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I. Akıl

sinler diye yarattım.”

II. Melek

(Zâriyât suresi, 56. ayet.)

III. Güneş

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

IV. Merhamet
Yukarıdakilerden hangileri görülemeyen
varlıklar arasında yer alır?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) I, II ve IV

A) Cinlerin ve insanların bir yaratılış amacı
vardır.
B) Cinler gözle görülebilir.
C) Cinler göklerde yaşar.
D) İnsanlar cinlerle aynı dünyada yaşar.

5.
2. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanıdır. Dinimizde melekler,
cinler, şeytan gibi gözle görülemeyen varlıklar
bu kapsama girmektedir.
Yukarıdaki metinde hangi kavramın açıklamasına yer verilmiştir?
A) Gayb âlemi

Duyularla algılanan varlıklara “maddi varlıklar” denir. Bu varlıklara şu örnekleri verebiliriz:
----

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
A) yıldızlar

B) melekler

C) kuşlar

D) insanlar

B) Galaksi âlemi
C) Mikroorganizma âlemi

6. • “Melekleri de Rab’lerini hamd ile tesbih

D) Geçmiş âlemi

edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış
hâlde görürsün.”
(Zümer suresi, 75. ayet.)
• “De ki: Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler ancak Allah bilir.”

3.

(Neml suresi, 65. ayet.)
Gözle görülen varlıkların yanı sıra görüleme-

Bu ayetlerden,

yen varlıklar da mevcuttur. Bu varlıklar hak-

I. Melekler ve cinlerin varlığına işaret etmektedir.

kındaki bilgileri ---- yoluyla yüce Rabb’imiz
insanlara bildirmiştir.

II. Cinler gelecekten haber veremez.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlam bütünlüğü
sağlanır?

III. Melekler duyularla algılanabilen maddi
varlıklardandır.

A) aletler

B) gözlem

A) I ve II

B) I ve III

C) vahiy

D) cinler

C) II ve III

D) I, II ve III

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
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7.

Görünmeyen varlıklardan biri de cinlerdir. Hatta Kur’an-ı Kerim’de Cin suresi isminde bir sure de bulunur. Bu surede insanın cinler hakkında merak ettiği bazı bilgiler mevcuttur. Buradan da anlıyoruz ki görünmeyen varlıklarla ilgili doğru bilgiye vahiy yoluyla ulaşmalıyız. Cinler, görünmeyen varlıklar olduğu için
insanların hep ilgisini çekmiştir. Bu nedenle falcılık ile uğraşan kişiler insanlara gelecek hakkında bilgi verdiklerini, bunu da cinler aracılığı ile yaptıklarını iddia ederler. Elbette bu doğru değildir.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Cinler gaybı asla bilmez.
B) Görünmeyen varlıklarla ilgili temel kaynak Kur’an-ı Kerim’dir.
C) Falcılar, görünmeyen varlıklar üzerinden insanları istismar ederler.
D) Cinlerin iradesi yoktur.

8. Ali Öğretmen tabloya varlıklar âlemi ile ilgili kavram haritası çizmiştir.
Varlıklar Âlemi
Görülen Varlıklar

Görülemeyen Varlıklar

• Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar
• Özel aletlerle algılayabildiğimiz
varlıklar

• Melek
• Cin
?
• ----

Buna göre Ali Öğretmen’in kavram haritasında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) Mikroorganizmalar

B) Yer altı bitkileri

C) Şeytan

D) İnsan

9. Bir gün yabancı adamın birisi köy halkını meydana toplayıp onlara Allah’ın gözle görülmediği için varlığının da olmayacağını anlatıyordu. İçlerinden birisi, dönemin âlimlerinden olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerine durumu iletti. İmam-ı Azam Ebu Hanife meydana geldi, kalabalığın içinden geçerek
konuşma yapan yabancı adamı işaret ederek insanlara seslendi: “Ey ahali, içinizde bu adamın aklını
görebilen var mı?” Ortamda “Yok tabi ki göremiyoruz.” şeklinde uğultu yükseldi. İmam-ı Azam: “Onun
tezine göre bu adamın aklı yoktur değil mi?” şeklinde sordu. O anda, yabancı adam durumu anladı ve
Allah’a iman etti.
Bu metinden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir şeyin varlığına inanmak için onun mutlaka somut olması gerekir.
B) Merhamet, sevgi gibi duygular gözle görülemez.
C) Bir şeyin varlığına inanmak için onun gözle görülmesi gerekmez.
D) Allah’a iman aklın şartlarından biridir.
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4. I. Yorulma özellikleriOPT�
yoktur. K

Meleklerle ilgili,

2 (5900
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I. Gözle görülmezler.

II. Çoğalırlar ve sürekli sayıları artar.

II. Varlıklarına inanmak İslam’ın inanç esaslarındandır.

III. Erkeklik ya da dişilikleri söz konusu değildir.

III. İrade sahibi değillerdir.

IV. İrade sahibidirler.

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

Numaralanmış ifadelerden hangileri meleklerin özelliklerindendir?

C) II ve III

D) I, II ve III

A) I ve III

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

2.
Haberci
Yöneten

Güç

5. Yüce Allah’ın bildirdiği emir, yasak, öğüt ve

?

Şemada bir kavramın sözlük anlamları verilmiştir.

haberleri peygamberlere iletmekle görevlidir.
Bu görevi nedeniyle vahiy meleği olarak bilinmektedir.

Buna göre şemadaki “?” işareti ile belirtilen
kutucuğa aşağıdaki kavramlardan hangisi
getirilmelidir?

Bu bilgiler aşağıdaki meleklerden hangisine aittir?

A) Peygamber

B) İnsan

A) Mikail (a.s.)

B) İsrafil (a.s.)

C) Cin

D) Melek

C) Azrail (a.s.)

D) Cebrail (a.s.)

3. “...Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki, Allah’a,
ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır...”
(Bakara suresi, 177. ayet.)

6. “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli ya-

Bu ayetten meleklerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

zıcılar vardır, onlar yapmakta olduklarınızı bilir.”

A) Nurani varlıklar olduklarına
B) Doğruyu ve yanlışı ayırt edemediklerine

Bu ayetlerde aşağıdaki meleklerden hangisinin görevine değinilmiştir?

C) İyiliğin sembolü olduklarına

A) Hafaza melekleri

B) Rahmet melekleri

D) Varlıklarına iman etmenin gerekliliğine

C) Münker Nekir

D) Kiramen Kâtibin

(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.)
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7. Küçük çocuklara, erdemli davranışlar sergileyenlere, canlılara çokça merhamet edenlere ve annemize
sevgimizi ifade etmek için “melek gibi insan” tabirini kullanırız. Çünkü ---Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlam bütünlüğü sağlanır?
A) melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdür.

B) melekler gözle gürülemezler.

C) meleklerin iradesi yoktur.

D) melekler ölümsüzdür.

8.

Melekler

Görevleri

I.

Mikail (a.s.)

Doğa olaylarını yürütmekle görevli melektir.

II.

Azrail (a.s.)

Ölen insanları kabirde sorguya çekmekle görevli olan melektir.

III.

Münker Nekir (a.s.)

Allah’ın izni ile eceli gelenlerin ruhunu almakla görevli melektir.

IV.

İsrafil (a.s.)

Biri kıyametin kopması, diğeri de yeniden diriliş sırasında iki defa sûra üflemekle
görevli melektir.

Bu tablonun doğru olması için numaralanmış melek isimlerinden hangilerinin yer değiştirmesi
gerekir?
A) I ve II

9.

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

“Melekler insanı iyi ve güzel olan davranışları yapmaya yönlendirir. Kim içinden iyiliğe yönelten bir ses duyarsa bilsin ki o meleğin sesidir. Hemen o sese kulak versin...”
(Hadis-i şerif)

Bu hadisten,
I. Meleklere inanan insan olumlu davranışlar sergilemeye gayret eder.
II. Melekler insanların kötülük yapmasını istemez.
III. Melekler insanların iradelerinin önüne geçer.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

10.

B) I ve III

Bugün hava çok
güzel, kırlarda piknik
yapmaya gideceğiz.

Aslı

C) II ve III

D) I, II ve III

Bugün okula giderken
meleklerin beni
koruduğunu hissettim.

Babamın vefatının
üzerinden iki yıl geçti.

Arda

Mine

Yukarıdaki öğrencilerin kurduğu cümleler melekler ile ilişkilendirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) Mikail (a.s.)
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B) Cebrail (a.s.)

C) Azrail (a.s.)

D) Hafaza
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1.

Ahirete inanan bir insandan;
I. muhtaçlara yardım etmesi,
II. kötü davranışlardan kaçınması,
III. kıyametin kopacağı günü bilmesi
durumlarından hangileri beklenir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Kkadar
- Test
3 (590048)
4. İnsanın doğumundanOPT�
ölümüne
yaşadığı süreye ----, hayatının sona erdiği zamana
ise ---- denir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır?
A) ecel - ömür

B) ahiret - ecel

C) ömür - ecel

D) ölüm - ecel

5. Ahirete iman eden bir kimseden aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?

2. • Asıl yurt ahirettedir.

A) Anne babaya iyi davranması

• İşimiz ahirete kaldı.
• Ahirette hakkımı alacağım.
Bu cümlelerden hareketle ahiretle ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) İbadetlerini düzenli yapması
C) Kul hakkına girmesi
D) Kimsesizleri koruyup gözetmesi

A) Asıl ve sonsuz hayat ahirettir.
B) Bu dünyada yapılanlar ahirette karşılık
bulacaktır.
C) Dünya hayatı geçicidir.
D) Ahiretten sonra tekrar dünyaya dönülecektir.

6. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür.
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler.)
Bu ayetle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) İnsan bu dünyada yaptığı her şeyin karşılığını mutlaka görecektir.
B) İyilik yapanların sayısı daha fazladır.

3.

C) Hayır ve şer Allah’tandır.
“Her canlı ölümü tadacaktır.”
(Âl-i İmrân suresi, 185. ayet.)

Bu ayetten,
I. Dünya hayatı mutlaka son bulacaktır.

D) Yapılan kötülüklerin miktarı azsa affedilebilir.

7. I. İnsanın olağanüstü güçleri vardır.

II. Hiç kimse ölümsüz değildir.

II. İnsan akıl ve irade sahibidir.

III. Tüm canlılar için kaçınılmaz bir gerçeklik
kıyamet anını görmek olacaktır.

III. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu yoktur.
IV. Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) I ve II

B) I ve III

A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) I, II ve III

C) II ve IV

D) I, II ve IV
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8.

“Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan da nasibini unutma.
Allah’ın sana ihsan ettiği gibi sen de (insanlara) iyilik et, yeryüzünde bozgunculuğu isteme. Şüphesiz ki Allah
bozguncuları sevmez.”

(Kasas suresi, 77. ayet.)

Bu ayet aşağıdaki hadislerin hangisi ile aynı doğrultudadır?
A) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin ya sussun.”
B) “Geçim için çalışıp helalinden kazanmak ve ailesine bakmak da sadakadır.”
C) “Müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlakı en güzel olandır.”
D) “Hiç ölmeyeceğini zanneden biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi tedbirli ve hazırlıklı ol.”

9. • “Dünya hayatı eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise Allah’tan korkanlar için
daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?”
(En’âm suresi, 32. ayet.)
• “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üstündür. O, bağışlayandır.”
(Mülk suresi, 2. ayet.)
Bu ayetlerden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Ahiretin ve ölümün gerçekliğini bilmek gerekir.
B) Ölüm bir yok oluş değil, sonsuz hayatın başlangıcıdır.
C) Yapılan iyi ve kötü işlerin mutlaka bir karşılığı olacaktır.
D) Ahiret hayatı, insanın en büyük korkusu olmalıdır.

10.

“İlahi adalet” kavramı dilimize yerleşen yaygın kullanımlardan biridir. Başımıza birileri yüzünden olumsuzluklar geldiğinde eğer hakkımızı o anda alamıyorsak “İlahi adalet var, bir gün hakkımı alacağım.” deriz. Kişi
dünyada sınırsız özgürlüğe sahip değildir. Yaptıklarımızın mutlaka bir bedeli olacaktır. Ölüm gerçeği kadar
ömrün nasıl geçtiği de önemlidir. İlahi adalet tecelli ettiğinde kimsenin hakkının bizde kalmaması için kötü
davranışlardan uzak durmalıyız.

Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdaki ayetlerden hangisiyle daha yakından ilişkilendirilir?
A) “Sizi boş yere yarattığımızı ve bizim huzurumuza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?”
(Mü’minûn suresi, 115. ayet.)
B) “Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, yakınlara yardım yapmayı emreder...”
(Nahl suresi, 90. ayet.)
C) “Oysa sen onlardan herhangi bir karşılık da beklemiyorsun. O Kur’an bütün âlemler için bir öğüttür...”
(Yûsuf suresi, 104. ayet.)
D) “...Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”
(Haşr suresi, 9. ayet.)
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1.

Sözlükte ayağa “kalkma, doğrulma, dikilme”
gibi anlamlara gelir. Dinî bir terim olarak ise
evrendeki canlı ve cansız fark etmeksizin her
şeyin varlığının son bulmasıdır.

OPT�K - Test 4 (590049)

4.

Yukarıda hangi kavramın açıklanmasına
yer verilmiştir?
A) Ahiret

B) Mahşer

C) Kıyamet

D) Dünya
Bu görsel ahiretle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilişkilendirilir?

2.

“Yeryüzünde bulunan her canlı fanidir. Ancak

A) Mahşer

B) Haşr

C) Mizan

D) Kabir

azamet ve ikram sahibi Rabb’in bakidir.”
(Rahmân suresi, 26 ve 27. ayetler.)

Bu ayetten,
I. Allah’tan başka tüm varlıklar sonludur.

5. Aşağıda ahiret hayatının aşamaları karışık
olak verilmiştir.

II. İnsan için ölüm kaçınılmaz bir gerçekliktir.

I. Mahşerde toplanma

III. Kıyamet anını gören insanlar, imanı zayıflamış olanlardır.

II. Yeniden dirilme

yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

III. Sûra birinci kez üflenmesi
IV. Cennet - cehennem
Bu aşamalarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I - II - IV - III

B) III - II - I - IV

C) IV - III - II - I

D) II - III - I - IV

3.
Doğum

Ölüm
Ömür

Kıyamet
?

Mahşer

6. • İsrafil meleği
• Sûr’a üflenmesi

Yukarıdaki kavram haritasında boş bırakılan yere ahiret hayatının aşamalarından
hangisi gelmelidir?

• Ahiret hayatının başlangıcı

A) Mizan

B) Ecel

A) Kıyamet

B) Sırat köprüsü

C) Cennet

D) Kabir

C) Amel defteri

D) Mizan

Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisi ile
doğrudan ilgilidir?
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7.

Kiramen Kâtibin melekleri insanların dünyada

10.

Dinimize göre dünyadaki hayatında iyi ve güzel

yapıp ettikleri her şeyi yazar. Sağımızda ve so-

işler yapanlar, mizanda sevabı fazla olanlar

lumuzda bulunan meleklerin yaptığımız davra-

Allah tarafından ödüllendirilecektir.

nışları kaydetmeleri, ahirette mizan gününde
kayıtlardan bakılacak ve gereken karşılığı veri-

Bu cümledeki altı çizili ifadede anlatılmak
istenen yer aşağıdakilerden hangisidir?

lecektir. Bu tutulan kayıtlar dinimizde ---- ola-

A) Sonsuz bir dünya hayatı

ortaya çıkarılacaktır. Herkesin yapıp ettiğine o

rak bilinmektedir.

B) Cennet

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi yazılmalıdır?
A) kıyamet defteri

B) amel defteri

C) mahşer defteri

D) cennet defteri

C) Mahşer
D) Cehennem

11. Aşağıdaki olaylardan hangisi kıyametin
8.

İsrafil meleğinin sûr denilen alete ilk üfleyişinde
evrende canlı ve cansız tüm varlıkların varlığı
son bulacaktır. İsrafil meleğinin sûra ikinci üfleyişinde ise tüm insanlar (ne zaman ölmüş

kopmasının ardından gerçekleşecek ilk
aşamadır?
A) Yeniden diriliş
B) Haşr

olduklarının önemi olmaksızın) yeniden dirilti-

C) Mizan

lecek ve ---- denilen yerde bir araya gelecek-

D) Cennet - cehennem

lerdir. Bu toplanmaya “haşr” adı verilir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki
ifadelerden hangisi yazılmalıdır?
A) amel

B) mizan

C) mahşer

D) sırat

12. “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de
kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabb’in
kullarına (zerre kadar) zulmedici değildir.”
(Fussilet suresi, 46. ayet.)

9. İlahi adalet terazisi ve amel defterinin var-

Bu ayetten,

lığına inanan bir insandan;

I. Yüce Allah adildir.

I. cimrilikten kaçınmak,

II. Herkes kendi yaptıklarından sorumlu tutulacaktır.

II. güzel ve ahlaklı bir dille konuşmak,
III. fiziksel ve psikolojik şiddete eğilimli olmak
davranışlarından hangilerini yapması beklenir?

III. Cehenneme gidenler Allah’ı göremeyeceklerdir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II

B) I ve III

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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Ahiret Hayatının Aşamaları - II
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OPT�K - Test 5 (590050)

1.

“Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığında, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığında…
(İnfitâr suresi, 1-4. ayetler.)

Bu ayetlerde ahiret hayatının hangi aşamaları vurgulanmıştır?

2.

A) Kıyamet - yeniden diriliş

B) Mizan - mahşer

C) Kıyamet - haşir

D) Cennet - cehennem

İnsanlar yeniden diriltildikten sonra yüce Allah’ın huzurunda toplanırlar. Artık hesap verme vakti gelmiştir.
Büyük bir kalabalık, herkesin birbirinden kaçmaya çalıştığı büyük bir yüzleşme. Henüz adalet terazisi kurulmamıştır. Toplanan insanlar endişe ve telaş içinde oraya buraya koşturmaktadır. Yüce Allah bu durumu
Abese suresi, 34-36. ayetlerde şu şekilde anlatmaktadır. “İşte o gün kişi; annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.”

Bu metinde ahiretin aşamalarından hangisine değinilmemiştir?
A) Kıyamet

3.

B) Mahşer

C) Ba’s

D) Mizan

Dünyadaki bütün varlıklar sonludur. İnancımıza göre her canlı bir gün mutlaka ölecektir. İnsanlar, hayvanlar, ağaçlar, çiçekler bir gün son bulacaktır. Tıpkı bu canlılar gibi içinde yaşadığımız dünya, gezegenler,
Güneş sistemi de bütünüyle nihayete erecektir. Her şeyi yaratan Allah, her şeyin sonlu olduğunun da sonsuz bilgisine sahiptir. Yüce Allah tüm bu eksikliklerden münezzehtir. O asla sonlu değildir. Yüce Allah evrenin tek ve sonsuz hâkimidir.

Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisini daha fazla desteklemektedir?
A) “Gökten bereketli bir su indirdik: onunla bahçeler, biçilecek daneler bitirdik…”
(Kâf suresi, 9-11. ayetler.)
B) “Kim Allah’ın huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır...”
(En’âm suresi, 160. ayetler.)
C) “Yeryüzünde bulunan her canlı fânidir. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’in bakidir.”
(Rahmân suresi, 26 ve 27. ayetler.)
D) “Allah iman eden ve iyi işler yapanlara söz vermiştir. Onlara bağışlama ve büyük mükafat vardır.”
(Mâide suresi, 9. ayet.)
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4.

“Kitap ortaya konmuştur: Suçluların onda yazılı olanlardan korktuklarını görürsün. ‘Vay halimize’, derler. ‘Bu
nasıl bir kitapmış!’ Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece
yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabb’in kimseye zulmetmez.”
(Kehf suresi, 49. ayet.)

Bu ayetten,
I. Ahirette kimseye haksızlık edilmez.
II. Herkese, yaptığının karşılığı verilir.
III. Yüce Allah adildir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

5.

Sonbahar

Kış

Yaz

İlkbahar

Bu görsel aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilir?

6.

A) Tabiatta yeniden dirilmeye örnekler vardır.

B) İlahi adalet terazisi kurulacaktır.

C) Mahşerde herkes bir araya toplanacaktır.

D) Bazı canlılar kıyamete kadar hayatta kalacaktır.

“Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Rabb’inin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O, göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir...”
(A’râf suresi, 187. ayet.)

Bu ayette kıyametle ilgili,
I. Zamanı Allah’ın bilgisi kapsamındadır.
II. Birdenbire gerçekleşecektir.
III. İyi insanlar asla görmeyecektir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
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B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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1.

“Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba
çekiniz, büyük hesap günü için kendinizi hazırlayınız.”

4. Ölüm ne güzel şey

OPT�K - Test 6 (590051)

Budur perde ardından haber
Hiç güzel olmasaydı

(Hadis-i şerif)

Ölür müydü Peygamber

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

N. Fazıl Kısakürek
Bu şiirden,

A) Ahirete iman insanın otokontrol becerisini
artırır.

I. Ölüm korkulacak bir şey değildir.
II. Ölüm bir yok oluştur.

B) Dünyada yapılan davranışların karşılığı
ahirette görülecektir.

III. Ölüm herkes için kaçınılmaz bir sondur.

C) Ahirete iman eden bir insan davranışlarına
çekidüzen vermelidir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) I ve III

D) Hesaba çekilen insanlar cennete gidecektir.

C) II ve III

D) I, II ve III

5.

2. I. Haksızlık
II. Kibir

İnsanlar bu dünyada yaptıklarının kar-

III. Vefa

şılığını ahirette alacaklardır.

IV. İftira
Yukarıdakilerden hangileri ahirete iman
eden bir kimsenin kaçınması gereken tutum ve davranışlardandır?
A) I ve III

B) II ve III

C) II ve IV

D) I, II ve IV

3. Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette Allah’a iman
konusunun hemen ardından ahirete iman zikredilir. Genellikle bir arada zikredilen bu ayetlerde iyi ve güzel işler yapmanın da önemi
vurgulanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?
A) Ahirete iman ile davranışlar arasında bir
ilişki vardır.
B) Ahirete iman Allah’a imandan daha önemlidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyi pekiştirecek niteliktedir?
A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

6. Ahirete iman etmek insana bazı davranışlar
kazandırır. İnsan, ahirete inandığı zaman hayatında birçok alanı buna göre düzenler. Ahirete inanan bir insan başıboş yaşamaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahirete
inanan bir kimseden beklenmez?
A) Yüce Allah’a verdiği nimetler için minnet
duygusu ile şükretmek
B) İnsan haklarını gözetmek

C) Ahirete hazırlık yapmaya gerek yoktur.

C) Güzel ahlak sahibi olmak

D) Ahirete yalnızca kıyamet anını yaşayanlar
gidecektir.

D) Dünya hayatının sonsuz olduğuna inanmak
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yaptıklarından hesaba çekileceğinin farkında olmaz.

I

II

kötülüklerden kaçınır.

Ahirete inanan
bir kimse

hayatını anlamlı işler ile
doldurur.

III

IV

ölümün bazı insanlar için bir yok
oluş olduğunun farkındadır.

Yukarıdaki şemadan hangileri çıkarılırsa kavram haritası doğru olur?
A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

8. • “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden
kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da
sussun.”
(Hadis-i şerif)
• “Kim de mümin olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.”
(İsrâ suresi, 19. ayet.)
Bu hadis ve ayet aşağıdaki konulardan hangisi ile daha yakından ilişkilendirilir?
A) Ahiret hayatının aşamaları
B) Dünya hayatının geçici olduğu
C) Ahirete imanın insan davranışlarına olan etkisi
D) İslam’ın temel şartları

9.

Ahirete iman eden bir kimse öldükten sonra yeniden diriltileceğine, bu dünyada yaptığı her şeyin orada
karşısına çıkacağına inanır. Allah’ın onu her an gördüğünün bilincinde olur. Buna inanan bir mümin her
türlü kötülükten uzak durur. Gizli açık tüm kötülüklerden kaçınır. Daima iyi işler yapmaya gayret gösterir.
Yoksulları korur, gözetir. Canlılara merhamet eder. Bu davranışlarının karşılığı olarak da ahirette ödüllendirileceğine inanır. Bu da o kimseyi, dünyada mutlu ve huzurlu yapar. Psikolojik olarak daha güçlü olur.

Bu metinden,
I. Ahirete iman, insanın davranışlarını şekillendirir.
II. Ahiret inancı, kişiyi manevi olarak güçlü kılar.
III. Ahirete inanan bir insan, sorumluluklarının bilincinde olur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
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B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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1.

OPT�
K - Test
7 (590052)
4. Aşağıdakilerden hangisi
yaklaşık
olarak

I. Bebekken konuşması

aynı dönemde yaşayan peygamberlerdendir?

II. Kayadan deve çıkarması
III. Hastaları iyileştirmesi

A) Hz. Yahya (a.s.) - Hz. İbrahim (a.s.) Hz. Musa (a.s.)

Numaralanmış mucizelerden hangileri Hz.
İsa’ya aittir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

B) Hz. Musa (a.s.) - Hz. Harun (a.s.) Hz. İsa (a.s.)
C) Hz. İsa (a.s.) - Hz. Zekeriya (a.s.) Hz. Yahya (a.s.)
D) Hz. Yahya (a.s.) - Hz. Nuh (a.s.) Hz. Âdem (a.s.)

2. Hz. İsa (a.s.) ---- halkına peygamber olarak
gönderilmiş ve kendisine ---- adlı ilahi kitap
indirilmiştir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
hangi ifadeler yazılmalıdır?
A) Medyen - İncil
B) İsrailoğulları - İncil
C) Hud - Zebur
D) Semud - Zebur

5.
Hz. İsa’nın (a.s.) söylediklerini doğrulayan
bazı insanlar vardı. Bunlardan bir bölümü
daima onun yanında duruyordu. Ona gelen
vahiyleri öğreniyorlar, Allah’ın emrettiği ilkeleri uygulamaya çalışıyorlardı. Zaman
zaman İsrailoğullarının tavırlarından etkilendikleri oluyor ve Hz. İsa’dan (a.s.) mucizeler istiyorlardı.

Bu metinde adı geçen topluluk aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

3. “Şüphesiz Allah katında (yaratılış bakımından) İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir.
Onu topraktan yarattı. Sonra ona ‘Ol!’ dedi. O
da hemen oluverdi.”

A) Nasıralılar

B) Havariler

C) Müşrikler

D) Bedeviler

(Âl-i imrân suresi, 59. ayet.)
Bu ayetten Hz. İsa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

6. I. Kudüs

A) Allah’ın bir mucizesi olarak babasız dünyaya gelmesi

II. Mısır

B) İlk peygamber olması

Yukarıdakilerden hangileri Hz. İsa’nın (a.s.)
yaşadığı bilinen yerlerdendir?

C) Kendisine kitap verilen peygamberlerden
olması
D) Hz. Yakup (a.s.) ile akraba olması

III. Şam

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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Hz. Meryem’in annesi Hanne, bir gün bir çocuğu olursa, onu bir mescidin hizmetine vereceğini adamıştı.
Yüce Allah Hanne’nin bu duasını kabul etmişti. Hanne dünyaya gelen evladı Hz. Meryem’i ---- bir odasına yerleştirmişti. Hz. Meryem burada tefekkür ve ibadet ediyordu.

Bu metinde boş bırakılan yere verilen bilginin doğru olması için aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

8.

A) Mescid-i Haram’ın

B) Mescid-i Aksa’nın

C) Mescid-i Nebi’nin

D) Mescid-i Kuba’nın

“Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ‘Ol!’ der ve o da oluverir. Şüphesiz
Allah, benim de Rabb’im sizin de Rabb’inizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat
Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler...”
(Meryem suresi, 34 ve 35. ayetler.)

Bu ayetten,
I. Allah’ın her şeye gücü yeter.
II. Allah’a şirk koşmamak gerekir.
III. Yüce Allah doğmamış ve doğurmamıştır.
ilkelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

9.

•

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

“Ant olsun, ‘Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.’ diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti:
‘Ey İsrailoğulları! Yalnız benim de Rabb’im, sizin de Rabb’iniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a ortak
koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınacağı da ateştir. Zalimler için
hiçbir yardımcı yoktur.”

•

“Ant olsun, ‘Allah üçün üçüncüsüdür.’ diyenler kafir oldu. Hâlbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse ant olsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap
dokunacaktır.”

(Mâide suresi, 72 ve 73. ayetler.)

Bu ayetlerde yüce Allah tarafından eleştirilen durum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ticarette hile yapılması
B) Ahlaki tutum ve davranışlardan uzaklaşılması
C) İbadetlerin eksik yapılması
D) Peygamberin tanrılaştırılarak yüce Allah’a şirk koşulması
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1.

I. Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.
II. Sekiz ayetten oluşur.
III. Kısa surelerdendir.
Nâs suresi ile ilgili yukarıdaki bilgilerden
hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

OPT�
K - Test
8 (590053)
4. Görünen ve görünmeyen
varlıkların
şerrinden
(kötülüğünden) Allah’a sığınmak için özellikle
bazı surelerin okunması Peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu surelerdendir?
A) Fil ve Cin suresi
B) Yâsin ve Bakara suresi
C) Kevser ve Kafirun suresi

2. Aşağıda Nâs suresinin okunuşu karışık bir

D) Felâk ve Nâs suresi

şekilde verilmiştir.
I. Kul eûzu bi Rabbin-nâs

5. “Meliki’n-nâs: İnsanların melikine...”

II. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs.
III. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. Mine’l
cinneti ve’n-nâs.
IV. Min şerril vesvâsi’l-hannâs.

(Nâs suresi, 2. ayet.)
Bu ayette yüce Allah’ın vurgu yapılan “Melik” isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Nâs suresinin okunuşunun doğru olması
için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Mutlak sahip ve hâkim

A) III ile IV. kısım yer değiştirmelidir.

C) Yoktan var eden

B) III. kısım en başa alınmalıdır.

D) Sonsuz olan

B) Terbiye eden

C) II ile III. kısım yer değiştirmelidir.
D) II. kısım, IV. kısımdan sonra gelmelidir.

6. 
?

?

3. Nâs suresi Kur’an-ı Kerim’in 114. suresidir.
Altı ayetten oluşan surenin Mekke Dönemi’nde indirildiğini söyleyen âlimler olduğu gibi
Medine Dönemi’nde indirildiğini söyleyenler
de vardır. Surede bütün kötülüklerden Allah’a
sığınmanın gerektiği üzerinde durulmuştur.

?

Allah’a
sığınırım.

?

Bu metinde Nâs suresi ile ilgili aşağıdaki
bilgilerden hangisine değinilmemiştir?

Nâs suresinin anlamı düşünüldüğünde bu
şemaya aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) Kur’an-ı Kerim’deki konumuna

A) Kötülük yapan insanlardan

B) Genel itibarıyla hangi konuya vurgu yaptığına

B) Kalplere vesvese verenlerden

C) Toplam ayet sayısına

D) İnsanı korkutan maddi ve manevi her şeyden

D) İndirilme süresinin kaç gün olduğuna

C) İyi insanların samimiyetinden
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