
7. Sınıf 1. Ünite Değerlendirmesi Adı:

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

A Mizan - Berzah  C Mizan - Ba’s

B Ba’s - Mahşer  D Mahşer - Berzah

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

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

3. Aşağıdakilerden hangisi insan ve cinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

A Eylemlerinden sorumlu olmaları

B Aynı maddeden yaratılmaları

C Sınırlı bilgiye sahip olmaları

D Özgür irade sahibi olmaları

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

A Ruh B Şeytan C Cin D  Melek

5. Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A Cebrail B Azrail C İsrafil D Mikail

6. Tabiat olaylarını düzenlemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

A Cebrail B Azrail C İsrafil D Mikail

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

A Cebrail C İsrafil

B Kirâmen Kâtibin D Mikail

8. “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki onun ilmi
ancak Rabb’imin katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. O,
göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir...” (A’râf
suresi, 187. ayet) Buna göre kıyametle ilgili aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

A Birden bire gerçekleşecektir. 

B Evrene yeni bir düzen verilecektir. 

C Zamanını sadece Allah bilmektedir.

D Kur'an'da söz edilen konulardan biridir.

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

A Kıyamet  B Mizan C Mahşer D Bas

10. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu
çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor.” De ki Onları ilk defa yaratan
diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir. ” (Yâsîn suresi, 78 ve 79.
ayetler) Bu ayetlerde aşağıdaki kavramların hangisi vurgulanmaktadır?

A Mizan B Sırat C Ba’s D Mahşer

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

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

12. Aşağıdakilerin hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?

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

13. Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine değinilmemiştir?

A Cin B İnsan C Rab D Samed

14. “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye 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  C Mizan

B Mahşer D Mahşer

15. İnsanı öldüğü sonra sorgulamakla görevli olan melektir.  Bu cümlede
anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A Mikail C Münker-nekir

B Kirâmen Kâtibin D  Cebrail

16. İnsanların yeniden dirildikten sonra hesap vermek için toplandıkları yerdir.
Bu cümlede anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A Ba's B Mahşer C Haşr       D Kıyamet

17. Hesap gününde amellerin tartıldığı alet/terazini ismidir. Bu cümlede
anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A Mizan B Mahşer C Haşr       D Ba's

18. Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın mucizelerinden biri değildir?

A Beşikte iken konuşması

B Çamura kuş şekli verip üfleyip canlandırması

C Doğuştan kör olanları iyileştirmesi

D denizi ikiye ayırması

19. Aşağıdakilerden hangisi cinlerle ilgili yanlış bir bilgidir?

A Geleceği bilirler                    C Ateşten yaratılmışlardır    

B İbadetle sorumludurlar         D İradeleri vardır.

20. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı faydalardan
değildir?

A Kötülük yapmadan alıkoyması 

B İyilik yapmayı teşvik etmesi

C Yalan söylemeyi özendirmesi 

D  Bencil duygularını kırması


