8

6. ''Eğer içinden gelen ses hak ve hayra çağrıyorsa in-
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8. "Rabb'imiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yolda yü-

san bilsin ki o ses melek tarafındandır, Allah'tandır.
Bundan dolayı Allah'a hamd etsin ve o yolu tutsun'...''

rüyenlerin üzerine melekler iner. Korkmayın, üzülmeyin, size söz verilen cennete sevinin! Biz dünya
hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Orada
size canlarınızın çektiği her şey var. Orada istediğiniz her şey sizin için hazırdır (derler)."

(Hz. Muhammed (sav.)
Melekler hakkında verilen hadise göre çıkartılabilecek en kapsamlı yargı seçeneklerden hangisidir?

(Fussilet Suresi, 30-31. Ayetler)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayet kapsamında
değerlendirilemez?

A) İslamiyet meleklere imanı temel alır.
B) Melekler insanları güzele ve doğruya yönlendirir.

A) Melekler doğru yoldan sapmayan insanların daima yanındadır.

C) Melekler nurdan yaratılmıştır.

B) Meleklere inanan insan, ümitsizliğe kapılmaz.

D) Melekler her zaman inanan insanların yanındadır.

C) Melekler insanların hem ahiret hem dünya dostlarıdırlar.

7.

I. "Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer,
dörder kanatlı yapan Allah'a hamdolsun."
(Fâtır Suresi, 1. Ayet)
II. "Bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a
secde ederler. Onlar, üstlerindeki Rab'lerinden
korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu yaparlar."

Zeka Küpü Yayınları

D) Melekler de insanlar gibi yiyip içebilirler.

(Nahl Suresi, 49-50. Ayetler)
III. "Onlar, Rahmân'ın kulları olan melekleri de dişi
saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular?
Onların (yalan) şahitlikleri yazılacak ve sorgulanacaklardır."

9. "Meleklere, Âdem'e secde edin demiştik, hemen

(Zuhruf Suresi, 19. Ayet)

secde ettiler. Yalnız İblis diretti, kibirlendi, nankörlerden oldu.''

IV. "Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini en güzel ve temiz şeylerden rızıklandırdık ve onları
yarattıklarımızdan üstün kıldık."

(Bakara Suresi, 34. Ayet)
Verilen sureden çıkartılabilecek en kapsamlı yargı seçenekelerden hangisidir?

(İsrâ Suresi, 70. Ayet)
Numaralandırılmış ayetlerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Şeytan, Allah'ın emrini kabul etmeyerek Adem'e
secde etmiştir.

A) I. Ayette meleklerin gökleri ve yeri yaratıp, kanatlara sahip olduklarına değinilmiştir.

B) Şeytan, Hz. Adem'in üstünlüğünü kabul etmeyerek kibirlenmiş Yüce Allah'ın emrine karşı gelmiştir.

B) II. Ayette meleklerin Allah'ın emirlerine aykırı iş
ve davranışlardan kaçındıklarına değinilmiştir.

C) Hz. Adem'e secde etmek yalnız meleklerin ve
insanların görevidir.

C) III. Ayette meleklerin cinsiyetlerinin olmadığına
değinilmiştir.

D) Yüce Allah'ın buyruklarına bütün canlılar itaat
etmiştir.

D) IV. Ayette insanların üstün olduğuna değinilmiştir.
7. Sınıf
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15. (I) Hz. Muhammed (sav.), insanlara İslam dinini an-

13 ve 14. soruları metne göre cevaplayınız.

latırken, daima hoşgörülü ve sabırlı olmuştur. (II) O,
hiçbir zaman kimseye baskı yapmamış, zorlamada
bulunmamıştır. (III) Peygamberimiz bu konuda
Kuran’ın, "Muhammed (sav.) ancak bir Peygamberdir. Ondan önce de nice Peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi O, ölür veya öldürülürse gerisin geriye
geri mi döneceksiniz." şeklindeki uyarısını her zaman dikkate almıştır. (IV) Tatlı dilli, güler yüzlü ve
yumuşak huylu olmayı ilke edinmiştir. (V) İnsanlara
merhamet ve sevgiyle yaklaşmıştır.

Merve Öğretmen 7- A sınıfını Güneş ve Bulut isimli
iki gruba ayırmıştır.
Güneş Grubunun görevi: Hz. Muhammed’in (sav.)
rahmet Peygamberi olmasıyla ilgili sunum ve afiş hazırlamaktır. Hazırlayacakları bu afişte aşağıdaki bilgileri kullanmışlardır.
I. İslam’ın gönderildiği dönemde kız çocuklarının
öldürülmesine engel olmuştur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

II. "Hz. Muhammed (sav.) Allah’ın resulü ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir."

A) II

(Ahzab Suresi, 40. Ayet)

II. "(Resulüm) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik."
(Enbiyâ Suresi, 107. Ayet)

C) IV

D) V

16. I. "Doğrusu biz seni Hak (Kur'an) ile müjdeleyici
ve uyarıcı olarak gönderdik..."

(Bakara Suresi, 119. Ayet)
II. "... Sana ancak (Allah'ın emirlerini) tebliğ etmek
düşer. Hesap yalnız bize aittir."
Zeka Küpü Yayınları

(Bakara Suresi, 119. Ayet)

B) III

Baraj Sorusu

Bulut Grubunun görevi: Hz. Muhammed’in (sav.)
bütün insanlar için uyarıcı ve müjdeci olmasıyla ilgili sunum ve afiş hazırlamaktır. Hazırlayacakları bu
afişte aşağıdaki ayetleri kullanmışlardır.
I. "Doğrusu biz seni hak (Kur’an) ile müjdeleyici ve
uyarıcı olarak gönderdik..."
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13. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

(Râ'd Suresi, 40. Ayet.)
III. "Andolsun, Allah’ın Resulünde sizin için; Allah’a
ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok
zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır."
(Ahzâb Suresi, 21. Ayet)
IV. "Ben ruhbanlıkla emrolunmadım; evlenirim. Uyurum, uyanık da kalırım. Oruç tuttuğum gibi (ramazan ayı dışında) tutmadığım da olur."

A) Güneş grubunun I. maddesi yanlıştır.

(Hadis-i Şerif)

B) Güneş grubunun II. maddesi yanlıştır.

Bu parçada numaralanmış hadis-i şerif ve ayetlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi
yanlıştır?

C) Bulut grubunun I. maddesi doğrudur.
D) Bulut grubunun II. maddesi yanlıştır.

A) I. cümlede, Peygamberimiz her fırsatta insanlara doğru yolu göstermiş, kötülüklerden uzak durmanın önemi gibi birçok konuda da insanları
uyardığına değinilmiştir.

14. Yukarıda yapılan yanlışlığın giderilmesi için hanA) Güneş grubunun I. maddesi ile Bulut grubunun
II. maddesi

B) II. cümlede, Peygamberimizin görevinin sadece
insanları uyarmak olduğu, vakti zamanı geldiğinde yapılan her türlü kötü davranışın hesabını yalnızca Yüce Allah’ın soracağı vurgulanmıştır.

B) Bulut grubunun II. maddesi ile Güneş grubunun
II. maddesi

C) III. cümlede, Peygamberimizin müjdeleyici olduğu vurgulanmıştır.

C) Güneş grubunun I. maddesi ile Bulut grubunun
I. maddesi

D) IV. cümlede, altı çizili olan kavramın tanımı; rahiplerin evlenmeyerek ve dünyadan el etek çekerek yaşamaları anlamına gelerek, Peygamberimiz insani yönüne vurgu yapmıştır.

gi maddelerin yer değiştirmesi gerekmektedir?

D) Güneş grubunun II. maddesi ile Bulut grubunun
I. maddesi
7. Sınıf
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Baraj Sorusu

KÂFİRUN SURESİ

3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.

1. Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde Kübra Öğretmen Selin’den Kâfirun suresini okumasını istemiştir.

7-C sınıfı öğrencileri Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde "Kutulara Gönder" oyununu oynayacaklardır.

Selin:
I. Kul yâeyyühelkâfirûn

Oyunun kuralları ise;

II. Lâ a'büdümâta'büdûn

1. Oyunda kırmızı ve mavi olmak üzere iki kutu olacaktır.
2. Her iki takımından üçer öğrenci katılacaktır.
3. Öğrencilerin sırası geldiğinde kutuya tek zarf atacaktır.
4. Kâfirun Suresi'nin anlamı sırasıyla kutuya atılacaktır.
5. Kâfirun suresinin anlamını ilk karıştıran elenecektir.
6. Kırmızı kutuya zarf atacak öğrenciler sırasıyla Ahmet, Mine, Yağmur'dur.
7. Mavi kutuya zarf atacak öğrenciler sırasıyla Yiğit,
Harun, Deniz'dir.

III. Ve lâ ene âbidünmâabedtüm
IV. Ve lâ entümâbidûnemâa'büd
V. Ve lâ entümâbidûnemâa'büd
VI. Lekümdînüküm veliye dîn
Selin numaralanmış ayetlerden ikisinin yerini karıştırmıştır.
Buna göre Selin hangi iki ayetin yerini değiştirirse Kâfirun suresini doğru bir şekilde okumuş
olur?
A) I ve II		

B) II ve III

C) III ve IV		

D) V ve VI
Zeka Küpü Yayınları
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•

Ahmet, kutuya "De ki: Ey kâfirler" ayetini

•

Mine, kutuya "Tapmam o taptıklarınıza!" ayetini

•

Yağmur, kutuya "hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz." ayetini

•

Yiğit, kutuya "Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.’’ ayetini

I. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

•

II. Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

Harun, kutuya "Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz." ayetini

•

Deniz, kutuya "Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)!" ayetini

III. De ki: Ey kâfirler

atmışlardır.

IV. Tapmam o taptıklarınıza!
V. Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

3. Verilen bilgilere göre gönder kutuya oyunundan

VI. Hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan
değilsiniz.

elenen ilk yarışmacı kimdir?

Yukarıda Kâfirun suresinin anlamı karışık bir şekilde verilmiştir.
Kâfirun suresinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mine		

B) Yağmur

C) Harun		

D) Deniz

4. Yapılan yanlışlıklardan birisinin giderilebilmesi için
hangi yarışmacıların zarfları değiştirilmelidir?

A) III - IV - I - II - V - VI
B) IV - III - II - I - VI - V

A) Mine- Yağmur

B) Harun – Deniz

C) IV - I - III - V - II - VI

C) Yağmur – Harun

D) Mine – Harun

D) III - IV - II - I - VI - V
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