğüne acımayan, büyüğüne saygı göstermeyen 

bizden değildir.”

2.  “Güçsüzün incindiği ve hakkını alamadığı bir toplum yü-
celemez.”

Aşağıdaki yargılardan hangisi bu hadisin mesajıyla 
örtüşmektedir?

A) Mahkemeye vermek hak arama yoludur.
B) Merhamet insana yakışan bir duygudur.
C) Adalet toplumları yücelten bir değerdir.
D) Zayıf ve kimsesizleri korumak erdemdir.

3.   • ‘‘İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sev-
medikçe de gerçek mümin olamazsınız.’’

• ‘‘Birbirinize haset etmeyin, birbirinize küsmeyin, birbiri-
nize kin beslemeyin ve sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kul-
ları! Kardeş olun.’’

Bu hadislerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Sevgiyi yok edecek davranışlardan kaçınılmalıdır.
B) Birlik ve beraberliği korumak herkesin görevidir.
C) Her Müslüman birbirine dostça davranmalıdır.
D) İman etmek cennete girmek için yeterlidir.

4.  “Şüphesiz Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra da dosdoğru 
olanlara hiçbir korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de.” 

(Ahkâf suresi, 13. ayet)

Buna göre,

 I.  Bir Müslümanın özü sözü bir olmalıdır.
 II. İman eden kişi inancını açıklamalıdır.
 III. Ahirette üzülmemek için iman etmek yeterlidir.

yargılarından hangileri bu ayetin mesajıyla örtüş-
mektedir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III. 
C) I ve II. D) II ve III.

5.  Aşağıdaki Hz. Peygamberle ilgili ifadelerden hangisi 
insanlara değer vermekle ilgili değildir?

A) Gece yarısı kalkıp ibadet etmesi 
B) En küçük ikramı bile kabul etmesi 
C) Küçük büyük herkese selam vermesi
D) Muhatabın yüzüne bakarak konuşması

6.  Aşağıdakilerden hangisini yapan kişi öz denetim sa-
hibidir?

A) Sahibinden izin almadan meyve toplayan
B) Kızdığı zaman aklına geleni söyleyen
C) Ödev ve işlerini zamanında yapan 
D) Şaka yaparken yalana başvuran 

10
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7.  Kişiyi diğer insanlara karşı dikkatli, özenli, ölçülü davran-
maya yönelten bir değerdir.

Bu tanım, aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? 

A) Dostluk B) Saygı 
C) Sevgi D) Dürüstlük

8.  Torunu Hz. Hasan’ı öperken onu gören bir sahabenin: “Ey 
Allah’ın Resulü! Ben çocukları şimdiye kadar hiç öpme-
dim.” demesine Allah Resulü çok üzülmüş ve “Merhamet 
etmeyen merhamet görmez.” buyurmuştur.

Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu bu parça-
nın konusundan farklıdır?

A)  “Din kardeşini seven kişi, ona sevdiğini söylesin.”
B)  “Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bu-

lunmaz.”
C) “Yerdekilere merhamet ediniz ki göktekiler de size 

merhamet etsinler.”
D)  “Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı gös-

termeyen bizden değildir.”

9.  “Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bulmuştur; 
kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıtmıştır. Hiçbir günah-
kâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez. …”

(İsrâ suresi, 15. ayet)

Bu ayetten insanla ilgili, 

 I.  Dilediğini seçmekte serbesttir.
 II. Bütün eylemlerinden sorumludur.
 III. İyi ile kötüyü ayırma yeteneğine sahiptir.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) I, II ve III.

10.  I.  Her ihtiyaçlarını evlerinde karşılamak 
 II. Onur ve şereflerine yaraşır davranmak
 III. Fedakârlıklarını hatırlayıp ziyaret etmek

Numaralanmış durumlardan hangileri gazilerimize 
karşı görevlerimiz arasında sayılamaz?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.
C) I ve II. D) II ve III.

11.  Bir kişi, yardım etmekle ilgili bir soruya Bakara suresinin 
264. ayetini okuyarak cevap vermiştir: “Ey iman eden-
ler! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı hâlde insanlara 
gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadaka-
larınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çı-
karmayın…”

Bu parçaya göre aşağıdaki sorulardan hangisi sorul-
muştur?

A) Yardımın miktarı ne kadar olmalıdır?
B) Ne zaman ve nerede yardım edilmelidir?
C) Yardım ederken nelere dikkat edilmelidir?
D) Yardım ederken kimlere öncelik verilmelidir?

12.  İhtiyaç duyan herkese ayrım yapılmadan yardım edilmeli-
dir. Bu güzel bir davranıştır ancak yardım edilecek husus 
önemlidir. Ahlaka uygun olmayan, vicdanın onaylamadığı 
konularda yardım etmek doğru değildir. Mâide suresinin 
2. ayeti yardım ederken dikkat edilmesi gereken ilkeyi 
öğretmektedir: “… İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten 
sakınma) üzere yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzere 
yardımlaşmayın. Allah’a karşı gelmekten sakının…”

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Komşunun pazar torbasını taşımak
B) Kardeşine anlamadığı bir konuyu açıklamak
C) Köyde kurulan kütüphaneye kitap bağışlamak
D) Sınavda cevap kâğıdını arkadaşına göstermek
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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  “Allah’a andolsun, senden önceki ümmetlere peygam-
berler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gös-
terdi. O, bugün de onların dostudur ve onlar için elem 
dolu bir azap vardır.”

(Nahl suresi, 63. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi ayette altı çizili bölüme ör-
nek gösterilebilir? 

A) Kendini beğenmek 
B) Alçakgönüllü olmak 
C) İbadet etmek 
D) Onurlu davranmak

2.  “Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde 
böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürü-
yenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez.” 

    (Lokman suresi, 18. ayet) 

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette eleştirilen davra-
nışlardan biridir? 

A) Özel hayatı araştırmak 
B) Kaba ve çirkin konuşmak
C) Büyüklük taslamak
D) Her duyduğuna inanmak

3.  Amr’ın oğlu Abdullah anlatıyor. Resûlullah evimizdey-
ken gel, sana bir şey vereceğim, diye annem beni ça-
ğırdı. Resûlullah anneme “Çocuğa ne vermek istedin?” 
diye sordu. Annem “Hurma vereceğim, diye cevap verdi. 
Bunun üzerine O, “Eğer (aldatıp) bir şey vermeseydin, 
sana bir yalan günahı yazılırdı, buyurdu.

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) Çocuklara hurma yedirmek yararlıdır.
B) Hz. Peygamber ev ziyareti yapmıştır.
C) İyi niyetle de olsa yalan söylenmemelidir.
D) İslam dinine göre her türlü yalan günahtır.

4.  “Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler. 
Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey ema-
net edildiğinde korumaz, ihanet eder.”

Bu hadiste işaret edilen durumlardan hangileri aşağı-
daki ayet ve hadislerde yer almaz?

A) “Emanet ehline verilmediği zaman kıyamet yakındır.”
(Hadis-i Şerif)

B) “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları 
tövbe edenlerdir.”

(Hadis-i Şerif)
C) “...Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz (veren) 

ondan sorumludur.” 
(İsrâ suresi, 34. ayet)

D) “Yazıklar olsun o kimseye ki, insanları güldürmek için 
konuşur ve yalan söyler, yazık, yazık ona!”

(Hadis-i Şerif)

5.  “Müslüman, elinden ve dilinden herkesin güven içinde ol-
duğu kimsedir.” 

Müslümanla ilgili aşağıdaki yargıların hangisi bu ha-
disin mesajıyla uygundur?

A) Güvenilir kişilere yardımcı olur. 
B) Her yerde güvenilir insanları över.
C) Güvenilir kişilerle arkadaşlık yapar.
D) Söz ve davranışlarıyla güven verir. 

6.  “Onlar bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini 
yutkunurlar, insanları affederler. Allah da güzel davranan-
ları sever.”

   (Âl-i İmran suresi, 134. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayette övülen davranış-
lardan biri değildir? 

A) Eli açık olmak  B) Öfkeyi kontrol etmek 
C) Tatlı dilli olmak  D) Bağışlayıcı olmak

11
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7.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır? 

A) “...Bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah çokça af-
fedicidir, güçlüdür.” 

(Nisâ suresi, 149. ayet)
B) “… Ve eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hük-

met. Allah âdil olanları sever.” 
(Mâide suresi, 42. ayet)

C) “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım 
etmeyi emreder...” 

(Nahl suresi, 90. ayet) 
D) “...Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaleti gerçekleştir-

mekten alıkoymasın...” 
(Mâide suresi, 8. ayet)

8.  “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe 
asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.”                   

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet) 

Bu ayetin mesajına en uygun davranış aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Okunmuş kitabı kütüphaneye bağışlamak 
B) Özlediği bir yiyeceği arkadaşıyla paylaşmak 
C) Oynanmayan oyuncakları başkasına vermek 
D) Zamanla küçülen elbiseleri kardeşe bırakmak

9.  “İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğe en güzel davra-
nışla karşılık ver. O zaman göreceksin ki aranızda düş-
manlık olan kimse sana samimi bir dost oluvermiş!” 

        (Fussilet suresi, 34. ayet) 

Aşağıdaki davranışlardan hangisi bu ayetin mesajına 
uygundur? 

A) Hakaret edene aynıyla cevap vermek
B) Kötü konuşana güzel sözle karşılık vermek 
C) Ağaca zarar vererek meyve koparanı azarlamak
D) Kötü lakap takana daha kötüsünü takmak 

10.  “Benim katımda en sevimliniz, ahlâkça en güzel olan ve 
etrafındakilerle hoş geçineninizdir ki onlar herkesi sever 
ve herkes de onları sever. Benim katımda en sevimsizle-
riniz laf taşıyan, dostların arasını açan ve temiz kimseler-
de kusur arayanlarınızdır.”

Bu hadise göre aşağıdaki tutumlardan hangisi güzel 
ahlaklı kişide görülmez?

A) Dedikodudan uzak durmak 
B) Kendi kusurlarıyla ilgilenmek
C) Çevresiyle iyi ilişkiler kurmak
D) Başkalarına tepeden bakmak 

11.  “Ben, haklı olduğu hâlde çekişmeyi bırakan kimse için 
cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa, yalan söyle-
mekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk 
ve ahlâkı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek 
yerinde bir köşk verileceğine kefilim.”

Aşağıdaki tutumların hangisi bu hadisin mesajına ay-
kırıdır?

A) Kandırarak şaka yapmak
B) Aldatmaktan uzak durmak
C) Gerekmedikçe konuşmamak
D) Münakaşa etmekten kaçınmak

12.  “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının ve doğru 
söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin, günahları-
nızı bağışlasın. Kim Allah’a ve resulüne itaat ederse ger-
çekten büyük bir kazanç elde eder.” 

       (Ahzâb suresi, 70 ve 71. ayetler) 

Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Allah yalan söylenmesinden razı değildir. 
B) Dürüstlük Allah’ın rızasına uygun bir hâldir. 
C) Bağışlanmanın tek yolu doğru sözlü olmaktır.
D) İşlerin düzgün olması dürüst olmaya bağlıdır. 
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ve Ahlak Bilgisi

1.  Peygamberimiz Bizans İmparatoruna İslam’a davet 
eden bir mektup gönderir. Hz. Muhammed’i tanımayan 
Herakliyus’a, onun hakkında bilgi verebilecek bir kişi 
aranır. O sırada Suriye’de ticaret amacıyla bulunan Ebu 
Süfyan ve yanındakileri İmparatora getirirler. Onun so-
rularından biri şudur: “Hiç yalan söylediği ya da aldattığı 
için suçlandı mı?” Ebu Süfyan: “Asla!” der. Konuşmanın 
sonunda Herakliyus şöyle der: “Anlıyorum ki o, gerçekten 
peygamberdir. Peşinden gidenler onu terk etmiyor dediniz. 
Bu da onların gerçek inanç sahibi olduklarını ispatlıyor.”

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? 

A) İmparator mektubu cevapsız bırakmıştır. 
B) Ebu Süfyan imparatorun arkadaşıdır. 
C) Ticaret insanlar arası güvene dayanmalıdır. 
D) Hz. Muhammed’i tanıyan herkes dürüst olduğunu bilir. 

2.  Peygamberlerin Allah’tan (c.c.) aldıkları mesajları eksik-
siz ve doğru bir şekilde insanlara bildirmeleridir.

Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sıdk  B) İsmet 
C) Tebliğ  D) Emanet

3.  Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’i diğer pey-
gamberlerden ayıran bir özelliktir?

A) Son peygamber olması
B) Güzel ahlaklı olması 
C) Örnek bir insan olması 
D) Allah’ın mesajını tebliğ etmesi

4.  Allah’ın Elçisi, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanınırdı. 
Toplumun sorunlarına karşı duyarlı idi. Peygamberlik 
görevi verilmeden önce de karşılaşılan sorunlara çözüm 
üretmede aktif rol alırdı. 

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin sözü edi-
len özelliklerine örnek gösterilemez?

A) Geçimini sağlamak için çalışması 
B) Verilen emanetleri kabul etmesi
C) Erdemliler Cemiyet’ine katılması 
D) Anlaşmazlıklarda hakemlik yapması

5.  Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

A)  Hiçbir karşılık beklemeden İslam’a davet etmiştir. 
B)  İslam’ı tebliğ etmekten, çalışmaya zaman ayıramamıştır. 
C)  Peygamberlik görevini en iyi şekilde yapmaya çalışmıştır. 
D)  Allah’ın mesajlarını uygulayarak inananlara örnek ol-

muştur.

6.  “Ben sizden daha çok Allah’tan korkuyor ve sizden daha 
çok O’na itaatte bulunuyorum. Ancak ben bazen (nâfile) 
oruç tutarım, bazen tutmam, bazen (nâfile) namaz kılar, 
bazen istirahat ederim. Kadınlarla da evlenirim. Kim be-
nim sünnetimi terk ederse ben’den değildir.”

Bu hadisten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
maz? 

A) İslam ölçülü olmayı emretmektedir. 
B) Hz. Muhammed’de bir insandır.
C) Hz. Peygamberin sünneti öğrenilmelidir.
D) Aşırıya gitmeden ibadet edilmelidir. 

12
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7.  “De ki: Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ 
demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ 
de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyu-
yorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç 
düşünmez misiniz?” 

         (En’âm suresi, 50. ayet)

Bu ayetten Peygamberimizle ilgili aşağıdaki sonuçla-
rın hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanüstü güçlere sahip değildir. 
B) Geleceği, Allah’ın bildirdiği kadar bilir.
C) Onun özellikleri hiçbir peygamberde yoktur.
D) Allah’ın emirlerine göre hareket etmektedir. 

8.  “Ben peygamberlerin ilki değilim, bana ve size ne yapıla-
cağını da bilemem, ancak bana vahyedilene uyarım. Ben 
yalnızca açık bir uyarıcıyım.” 

(Ahkâf suresi, 9. ayet)

Bu ayetten Hz. Muhammed’le (sav.) ilgili aşağıdaki 
yargıların hangisine varılamaz? 

A) Gelecekte olacakları bilemez. 
B) İnsanları uyarmakla görevlidir.
C) Kur’an’a uymakla yükümlüdür. 
D) Peygamberlik zincirinin son halkasıdır.

9.  I.  Vahiyle ilgili açıklamalar yapması 
 II.  Örnek bir aile reisi olması
 III.  İbadetle mükellef olması
 IV.  Allah’ın vahyini olduğu gibi iletmesi

Numaralanmış ifadelerden hangileri Hz. Peygamberin 
peygamberlik göreviyle ilgilidir?

A) I ve II.  B) II ve III. 
C) I ve IV.  D) III ve IV. 

10.  Hz. Muhammed’le ilgili aşağıdaki ayetlerden hangisi-
nin konusu diğerlerinden farklıdır?

A) “İçinizden Allah’ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağ-
layanlar, Allah’ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki 
Resülullah güzel bir örnektir.

(Ahzâb suresi, 21. ayet)
B) De ki: Ben kendim için, Allah’ın dilediği dışında ne bir 

fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim...”
 (A’râf suresi, 188. ayet)

C) “De ki: Ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Ancak bana 
ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor...” 

 (Kehf suresi, 110. ayet)
D) “Dediler ki bu nasıl peygamber! Yemek yiyor, çarşılar-

da dolaşıyor…” 
 (Furkân suresi, 7. ayet) 

11.  I.  “Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de öyle kılın.”
 II.  “Haccın nasıl yapılacağı ile ilgili kuralları benden öğ-

reniniz.”
 III.  “Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi ya hayır söylesin 

veya sussun.”

Numaralanmış hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in 
açıklayıcı özelliğiyle ilgili değildir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III. 

12.  “(Resulüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gön-
derdik.”

(Enbiyâ suresi, 107. ayet)

Bu ayetle doğrudan ilgili hadis aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) “Ben ancak bir öğretmen olarak gönderildim” 
B) “Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.”
C) “Beni Rabb’im terbiye etti ve terbiyemi ne güzel yaptı.” 
D) “Ben lanet edici değil, merhamet edici olarak gönderildim.”
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1.  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Kur’an’ı 
açıklamasıyla ilgili yanlış bir yargıdır? 

A) Her ayeti ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. 
B) Ayetlerin anlaşılmayan yerlerini açıklamıştır.
C) Muhatabının anlamadığı kelimeleri açıklamıştır.
D) Yaşantısı, Kur’an’ın anlaşılmasını kolaylaştırmıştır. 

2.  “Andolsun size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki 
sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok 
düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” 

 (Tevbe suresi, 128. ayet) 

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin 
uygulamalarından biri olamaz?

A) Yaşlı ve düşkünlere yardımcı olması 
B) Yetim, öksüz ve kimsesizleri koruması 
C) Kuralları yerleştirmek için katı davranması 
D) Toplumsal sorunlara çözüm araması

3.  Rahmet; bütün varlıkların iyiliğini arzu edip onlara yardım 
etmektir. Buna göre Hz. Muhammed, tebliğ ettiği mesajla 
insanlığa rahmet olmuştur. Çünkü inananlara kötülük ve 
tehlikelerden korunma yollarını göstermiştir. Güçlülerin 
zayıfları ezdiği, zulüm ve adaletsizliğin yaygın olduğu bir 
dünyaya getirdiği mesaj, Allah’ın insanlığa merhametidir. 

Bu parçadan aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A) Bütün varlıklara merhamet edilmelidir. 
B) Merhamet etmede sınırı aşmak zararlıdır. 
C) Merhamet duygusu zayıfların ezilmesine engeldir. 
D) Allah’ın peygamber göndermesi merhametinin göster-

gesidir.

4.  Hz. Peygamber adil, anlayışlı ve samimi bir insandı. 
Yüzünden tebessüm eksik olmazdı. Merhametliydi ve 
kimsenin üzülmesini, sıkıntıya düşmesini istemezdi. 
Haksızlıklara karşı çıkardı. Kötülükle mücadele ederken 
sabırlı ve kararlı davranırdı. O, güzel ahlâkıyla inananla-
ra model olmuştur. 

Bu parça, aşağıdaki ayetlerin hangisiyle ilişkilendi-
rilebilir? 

A)  “Demek sen, bu söze (Kur’an’a) inanmazlarsa, üzün-
tüden neredeyse kendini helak edeceksin!”

 (Enbiyâ suresi, 34. ayet) 
B)  “Muhammed … Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin 

sonuncusudur. Allah her şeyi bilmektedir.” 
(Ahzâb suresi, 40. ayet) 

C)  “Andolsun ki, Resûlullah, sizin, Allah’a ve ahiret gü-
nüne kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikredenler için 
güzel bir örnektir.” 

(Ahzâb suresi, 21. ayet) 
D)  “Senden önce gönderdiğimiz her peygambere, ‘Ben-

den başka ilâh yoktur, şu halde bana kulluk edin.’ diye 
vahyettik.” 

     (Enbiyâ suresi, 25. ayet)

5.  Hz. Muhammed, peygamberlikten önce içinde yaşadığı 
toplumda “Muhammedü’l-Emin” olarak anılırdı. 

Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmenin sebep-
lerinden biri olamaz? 

A) İnsanları hiçbir zaman aldatmaması 
B) Şaka yaparken bile yalan söylememesi 
C) Emanetleri en güzel biçimde koruması
D) Allah tarafından peygamber seçilmesi 
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6.  “Andolsun ki Kur’an’ı, düşünülsün diye kolaylaştırdık. 
Düşünecek yok mu?” 

(Kamer suresi, 17. ayet)

Bu ayetin Kur’an’la ilgili mesajı aşağıdaki ifadelerin 
hangisinde doğru verilmiştir?

A) Anlaşılır bir kitaptır. 
B) Son ilahi kitaptır.
C) Allah göndermiştir. 
D) Yol göstericidir.

7.  Mâide suresinin, “… İyilik ve takva (Allah’ın yasakların-
dan sakınma) hususunda yardımlaşın, günah işlemek 
ve düşmanlık etmek konusunda yardımlaşmayın…” an-
lamında olan 2. ayeti indiği zaman bazı Müslümanlar 
bu ayette geçen “iyilik” kavramının ne anlama geldiğini 
sordular. Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi: 
“İyilik, güzel ahlaktır.”

Bu parça aşağıdaki peygamberin görevlerinden han-
gisine örnek olabilir?

A) İnsanları uyarmasına
B) Kur’an’ı açıklamasına 
C) Kur’an’ı tebliğ etmesine 
D) İnananları müjdelemesine

8.  “Biz, seni bütün insanlara sadece müjdeleyici ve uyarıcı 
olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu anlamazlar.” 

 (Sebe’ suresi, 28. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in bu ayette 
belirtilen uyarı göreviyle ilgili değildir?

A) İslam’a davet mektubu göndermesi 
B) Yakın akrabalarını İslam’a çağırması 
C) Medine’den gelenlere İslam’ı anlatması 
D) Bazı Müslümanları Habeşistan’a göndermesi

9.  “De ki: “Ben size, Allah’ın hazineleri benim yanımdadır, de-
miyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben meleğim de de-
miyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım.” De ki: 
“Hiç kör ile gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?”

 (En’am suresi, 50. ayet)

Hz. Muhammed’le ilgili bu ayetin mesajı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Melek gibidir.  B) Çok bilgilidir.
C) Bir insandır.  D) Merhametlidir.

10.  Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, bil ki biz seni onların üze-
rine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece 
duyurmaktır. 

(Şûrâ suresi, 48. ayet)

Bu ayete göre Hz. Muhammed’in görevi aşağıdakiler-
den hangisi değildir?

A) İslam’a çağırmak  B) İnanmaya zorlamak 
C) Ayetleri açıklamak  D) İnananları uyarmak

11.  Hz. Muhammed de bir anne ve babadan dünyaya gelmiş-
tir. Her insan gibi ölümlü bir varlık olan Hz. Peygamber 
yaşadığı sürece güzel ahlak konusunda örnek olmuş ve 
eceli geldiğinde de vefat etmiştir. Hz. Muhammed hayat-
ta bir insanın başına gelebilecek olumlu ve olumsuz bir-
çok olay yaşamış, bazen sevinmiş bazen de üzülmüştür.

Bu metinde Hz. Muhammed ile ilgili vurgulanan hu-
sus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşadıklarından etkilendiği
B) Diğer insanlara benzer bir yaşantısı olduğu
C) Sıkıntılara karşı sabırlı olduğu
D) Hayatının mücadelelerle geçtiği
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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Din, Yüce Allah tarafından gönderilen ilahî ilkeler bütünü-
dür. Dini insanlara açıklayıp öğretenler peygamberlerdir. 
Allah tarafından gönderilen son din İslamiyet, bu dinin 
peygamberi Hz. Muhammed, kutsal kitabı ise Allah kela-
mı Kur’an-ı Kerim’dir.

Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargıların hangisi-
ne varılamaz?

A) Dinin amacı insanları mutlu etmektir.
B) İslam, ilahi dinlerin sonuncusudur. 
C) Peygamberler dinin tebliğcisidir. 
D) İlahi dinlerin kaynağı vahiydir. 

2.  Aşağıdakilerden hangisi din anlayışlarının birbirin-
den farklı olmasının sebeplerinden biri değildir?

A) Düşünme tarzlarının farklı olması 
B) Dinin mesajlarının evrensel olması 
C) Kültür ve geleneklerin farklı olması 
D) Farklı coğrafi bölgelerde yaşanması

3.  Dinle ilgili; 

 I. Değişime açık ilkelerdir.
 II. İnançla ilgili ilkeleri barındırır.
 III. Her yer ve zamanda geçerlidir.

yargılardan hangileri doğrudur? 

A) Yalnız I.  B) Yalnız II. 
C) I. ve II.  D) II ve III.

4.  İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri farklıdır. İslam 
dini, insanların sahip oldukları bu yeteneklerini kullan-
malarına imkân tanımıştır. Bunun en güzel örneği Hz. 
Peygamberin vefatından sonra din anlayışlarının oluşma-
sıdır. Bu farklı anlayışlar dinin kendisi değil onun bir yoru-
mu olarak kabul edilmiş ve bu kabul dolayısıyla Müslüman 
toplumlarda canlı bir düşünce ortamı oluşmuştur.

Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılamaz?

A)  İslam’ın insanlardaki farklılıkları geliştirdiği
B)  Farklı dini yorumların fikrî bir zenginlik olduğu
C)  Din ve din anlayışının birbirinden farklı olduğu
D)  Farklı yorumların kaynağının Kur’an ve sünnet olduğu

5.  İslam düşünce tarihinde ortaya çıkan farklı dini yo-
rumlar genel olarak değerlendirildiğinde bu yorum-
larla ilgili,

 I. İnsanlara kolaylık sağlamıştır.
 II. Evrensel ilkeler haline gelmişlerdir.
 III. Farklı yorumlar dinin kendisini de etkilemiştir.

yargılarından hangilerine varılabilir?

A) Yalnız I.  B) I ve II. 
C) II ve III.  D) I, II ve III.

6.  Aşağıdakilerden hangisi dini yorumlayan kişide bu-
lunması gereken özelliklerden biri değildir? 

A) Yorum metotlarını uygulayabilmek 
B) İslam dininin amaçlarını iyi bilmek
C) Nazik, kibar ve anlayışlı olmak 
D) Kur’an ve sünneti hakkıyla bilmek

14
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7.  Din, Allah’ın peygamberler aracılığıyla insanlara gönder-
diği öğütleri içerir. Din anlayışı ise bu öğütlerin, insanlar 
tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve 
yorumlanma biçimleridir. Dolayısıyla din tek iken din an-
layışları birden çok olabilir. Din vahye, din anlayışı ise 
insanların algıları ve yorumlarına dayanır. Ayrıca din de-
ğişmez, din anlayışı değişebilir. Ancak din anlayışı hiçbir 
zaman dinin özüne ters düşmemelidir.

Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)  Din anlayışının zamana bağlı olarak değişebileceği
B)  Din ile din anlayışının özdeşleştirilmemesi gerektiği
C)  Din anlayışını etkileyen unsurların bulunduğu
D)  İnsanların, dinin öğütlerini farklılaştırdığı

8.  I.  Çözüm üretirken iman esasları dikkate alınmamıştır. 
 II.  Bir problemle ilgili birden çok çözüm üretilmiştir.
 III.  Sorun çözme yöntemleri birbirinden farklıdır.

Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili numara-
lanmış bilgilerin hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve II.  D) II ve III.

9.  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yo-
rum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir?

A) Kültürel farklılıklar  B) Sosyal çevre 
C) Fiziksel özellikler D) Eğitim düzeyi 

10.   • Allah’ın varlığı ve birliği hususunda ittifak edilmiş olması
• Hz. Muhammed’in peygamberliği konusunda görüş ay-

rılığının olmaması
• Namaz, hac, zekât ve oruç gibi temel ibadetlerin farz 

olduğu hususunda fikir birliğinin olması

Bu bilgilerden, İslam düşüncesiyle ilgili aşağıdaki 
yargıların hangisine varılabilir?

A)  Farklı fikirler kendilerini ifade etme imkânı bulama-
mıştır.

B)  İnançla ilgili hususlarda hiçbir fikir ayrılığı olmamıştır.
C)  İnanç konusunda konuşmaktan uzak durulmuştur.
D)  Dinin temel ilkelerinde görüş birliği vardır.

11.  Eğer tek bir dini yorum olsaydı aşağıdaki durumlar-
dan hangisi ortaya çıkmazdı? 

A) Düşünce dünyası bugünkünden daha zengin olurdu. 
B) Görüşler arasında seçim yapma imkânı kalmazdı.
C) Coğrafi ve bölgesel farklılıklar dikkate alınmazdı.
D) Zamanla kültür ve gelenek farkları ortadan kalkardı.

12.  İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarıyla ilgili aşa-
ğıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? 

A) Düşünce özgürlüğünün bir göstergesidir. 
B) Kültürel bir zenginlik olarak algılanmalıdır. 
C) Bir fikre körü körüne bağlanmanın sonucudur.
D) İnsanların düşünce tarzları birbirinden farklıdır. 
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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

1.  Aşağıdakilerden hangisi fikirlerin farklı olmasının so-
nuçlarından biridir? 

A) Her dini yorumun sorgulanmadan kabul edilmesi 
B) Her insanın dini sorumluluklarının farklı olması
C) İnananların tek mezhep etrafında toplanması 
D) Birden çok din anlayışının ortaya çıkması

2.  
Din (İslam) Din anlayışı

I. Tektir. Birden fazladır.
II. Vahye dayanır. Vahyin yorumuna dayanır.
III. Kaynağı peygamberdir. Kaynağı vahiydir.
IV. Değişmez. Zamana göre değişebilir.

Bu tabloda numaralanmış eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır? 

A) I.  B) II. 
C) III.  D) IV.

3.  “Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın. 
Onlara egemen bir zorba değilsin.”

 (Gâşiye suresi, 21 ve 22. ayetler) 

Bu ayetlerin mesajı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İnsanlar dinî tercihlerinde özgürdür.
B) Zorbalık etmek doğru değildir.
C) Müslüman güvenilir bir kişidir.
D) Gerçeği bilmek insanın hakkıdır.

4.  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yo-
rum biçimlerinden biri değildir?

A) Fıkhi yorumlar  B) Tasavvufi yorumlar
C) Siyasi yorumlar  D) İnançla ilgili yorumlar

5.  Hz. Peygamberin vefatından sonra birtakım sebeple-
re bağlı olarak ayet ve hadislerin yorumlarından ortaya 
çıkan farklı görüş ve düşünceler farklı din anlayışlarını 
oluşturmuştur. Bu anlayışlar ilk zamanlarda dağınık bir 
şekilde kendini göstermişse de sonraları her anlayış ken-
dine has bir yöntem geliştirerek sistemleşmiştir.

İslam düşüncesinde sistemleşen bu dini anlayışlara 
verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarikat B) Mezhep
B) Cemaat  D) Meşrep

6.   • İslam düşüncesindeki amelî yorumlardan biridir. 
• Ebu Hanife’nin yöntem ve görüşlerine dayanır. 
• Türkiye, Suriye, Irak, Pakistan, Kafkaslar ve Balkanlarda 

yaygındır. 

Bu bilgiler aşağıdaki fıkhi yorumlardan hangisiyle 
ilgilidir? 

A) Şafiilik  B) Malikilik 
C) Hanbelilik  D) Hanefilik

15
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7.  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, inanç-
la ilgili yorumların amaçlarından biri değildir? 

A) İbadetler hakkında ayrıntılı bilgi vermek 
B) Hurafe ve batıl inançları ortaya çıkarmak 
C) İslam’a yöneltilen eleştirilere cevap vermek 
D) Tevhit inancının doğru anlaşılmasını sağlamak

8.  Bu mezhebin öncüsü, dini konularda akla önem vermek-
le, akıl ve nakil (ayet ve hadisler) arasında kendine has bir 
denge kurmayı başarmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin 
anlayışı doğrultusunda gelişen yorum biçimini sistemleş-
tirerek bu düşünceye yeni bir boyut kazandırmıştır. Bu 
alanda yazdığı en önemli eseri ise “Kitabu’t-Tevhit”tir.

Bu parçada sözü edilen âlim aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Malik b. Enes B) İmam Eş’ari 
C) İmam Maturidi D) Ahmed b. Hanbel

9.  Aşağıdakilerden hangisi tasavvufi yorumların amaç-
larından biri değildir?

A) İsteyeni manevi eğitimden geçirmek
B) Devlet yönetiminde söz sahibi olmak 
C) Güzel ahlaklı kişilerin sayısını artırmak
D) İnsanları güzel ahlaklı olmaya özendirmek 

10.  Hacı Bektaş Veliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangi-
si yanlıştır?

A) Görüşleri Bektaşilik düşüncesinin kaynağıdır. 
B) Asırlar önce başlayan etkisi halen sürmektedir. 
C) Hacı Bektaş Veli’nin en önemli eseri Makâlât’tır.
D) Hiç yaşamadığı Anadolu’yu derinden etkilemiştir. 

11.  Hz. Peygamber, Medine’ye hicret ettikten sonra sos-
yal dayanışmayı sağlamak amacıyla her Mekkeliyi, bir 
Medineli ile kardeş yapmıştır. Ensar, muhacirlere öz kar-
deşi gibi yardım etmiştir. Hz. Peygamber de kendisine 
Hz. Ali’yi kardeş yapmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kardeşlik uygulamasının 
Alevi-Bektaşi geleneğine yansıması kabul edilir?

A) Musahiplik B) Bekçilik 
C) Gözcülük  D) Rehberlik

12.  Her yıl sonbaharda küskünlerin barıştırılması ve birliğin 
sağlanması amacıyla yapılır. Herhangi bir ocağa veya 
cem evine bağlı bulunan kimseler bir araya gelip kurban 
keserler. Tüm canlar, bu kurban lokmasına katkıda bulu-
nurlar. Küskünler barıştırılır ve elde edilen nimetler için 
Allah’a şükredilir. 

Bu uygulamalar aşağıdaki cem türlerinden hangisin-
de yerine getirilir? 

A) Kardeşlik  B) Dârdan indirme 
C) Abdal Musa  D) Düşkünlükten kaldırma 



İslam Düşüncesinde Yorumlar - 3

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

7. Sınıf
Din Kültürü 
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1.  Din anlayışındaki yorum farklılıklarıyla ilgili aşağıda-
ki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Yorumlar zamanla değişime uğrayabilir. 
B) Farklı yorumlar birbirinden etkilenebilir.
C) İnsan benimsediği yorumdan vazgeçemez. 
D) Hiçbir yorum dinin kendisi kabul edilemez.

2.  Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklı 
din anlayışlarının sebeplerinden biri değildir?

A) Kur’an mesajlarının açık ve anlaşılır olması 
B) Dini yorumlayanların birikimlerinin farklı olması
C) Fikir ve vicdan hürriyetinden yararlanılması
D) Dini metinlerin bazılarının farklı anlaşılması

3.  I.  Herkesin her konuda aynı düşüncede olması müm-
kün değildir.

 II.  Âlimlerin sorunlara çözüm arayışı İslam düşüncesine 
farklı fikirler kazandırmıştır.

 III.  Âlimlerin aynı konuda farklı düşüncelere ulaşması 
inananların seçeneklerini çoğaltmıştır.

Numaralanmış bilgilerden hangileri din anlayışındaki 
farklılıkların zenginlik olduğunu gösterir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız III.
C) I ve II.  D) II ve III.

4.  İslam düşüncesindeki fıkhi yorumlarla ilgili bilgiler-
den hangisi doğru değildir? 

A) Günlük problemlere çözüm üretmektedir. 
B) Bir yorum her yerde her zaman geçerlidir. 
C) İbadetle ilgili sorulara cevap vermektedir.
D) Yorumlar günün şartlarını dikkate almaktadır.

5.  Muharrem ayında,

• İlk on iki gün oruç tutulur.
• Aşure pişirip komşulara dağıtılır.
• On üçüncü gün şükür kurbanı kesilir.

Bu bilgiler aşağıdaki tasavvufi yorumlardan hangi-
siyle daha çok ilgilidir? 

A) Yesevilik
B) Mevlevilik
C) Nakşibendilik
D) Alevilik-Bektaşilik

6.  Aşağıdakilerden hangisi musahiplik uygulamasının 
amaçlarından biri değildir? 

A) Sosyal dayanışmaya yardımcı olmak 
B) Dostluk ve kardeşlik bilinci uyandırmak 
C) Din kardeşlerini birbirine mirasçı kılmak
D) Cimrilik ve bencillik duygularını köreltmek 

16
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7.   • Sözlükte; bir araya gelmek, toplanmak, bütünleşmek gibi 
anlamlara gelir. 

• Alevilik-Bektaşilikte dedelerin yönetiminde gerçekleşti-
rilen ve müminlerin Allah’a olan kulluk görevlerini ve yü-
kümlülüklerini yerine getirme uygulamasını ifade eder. 

Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ilgilidir? 

A) Musahiplik B) Cem 
C) Cemevi  D) Gülbank 

8.  İmam Şafii, dönemin ilim merkezlerini gezerken gördü-
ğü farklı bölgelerin geleneklerini tanıdıkça, daha önce bir 
konuyla ilgili verdiği bazı hükümlerini bulunduğu çevrenin 
şartlarına göre gözden geçirmiş ve hükümlerinde deği-
şikliğe gitmiştir.

Bu durumun gerekçesi aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

A) Hükümlerin her bölge için geçerli olması
B) İslam’ın kültürlere özel ilkelerinin olması
C) Doğruların kültürden kültüre farklılık göstermesi
D) Hükümlerin zaman ve mekâna göre yeniden yorum-

lanma ihtiyacı

9.  Mevlana düşüncesinin temelinde aşk vardır. Mevlana’ya 
göre Tanrıya ulaşmak için gerekli olan en önemli şey aşk-
tır. O ancak yüreği sevgi ile dolu olan bir kimsenin gerçek 
anlamda ilahi aşka sahip olabileceğine inanıyordu. Ayrıca 
Mevlana’ya göre insanın gerçek anlamda özgürleşmesi 
de bu ilahi aşk ile mümkün olacaktır. Çünkü ancak kişi 
ilahi aşk vasıtasıyla kendisini bu dünyaya bağlayan ve bu 
geçici dünyanın kölesi haline getiren her türlü gelip geçici 
şeylerden sıyrılıp, gerçek özgürlüğe kavuşabilir. 

Bu parçada aşağıdaki hususların hangisine değinil-
memiştir? 

A) İbadetin insan hayatındaki önemine 
B) İlahi aşka kimlerin ulaşabileceğine 
C) Gerçek özgürlüğün ne olduğuna
D) Allah’a ulaşmanın yöntemine

10.  Tasavvufi oluşumlarla ilgili olarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisi yanlıştır? 

A)  Dinin ahlak boyutuna vurgu yapmışlardır. 
B)  İnanç ve ibadetlerin özü ile ilgilenmişlerdir. 
C)  Yöntem olarak aşırı kuralcı ve zorlayıcı olmuşlardır.
D)  İlahi aşkı dini düşüncenin merkezine koymuşlardır. 

11.  Kadirilikte önemli görülen; 

 I. insanların elinde olan şeylere tamah etmemek, 
 II. Allah’ın yarattığı hiçbir şeye lanet etmemek, 
 III. verilen sözü mutlaka yerine getirmek 

ilkelerden hangilerinde kanaatkâr olmak vurgulan-
maktadır? 

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.
C) I ve II.  D) I ve III. 

12.  Birlikte yaşama kültürüyle ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi yanlıştır? 

A)  Düşünce özgürlüğü, farklı dini yorumların ortaya çıkıp 
gelişmesine zemin hazırlamıştır.

B)  Dini farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri kabul etmek 
toplumsal ayrışmayı getirmiştir. 

C)  Yaratılanı Yaratandan ötürü sevme anlayışı toplumsal 
barışa katkı sağlamıştır.

D)  Hz. Peygamber farklılıklara hoşgörü ve adaletle yak-
laşmıştır. 
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Test 2 1. C 2. D 3. B 4. A 5. D 6. C 7. A 8. B 9. A 10. B 11. D 12. C
Test 3 1. B 2. A 3. C 4. D 5. B 6. C 7. D 8. A 9. D 10. B 11. A 12. C
Test 4 1. C 2. A 3. D 4. B 5. C 6. B 7. A 8. D 9. A 10. B 11. C 12. D
Test 5 1. B 2. C 3. D 4. A 5. D 6. B 7. A 8. C 9. C 10. D 11. B 12. A
Test 6 1. C 2. D 3. A 4. B 5. A 6. D 7. C 8. B 9. D 10. B 11. A 12. C
Test 7 1. C 2. A 3. B 4. D 5. C 6. D 7. A 8. B 9. C 10. D 11. A 12. B
Test 8 1. C 2. A 3. D 4. B 5. D 6. C 7. A 8. C 9. A 10. B 11. D 12. C
Test 9 1. C 2. D 3. B 4. A 5. B 6. C 7. A 8. D 9. C 10. B 11. A 12. D

Test 10 1. B 2. C 3. D 4. A 5. A 6. C 7. B 8. A 9. D 10. A 11. C 12. D
Test 11 1. A 2. C 3. A 4. B 5. D 6. C 7. A 8. B 9. B 10. D 11. A 12. C
Test 12 1. D 2. C 3. A 4. A 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. A 11. B 12. D
Test 13 1. A 2. C 3. B 4. C 5. D 6. A 7. B 8. D 9. C 10. B 11. B
Test 14 1. A 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. B 8. A 9. C 10. D 11. A 12. C
Test 15 1. D 2. C 3. A 4. C 5. B 6. D 7. A 8. C 9. B 10. D 11. A 12. C
Test 16 1. C 2. A 3. D 4. B 5. D 6. C 7. B 8. D 9. A 10. C 11. A 12. B
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