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7.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

1. Erol Öğretmen derse giriş yaparken öğren-
cilerin dikkatini çekmek amacıyla “Meleklerin 
özellikleri nelerdir?” sorusunu yöneltmiştir.

Erol Öğretmen'in sorusuna aşağıdaki ce-
vaplardan hangisi verilirse yanlış cevap 
verilmiş olur?

A) Melekler ruhani varlıklardır.

B) Melekler çok hızlı hareket edebilirler.

C) Meleklerin de insanlar gibi istekleri vardır.

D) Meleklerin cinsiyetleri yoktur.

2. İnsanların sorumlu varlıklar olmasının se-
bebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) İyiyi kötüden ayırabilmesi

B) Evrende varlığını sürdürüyor olması

C) Tercih etme yeteneğine sahip olması

D) Doğru ile yanlışın ne olduğunu fark etmesi 

3. Aşağıdakilerden hangisi görünen âlemde 
yer alır?

A) Bitki B) Merhamet

C) Korku D) Akıl

4. Meleklerin ve cinlerin ortak özellikleri ara-
sında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? 

A) Kur’an sayesinde varlıklarından bilgi sahi-
bi oluruz.

B) Gözle görülmezler.

C) Duyu organları ile fark edilmezler.

D) İnsanları doğru yoldan uzaklaştırırlar.

5. Aşağıdakilerden hangisinin varlığı duyu-
larla algılanabilir?

A) Meleklerin B) Cinlerin

C) Şeytanın D) Rüzgârın

6. Evrende görünen ve görünmeyen varlıklar 
vardır. Bu varlıklar hakkında bilgilere değişik 
yollardan ulaşılır.

Buna göre evrende görülemeyen varlıklar 
hakkında aşağıdakilerden hangisi saye-
sinde bilgi sahibi olunur?

A) Duyu organlarımızla

B) İlmihâl kitaplarıyla

C) Vahiylerle

D) Ders kitaplarıyla

7. ----; yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işler-
de görevlendirdiği, gözle görülmeyen varlık-
lara verilen isimdir. ----; yüce Allah’ın ateşten 
yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görül-
meyen varlıklara denir. ----, ateşten yaratılan 
ve yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi 
rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen 
isimdir. Bu isim aynı zamanda cinlerin inkâr-
cıları için de kullanılır.

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerin hangisinde verilenler geti-
rilmelidir?

A) Şeytan - Melek - Cin

B) Melek - Cin - Şeytan

C) Cin - Şeytan - Melek

D) Cin - Melek - Şeytan



Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

8. Şeytan duyu organları ile algılanamayan var-
lıklardan biridir. 

Şeytandan korunma konusunda aşağıda-
kilerden hangisi yapılırsa daha doğru dav-
ranılmış olur?

A) Şeytanın insanların düşmanı olduğunu bil-
mek

B) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak

C) Şeytanın varlığını kabul etmemek

D) Şeytanın varlığını ciddiye almamak

9. Aşağıda öğrencilerin verdikleri örnekler-
den hangisi duyu organları ile algılanabi-
lir?

A)

Melek

Aylin

Şeytan

Hasan

Fatma

Ses

B)

Cin

Yusuf

C) D)

10. Varlıklar âlemi, görünen varlıklar ve görün-
meyen varlıklar olarak ikiye ayrılır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi görün-
meyen âleme ait bir varlıktır?

A) Yıldız B) Balık

C) Güneş D) Melek

11. Aşağıdakilerden hangisi cinlerle ilgili doğ-
ru bir bilgi değildir?

A) Haklarındaki bilgilerin kaynağı Kur’an-ı 
Kerim ve hadislerdir.

B) İçlerinde iyi özellik taşıyanları yoktur.

C) Duyu organlarıyla algılanamazlar.

D) Melekler gibi gözle görülmezler.

12. Ünlü şairimiz Mehmet Akif Ersoy, dinimizi en 
doğru biçimde yaşamamız gerektiğini belirt-
miş ve aşağıdaki dörtlükte bu duruma dikkat 
çekmiştir.

“Hurafeler, üfürükler, düğüm düğüm bağlar.

Mezar mezar dolaşıp hasta baktıran sağlar.

Bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır.

Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır.”

Bu dörtlükte Mehmet Akif Ersoy’un aşa-
ğıdakilerden hangisi konusunda insanları 
uyardığı söylenebilir?

A) İbadetlerini yerine getirmeleri

B) Allah’a tevekkül etmeleri

C) İnsanlara yardım etmeleri

D) Batıla inanmamaları
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7.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

1. “Peygamber, Rabb’inden kendisine indirilene 
iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri; 
Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygam-
berlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun 
peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt 
etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. 
Ey Rabb’imiz! Senden affını dileriz. Sonunda 
dönüş yalnız sanadır.”

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Kur’an’da her surede meleklerden bahse-
dilir.

B) Meleklere inanmak imanın şartlarındandır.

C) İmanın şartları birbirinden ayrılamaz bir 
bütündür.

D) Yüce Allah, Kur’an’da meleklerden bah-
setmiştir.

2. Kiramen Kâtibin meleklerinin varlığını ka-
bul eden bir insanın aşağıdakilerden han-
gisini yapması beklenmez?

A) Haksızlıklara karşı gelir.

B) Başkasının malına zarar vermez.

C) Toplum sorunları karşısında duyarlı olur.

D) Sevmediği insanlar hakkında dedikodu 
yapar.

3. Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek 
arasında yer almaz?

A) Münker B) Azrail

C) Cebrail D) İsrafil 

4. Evrende meydana gelen doğa olaylarını yü-
rütmekle görevlidir.

Hakkında bilgi verilen melek aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) İsrafil B) Mikail

C) Azrail D) Cebrail

5.  
Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı 

vahiyleri peygamberlere iletir.

Ayşe

Ayşe’nin görevini söylediği melek aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İsrafil B) Mikail

C) Azrail D) Cebrail

6. Aşağıdakilerden hangisi melekleri insan-
lardan ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Melekler Allah tarafından yaratılmıştır.

B) Melekler nurdan yaratılmıştır.

C) Melekler çok hızlı varlıklardır.

D) Melekler duyular ile algılanamaz.

Melekler ve Özellikleri - I



7.  
Allah’ın izniyle eceli gelenle-

rin canlarını almakla görevli-

dir. Bu nedenle kendisine 

“ölüm meleği” denir.Fatma

Fatma’nın görevini söylediği melek aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İsrafil B) Azrail

C) Mikail D) Cebrail

8. “Nihayet sura üflenecek. Bir de bakarsın ki 
onlar, kabirlerinden kalkıp koşarak Rabb’leri-
ne giderler.”

 (Yâsîn suresi, 51. ayet.)

Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisi-
nin görevinden bahsedilmektedir?

A) İsrafil B) Mikail

C) Azrail D) Cebrail

9. Şeytan duyularla algılanamayan varlıklardan 
birisidir. İnsanları Allah yolundan uzaklaştır-
mak için birtakım yollara başvurur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi şeyta-
nın insanları doğru yoldan saptırmak için 
kullandığı yöntemlerden biri değildir?

A) İnsana vesvese vererek onu şüpheye dü-
şürür.

B) İnsanları kötü alışkanlıklara bağımlı hâle 
getirerek Allah’tan uzaklaştırır.

C) İnsanların arasına kin ve nefret sokarak 
onları birbirinden uzaklaştırır.

D) İnsanların iradesini ele geçirerek zorla is-
tediklerini yaptırır.

10.  
İnsanları korumakla görevli 

olan meleklere hangi isim 

verilir?

Mustafa 
Öğretmen

Mustafa Öğretmen’in sorusunun doğru 
cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kiramen Kâtibin melekleri

B) Münker ve Nekir melekleri

C) Hafaza melekleri

D) Dört büyük melek 

11. “İki melek, (insanın) sağında ve solunda otu-
rarak yaptıklarını yazmaktadır.”

 (Kâf suresi, 17. ayet.)

Bu ayet aşağıdaki meleklerden hangisinin 
görevinden bahsetmektedir?

A) Hafaza melekleri

B) Münker ve Nekir

C) Kiramen Kâtibin

D) Azrail

12. Melekler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Dünya ile ilgili görevleri yoktur.

B) İradeleri olmadığı için özgürlükleri de yok-
tur.

C) Allah’ın emirlerinin dışına çıkma durumları 
yoktur.

D) Nurdan yaratılmış varlıklardır.

Melekler ve Özellikleri - I
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7.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

1. Melekler, iyi ve güzel davranışları severler. 
Bu nedenle iyilik yapanlara ve güzel davra-
nışlarda bulunanlara yardım ederler. İnsanları 
kötülüklere karşı korurlar. Şefkat ve merha-
metlerinden dolayı insanlar için dua eder ve 
onların iyiliğini isterler. Bütün bunları Allah’ın 
bilgisi ve izni ile yaparlar.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çı-
kartılamaz?

A) Melekler, insanlara dua ederler.

B) Meleklerden yardım istemek gerekir.

C) Melekler, iyi insanların yardımına koşarlar.

D) Meleklerin insanları koruma görevleri var-
dır.

2. “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırı-
yorsa insan bilsin ki o ses, melek tarafından-
dır. Allah’tandır. Bundan ötürü Allah’a ham-
detsin ve o yolu tutsun!...”

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmaktadır?

A) İçten gelen her sese kulak verilmelidir.

B) Melekler, insanlara dua etmektedirler.

C) Müslümanlar birbirlerine emrederler.

D) Melekler, insanları iyiye ve güzele yönlen-
dirir.

3. Allah’ın evrende yarattığı varlıklardan biri de 
meleklerdir. Yüce Allah meleklere birtakım 
özellikler vermiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi melek-
lerin özelliklerinden değildir?

A) Maddi varlıklardır.

B) Tercih etme hakları yoktur.

C) Cinsiyetleri yoktur.

D) Olağanüstü hızlı varlıklardır.

4. Kiramen Kâtibin melekleri, insanların yaptık-
ları iyilikleri ve kötülükleri kaydetmekle görev-
lidirler.

Bu durumun, inanan insanı aşağıdakiler-
den hangisine yönlendirmesi beklenmez?

A) Kötü davranışlardan sakınmasına

B) İyi davranışları yapmaya çalışmasına

C) Yaptıklarından sorumlu olacağını bilmesine

D) Kimsenin olmadığı yerlerde kötülük yap-
masına

5. Aşağıdakilerden hangisi meleklere inanan 
insanın davranışı olamaz?

A) Sıkıntılı durumlarında kaderine küsmek

B) Kararlı ve çalışkan olmaya önem vermek

C) Zorluklar karşısında yılgınlığa düşmemek

D) Başına gelenlere karşı ümitsizliğe kapıl-
mamak

6. “İki melek (insanın) sağında ve solunda otu-
rarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Her ne söz 
söylerse mutlaka yanında gözetleyen biri var-
dır.” 
 (Kâf suresi, 17-18. ayetler.)

Bu ayete inanan insanın aşağıdakilerden 
hangisini yapması beklenmez?

A) İnsanlarla iyi geçinmesi

B) Günah işlemekten kaçınması

C) Kibarlık ve anlayıştan kaçınması

D) İnsanların haklarını çiğnememesi

7. • İradeleri yoktur.

• Gözle görülmezler.

• Allah’ın (c.c.) emri ile çeşitli görevleri yeri-
ne getirirler.

• Haklarında bilgi, Kur’an’dan ve hadisler-
den öğrenilir.

Özellikleri verilen varlıklar aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Cin B) Melek

C) Şeytan D) Ruh

Melekler ve Özellikleri - II



Melekler ve Özellikleri - II

8. “...Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de 
ona tam bir insan şeklinde göründü.”

 (Meryem suresi, 17. ayet.)

Bu ayet meleklerin özelliklerinden hangi-
sini gösterir?

A) Çok hızlı hareket ederler.

B) Yemez, içmez ve uyumazlar.

C) Allah’ın (c.c.) izniyle insan şekline girebilir-
ler.

D) Allah’ın (c.c.) bildirdikleri dışında gelecek-
te ne olacağını bilmezler.

9. Anadolu dört mevsimin bir arada yaşandığı 
ender yerler arasındadır. Antalya’da sıcak 
hava olur insanlar denize girer. Erzurum’da 
kar olur insanlar kayak yapar. Trabzon’da 
yağmur yağar.

Bu metinde anlatılan hava olaylarını aşa-
ğıdaki meleklerden hangisi idare eder?

A) Cebrail B) Azrail 

C) Mikail  D) İsrafil

 

10. Yüce Allah birçok melek yaratmıştır. Bunlar-
dan dört tanesi en önemlileri olarak bilinmek-
tedir. Aşağıda dört büyük meleğin görevleri 
verilmiştir.

I. ----: Allah’ın emir ve öğütlerini peygam-
berlere bildirir. Vahiy meleği olarak da bili-
nir. 

II. ----: Allah’ın izni ile eceli gelen insanların 
canını almak ile görevlidir. 

III. ----: Doğa olaylarını düzenleyen melektir. 

IV. ----: Görevi sur denilen alete üflemektir.

Bu meleklerin doğru sıralanışı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

I II III IV

A) Azrail İsrafil Cebrail Mikail

B) Mikail Cebrail İsrafil Azrail

C) Cebrail Azrail Mikail İsrafil

D) İsrafil Mikail Azrail Cebrail

11. Yüce Allah evrende birçok varlık yaratmıştır. 
Bu varlıklardan bazıları da insanlar ve cinler-
dir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insan-
lar ve cinlerin ortak özelliğidir?

A) Her ikisi de ateşten yaratılmışlardır.

B) Her ikisi de çok hızlı hareket ederler. 

C) Her ikisi de gözle görülebilirler. 

D) Her ikisi de irade sahibidirler.

12. Yüce Allah’ın yarattığı her meleğin belli bir 
görevi vardır. Yaratıldıkları andan itibaren 
Allah’ın kendisine verdiği görevi yapmaya 
başlarlar. Bu meleklerden birinin görevi de 
İnsanları görünmez tehlike, olumsuzluklara 
ve kötülüklere karşı korumaktır.

Bu metinde vurgulanan melek aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Münker ve Nekir melekleri

B) Hafaza melekleri

C) Kiramen Kâtibin melekleri

D) Rıdvan ve Malik melekleri
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7.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

1. Bazen mucizevi kurtuluş hikâyelerini duya-
rız; üçüncü kattan düşen çocuğun burnu bile 
kanamadı, depremde yedi gün enkaz altında 
kalan çocuk kurtarıldı. İşte bütün bu mucize-
ler koruyucu meleklerin görevlerini yerine ge-
tirmesiyle olur.

Bu koruyucu meleklere aşağıdaki isimler-
den hangisi verilir?

A) Münker ve Nekir

B) Hafaza melekleri

C) Kiramen Kâtibin 

D) Dört büyük melek

2. (I) Melekler nurdan yaratılmıştır. (II) Çok hızlı 
hareket edebilirler. (III) Allah katına yakın ol-
dukları için geleceği bilirler. (IV) İnsanlar me-
lekleri göremezler ancak melekler insanları 
görebilirler.

Yukarıda numaralanmış ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

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

 
3. “Peygamber Rabb’i tarafından kendisine in-

dirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). 
Her biri Allah’a, meleklerine kitaplarına ve 
peygamberlerine iman ettiler...”

 (Bakara suresi, 285. ayet.)

Bu ayette meleklerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır?

A) Görünmeyen varlıklar oldukları

B) Cinsiyetlerinin olmadığı

C) Günah işlemekten uzak durdukları

D) Varlıklarının kabul edilmesi gerektiği 

4. “...(Melekler) Rabb’lerini hamd ile tesbih 
ederler. Ona inanırlar ve ondan müminlerin 
bağışlanmasını isterler ve şöyle derler: Ey 
Rabb’imiz! senin rahmet ve ilmin her şeyi ku-
şatmıştır; o hâlde tövbe eden ve senin yolun-
da gidenleri bağışla, onları cehennem aza-
bından koru!...”

 (Mümin suresi, 7-8. ayet.)

Bu ayetlerden hareketle melekler için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanları bilgilendirirler.

B) İnsanlar için dua ederler.

C) İnsanların bağışlanmasını isterler.

D) Allah’a ibadet etmekle meşgul olurlar.

5. Sur’a üfürülünce yeryüzündeki tüm 
 I
canlılar ölecektir. 
 II

Yukarıdaki numaralanmış görevler hangi 
meleklere aittir?

I II

A) İsrafil Mikail

B) Mikail Azrail

C) İsrafil Azrail

D) Cebrail Azrail

6. Yüce Allah’ın yaratmış olduğu melekler va-
roluşları itibarıyla insanların kalplerine ---- 
ederler ve ---- varlıklardır.

Bu cümlenin doğru tamamlanabilmesi için 
boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangi-
sinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) ilham - kötülüğün sembolü

B) ilham - iyiliğin sembolü

C) vesvese - kötülüğün sembolü

D) şüphe - sorgulayan

Melekler ve Özellikleri - III



7. “...(Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş 
kullardır. Allah’ın sözünden önce söz söyle-
mezler ve onun emrine göre hareket ederler.”

 (Enbiyâ suresi, 26-27. ayet.)

Bu ayetlerde meleklerin hangi özellikleri 
vurgulanmıştır?

A) Allah’a itaatten ayrılmadıkları

B) İnsanlar için hayır duada bulundukları

C) İyilik ve güzelliğin sembolü oldukları

D) Gözle görülmeyen varlıklar oldukları

8. İmanın şartlarından biri de meleklere inan-
maktır. Müslümanlar imanın esaslarını hayat-
larına uygularlar ve davranışlarına ona göre 
yön verirler.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi melek-
lere iman eden bir kişiden beklenecek bir 
davranış değildir?

A) Huşu içinde namaz kılması

B) Yardımlaşma bilinci içinde olması

C) Problemler karşısında çabuk pes etmesi

D) Kendisini güvende hissetmesi

9. Ben ne yapıyorsam Allah’ın görevlendirdiği 
melekler bunu kayıt altına alıyor. “Ne de olsa 
kimse görmez, yaptığım yanıma kâr kalır.” 
diye düşünmüyorum. Kötülükten onun gizli ve 
açık olanından kaçınıyorum.

Bu kişide melek inancı aşağıdakilerden 
hangisine yol açmıştır?

A) Davranışlarını kontrol edip iyileştirmesine

B) Yaptığı işte başarılı olmaya çalışmasına

C) Toplumsal hayata uyum sağlamasına

D) İbadetlerini özenle yerine getirmesine

10. Allah’tan aldığı emirleri, Allah’ın peygamber-
lerine ileten melektir.

Bu melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail B) Cebrail

C) Mikail D) İsrafil 

11. Kur’an’da birçok ayette meleklerden bahse-
dilmektedir. Örneğin İnfitar suresinde “Şunu 
bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar 
vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.” 
buyrulmuştur.

Bu ayette vurgulanan melekler aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hafaza melekleri

B) Rıdvan ve Malik

C) Münker ve Nekir

D) Kiramen Kâtibin

12. Melekler, güzel ahlaklı insanlar için daima 
hayırlı işleri isterler ve onlar için Allah’a dua 
ederler. Meleklere iman insanların davranış-
larını güzelleştirir.

Bu metinden hareketle melekler için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlarla rekabet ederler.

B) İnsanlar için rahmet dilerler.

C) İnsanların davranışlarını kaydederler.

D) İnsanların hayrına faaliyet gösterirler.

Melekler ve Özellikleri - III
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7.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

1. İnsanoğlu öldükten sonra, kıyamet gününde 
hesaba çekilmek için tekrar diriltilecektir. Ev-
rende insanın ölüp tekrar dirilmesinin müm-
kün olabileceğini gösteren birçok örnek mev-
cuttur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insa-
nın ölüp kıyamette tekrar dirilmesine ben-
zetilebilir?

A) Sonbaharda bitkilerin kuruması

B) Bahar gelince bitkilerin tekrar yeşermesi

C) Geceden sonra gündüzün gelmesi

D) Yılların sürekli olarak birbirini takip etmesi

2. “Bir kimse öldüğünde insanlar; ‘Ne miras bı-
raktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gön-
derdi?’ diye sorarlar.”

Hz. Ali’nin bu sözünde anlatılmak istene-
ni en iyi aşağıdaki sözlerden hangisi ifade 
etmektedir?

A) Dünya ahiretin tarlasıdır.

B) Her can, ölümü tadacaktır.

C) Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter. 

D) Emek olmadan yemek olmaz.

3. “Kim küçücük bir hayır işlemişse onun karşılı-
ğını alır. Kim de küçücük bir kötülük işlemişse 
onun karşılığını alır.”

 (Zilzâl suresi, 7-8. ayetler.)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisini vur-
gulamaktadır?

A) Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir.

B) Allah, insanlara iyiliği emreder ve kötülüğü 
yasaklar.

C) Dünyada işlenen her şeyin karşılığı ahiret-
te görülecektir.

D) Allah, insanları uyarmak için peygamber-
ler göndermiştir.

4. Yüce Allah’ın canlı varlıklara verdiği yaşam 
süresinin bir sonu vardır. Bu süre bittiğinde 
her canlı tekrar Allah’a döndürülecektir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi 
diğerlerine göre farklı bir konudan bah-
setmektedir?

A) “Her canlı ölümü tadacaktır...” 

(Âl-i İmrân suresi,185. ayet.)

B) “Allah’ım sadece sana ibadet eder ve yal-
nızca senden yardım dileriz.”

 (Fatiha suresi, 4. ayet.)

C) “İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve 
ona hazırlıklı olan kimsedir.”

 (Hadis-i şerif)

D) “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden 
başka bir şey değildir. Sorumluluk sahibi 
olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha 
hayırlıdır.” 

(En’âm suresi, 32. ayet.)

5. Mahşerde insanlara, dünyada yaptıkları bü-
tün davranışların yazılı olduğu ---- verilecek 
ve “Kitabını oku!...” (İsrâ suresi, 14. ayet.) de-
nilecektir. Sonra insanlar, dünyadaki yaşantı 
ve davranışlarından sorguya çekileceklerdir.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

A) cennet B) cehennem

C) salih amel D) amel defteri

6. “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda 
harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dünya-
dan da nasibini unutma...” 
 (Kasas suresi, 77. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıka-
rılamaz?

A) Ahiret için hazır olunmalıdır.

B) Dünya hayatının ihmal edilmemesi gerekir.

C) Dünya hayatı bırakılıp ahiret için çalışıl-
malıdır.

D) Kazanılanların bir kısmı Allah yolunda har-
canmalıdır.
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7. “Biz kıyamet günü için adalet terazileri ku-
rarız. Artık kimseye hiçbir şekilde haksızlık 
edilmez. (Yapılan iş) hardal tanesi kadar dahi 
olsa onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap 
gören olarak biz (herkese) yeteriz.” 
 (Enbiyâ suresi, 47. ayet.)

Bu ayette altı çizili söz grubu ile aşağıda-
kilerden hangisi kastedilmektedir?

A) Ba’s B) Mizan

C) Haşr D) Mahşer

8. İnsanlar, öldükten sonra ahiret hayatı için tek-
rar dirilecektir. Bu tekrar dirilmeye ---- denir. 
Dirildikten sonra ---- adı verilen yerde topla-
nacaklar ---- denilen adalet terazisinde gü-
nah ve sevapları değerlendirilecektir.

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağıda-
kilerin hangisinde verilenler sırasıyla geti-
rilmelidir?

A) haşr - mizan - ba’s

B) ba’s - mahşer - mizan

C) mizan - haşr - mahşer

D) mahşer - haşr - ba’s

9. Ahiret inancının insanlar üzerindeki etki-
leri arasında aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz?

A) Yaptıklarının karşılığını göreceğini düşün-
dürür.

B) Dünya hayatının bir son olmadığını bilir.

C) İnsanların arasını açmayı teşvik eder.

D) İnsanı kötülüklerden uzaklaştırır.

10. Mahşer günü insanların Allah’ın huzurun-
da toplanmasına ne isim verilir?

A) Haşr B) Ba’s

C) Mizan D) Kıyamet

11. Dünya hayatı boş yere yaratılmamıştır. İn-
sanların dünyada bir yaratılış gayeleri vardır. 
Bu gayeye uygun davrananlar ile uygun dav-
ranmayanlar arasında ahiret hayatında bir kı-
yaslama yapılacaktır. Yani insanlar dünyada 
yapıp ettiklerinin karşılığını göreceklerdir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine 
vurgu yapılmıştır?

A) Ba’s B) Kıyamet

C) Hesap D) Mahşer

 

12. “Şüphesiz, Allah’ın onu, öldükten sonra dirilt-
meye de gücü yeter.” 
 (Tarık suresi, 8. ayet.)

Bu ayette ahiret hayatının aşamalarından 
hangisine vurgu yapılmıştır?

A) Kıyamet  B) Mizan

C) Cennet D) Ba’s
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1. “İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve 
ona hazırlıklı olan kimsedir.”

Bu hadis insanları aşağıdakilerden hangi-
sine hazırlıklı olma konusunda uyarmak-
tadır?

A) Evliliğe B) Dünyaya

C) Ahirete D) Geleceğe

2. İmanın şartlarından olan ahirete iman, her 
müminin dikkat etmesi gereken hususlardan 
birisidir. Ahirete iman eden bir Müslüman hâl 
ve hareketlerine dikkat etmeli ve ona göre ha-
reket etmelidir. 

Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman 
eden bir Müslüman’dan beklenen davranış 
ve tutumlardan değildir?

A) Toplumsal sorunlar karşısında duyarlı 
olur.

B) Ahiret hayatı için kendisini bu dünyadan 
soyutlar.

C) Gösterdiği her davranışın bir karşılığı ol-
duğunu bilir.

D) Ölümün bir son olmadığını bilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ahiret 
inancı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) İslam’ın inanç esaslarından biridir.

B) Geçici hayatın son bulup sonsuz hayatın 
başlamasıdır.

C) Dünyada yapılan davranışların karşılığının 
görüleceği yerdir.

D) İnsanın öldükten sonra başka bir bedenle 
dünyaya geri dönmesidir.

4. “Sizi boş yere (bir anlam ve amaçtan yoksun 
olarak) yarattığımızı ve bizim huzurumuza 
dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?”

 (Mü’minûn suresi, 115. ayet.)

Bu ayet insanın nasıl bir varlık olduğunu 
vurgulamaktadır?

A) Özgür B) Serbest

C) Başıboş D) Sorumlu

5. İnsanoğlu bu dünyada yaşarken ahiret yur-
dunu da unutmamalı davranışlarında tutarlı 
olmalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde anla-
tılanlarla ilişkilendirilemez?

A) İnsan bu dünyada gününü gün etmeli zevk 
sefa içinde yaşamalıdır.

B) Dünya ve ahiret birbirinden ayrı düşünüle-
mez.

C) Dünya ahiret yurdunun tarlasıdır.

D) Ölüm bir yok oluş değil yeni bir başlangıç-
tır.

6. “Allah’ın gücünün delillerinden biri de şudur: 
Sen yeryüzünü kupkuru görürsün. Biz onun 
üzerine suyu indirdiğimiz zaman titreşir ve 
kabarır. Şüphesiz ki ona hayat veren Allah, 
mutlaka ölüleri de diriltir. Doğrusu onun her 
şeye gücü yeter.”

 (Fussilet suresi, 39. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıka-
rılamaz?

A) Allah’ın her şeyi yapmaya gücü yeter.

B) Ahiret hayatında insanlar hesap verecek-
lerdir.

C) Allah, kuru toprağa hayat verdiği gibi ölü-
leri de diriltecektir.

D) Ölü toprağın yeşermesi Allah’ın gücünün 
delilleri arasındadır.
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7. İnsanoğlu cennete veya cehenneme gidin-
ceye kadar sırasıyle geçtiği aşamalar aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kıyamet - Ba’s - Haşr - Mahşer - Mizan

B) Ba’s - Haşr - Mahşer - Mizan - Kıyamet

C) Haşr - Mahşer - Ba’s - Kıyamet - Mizan

D) Mizan - Kıyamet - Haşr - Ba’s - Mizan

8. “İman edip salih ameller işleyenlere gelince; 
halkın en hayırlısı onlardır. Onların, Rabb’le-
ri katındaki mükâfatları; zemininden ırmaklar 
akan, içinde devamlı kalacakları Adn cennet-
leridir. Allah kendilerinden razı olmuş, onlar 
da Allah’tan hoşnut olmuşlardır...”

 (Beyyine suresi, 7-8. ayet.) 

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkar-
tılamaz?

A) İnsanlara zulmedenler cehenneme gide-
ceklerdir.

B) Allah, inanarak iyi işler yapanlardan razı 
olmuştur.

C) Cennetle müjdelenenler inanıp iyi işler ya-
panlardır.

D) En hayırlı insan, inanarak salih amel ya-
pan kişilerdir.

9. “Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse ona 
getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle 
gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle ceza-
landırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.”

 (En’âm suresi, 160. ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıka-
rılamaz?

A) Allah, hiç kimseye haksızlık yapmaz.

B) Peygamberler, insanlara Allah’ın dinini 
anlatmıştır.

C) Dünyadaki iyilikler ahirette fazla fazla kar-
şılık görür.

D) Dünyadaki kötülükler ahirette dengiyle 
karşılık görür.

10, 11 ve 12. soruları aşağıdaki ayete göre ce-
vaplayınız.

“Sura üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak 
üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. 
Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, 
onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”

 (Zümer suresi, 68. ayet.)

10. Bu ayette görevinden bahsedilen melek 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hafaza B) Mikail

C) İsrafil D) Cebrail

11. Ayette belirtilen sura ikinci kez üflenip 
insanların ayağa kalkmasına aşağıdaki 
isimlerden hangisi verilir?

A) Ba’s B) Kıyamet

C) Ahiret D) Mizan

12. Bu ayet ile ilgili aşağıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) Yeryüzündeki canlılar sura üflenince öle-
ceklerdir.

B) Sura ikinci kez üflendiğinde ölenler dirile-
ceklerdir.

C) Tekrar dirilince ayağa kalkıp bakıyor ola-
caklardır.

D) İnsanlar dirildikleri anda hemen hesap ver-
meye başlayacaktır.
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