
 

 

7. SINIF 1. ÜNİTE 
MELEK VE AHİRET İNANCI  

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )  

 
Ahirete İman 

 
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olaya kıyamet denir.  
B) Mizan amellerin tartılması ile ilgili bir terimdir. 
C) Ölümden sonra tekrar diriltilmeye kadar geçen devreye kabir hayatı 
denir. 
D) İnsana hayat veren ruh öldükten sonra başka bir varlığa geçer. 
 
 
2- “Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra da Allah’a döndürüleceksiniz.” ve 
“İnsan, kendi yaradılışını unutarak bize de bir örnek getirdi. Dedi ki: 
“Çürümüş kemikleri kim diriltecek? “De ki: Onları ilk defa yaratmış olan 
diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir.” ayetleriyle anlatılmak istenen 
asıl gerçek nedir? 
A)Her canlı ölecek ve Allah’ın izniyle hesap vermek üzere yeniden 
dirilecektir. 
B)Herkes iyi veya kötü yaptığı her şeyin karşılığını görecektir. 
C)Allah adil, merhametli ve affedicidir. 
D)Ahiret Gününe inanan yararlı işler yapmalıdır 
 
3- “ O hanginizin daha iyi amel yapacağını denemek için, ölümü de hayatı 
da takdir eden ve yaratandır” Mülk suresi ayet 2 Yukarıdaki ayet’in vermek 
istediği ana fikir aşağıdakilerden hangisidir? 
a-) Dünya hayatının geçici olduğu 
b-) Dünya hayatının bir imtihan devresi olduğu  
c-) Ahiret hayatının ebedii olduğu 
d-) Hayatın ve ölümün Allah’ın takdirinde olduğu 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi dünya ve ahireti İslam dinine göre açıklamaz?  
A) Dünya ve ahiret bir bütündür. Biri diğerlerine tercih edilemez. 
B) Dünya varılabilecek son noktadır ve ölüm, yok oluştur.  
C) Ahireti kazanmak, dünyadaki hazırlığımıza bağlıdır. 
D) Ölüm ebedi yolculuğa başlangıç noktasıdır. 
 
5- “Allah’ın rahmetinin eserine bir bak, yeryüzünü kuruduktan sonra nasıl 
canlandırıyor. İşte ölüleri de böyle diriltecektir. O’nun her şeye gücü 
yeter.”(Rum suresi,50) ayetinde vurgulanmak istenen düşünce nedir? 
A-Cennetin varlığı   B-Öldükten sonra dirilmenin olacağı  
C-Allah’ın merhameti D- Cehennemin varlığı  
 
6- Allah’ın (cc) güzel iş yapanları ödüllendirmesi ve kötülük yapanları 
cezalandırması .................................... . Yukarıdaki noktalı bölüm 
aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır.  
a-) Adaletinin gereğidir    b-) İnsanları sevdiğinin göstergesidir  
c-) Merhametinin ifadesidir  d-) Affediciliğini gösterir  
 

 
7- Karagözüm söyle bakalım, Peygamberimizin "Dünya Ahiretin tarlasıdır." 
hadisini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Ne ekersen, onu biçersin.  B) Sakla samanı, gelir zamanı.  
C) Dost acı söyler.      D) Ayağını yorganına göre uzat. 
 
8- Kur'an-ı Kerim, bize dünya ve ahiret mutluluğumuz için, uymamız 
gereken kuralları bildirir, iyi ve kötü davranışları gösterir. Çünkü ahiret 
günü Allah'ın huzuruna çıkıp dünyadaki davranışlarımızın hesabını 
vereceğiz. Karşılığında mükâfat ya da ceza göreceğiz. Aşağıdakilerden 
hangisi bu bilgilerden çıkarılamaz? 
A)Dünyadaki yaşantımızla ahiret hayatımız arasında ilgi vardır. 
B)insanlar yaptıklarından dolayı hesap verecektir. 
C)Bütün insanlar ahiret hayatına cennette devam edecektir.  
D)Kur'an-ı Kerim insanlara iyi ve kötü davranışların neler olduğunu 
gösterir. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
9- "İnançlı kimseler, bu dünyanın geçici olduğunu, ölümle her şeyin 
bitmediğini, öldükten sonra dirilmenin gerçek olduğunu, ahiret âleminin 
ebedi olduğunu, yaptığı iyiliklerin mükâfatı olarak Cennete, kötülüklerin 
cezası olarak da Cehenneme gideceğini düşünürler ve bilirler.'' Yukarıda 
ahiret inancıyla ilgili verilen bilgilere göre insanın dünyadaki yaşamında 
nasıl bir yol izlemesi beklenir?" 
A-Sadece bu dünya için çalışması   
B-Dünya işlerinden tamamen el çekmesi 
C-Dünyanın nimetlerinden haram, helal tanımadan faydalanması  
D-Kötülüklerden kaçınıp, iyilik yapması  
 
10- "Kıyamet günü için adalet terazilerini kuracağız. Hiç kimseye zerre 
kadar zulüm edilmeyecek. Hardal tanesi kadar birşey olsa onu ortaya 
getiririz. Hesapçılar olarak biz yeteriz!"  
(Enbiya 47) ""O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte 
onlar kurtuluşa erenlerdir. "" (Araf 8)  
Yukarıdaki ayetlerde belirtilen tartı yani mizan hakkında verilen aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?"      
A-Mizan'da hiçbir şekilde haksızlık yapılmaz.  
B-Mizan'da sevapları ağır gelenler Cennet'e gönderilir.   
C-Mizan, bu dünyadaki tartılara benzemez, onun mahiyetini sadece Allah 
bilir. 
D-Mizan'a, ufak işlerden dolayı meydana gelen sevap ve günahlar 
koyulmaz. 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi “Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize 
döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi 57) ayetinden çıkarılacak bir sonuç 
değildir? 
A- Bütün insanların öleceği  
B- Ölümden sonra dirilişin olacağı  
C- Ölümün mutlak son olduğu 
D- Ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanılacağı 
 
12- " Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Âhiret 
yurduna gelince, asıl hayat işte odur. Ah, bilebilselerdi!” (Ankebût Suresi)  
Yukarıdaki ayetlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  
a-Sadece bu dünya hayatı için çalışmak doğru değildir. 
b-Ahiret hayatının nimetlerine kavuşmak için, dünyanın nimetlerinden 
faydalanmamak gerekir. 
c- “Bu dünyaya bir daha mı geleceğiz?” diyerek dünyanın tadını 
çıkarmalıyız.   
d- Dünya Hayatı mademki bir eğlence, o halde doyasıya eğlenmeliyiz. 
 
13- Ahiret inancıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A-)Ölüm Allah'ın koyduğu bir kuraldır. B-) Ölüm yok olmak demektir.  
C-) Müslüman ölümden korkmaz.   D-) Ölüm Allah'a kavuşmaktır 
 
14- Kuran-ı Kerim, ölümden sonra yeniden dirilme olacağından ve 
insanların dünyada yaptıkları eylemlerden sorgulanacağını 
bildirmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerim'in yeniden dirilişi insan aklına 
kavratmak için verdiği örneklerden biri değildir? 
A) Allah'ın gökleri ve yerleri düzenli bir şekilde yaratması 
B) Yağmurun etkisiyle çeşitli meyve ve sebzelerin topraktan 
yeşermesi. 
C) Kuru toprağa yağan yağmurdan sonra topraktan çeşitli bitkilerin 
çıkması. 
D) Sonbahardan sonra yok olan bitki örtüsünün ilkbaharda tekrar 
ortaya çıkması. 
 
15- ”Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce 
Rabbi’nin varlığı süreklidir.” Ayeti, yaratılmış olan tüm varlıkların bir 
ömürleri olduğunu vurgular. 
Bu ayete göre, Yaşamın sonlu olduğu bilincinde olan bir mümin yaşamını 
doğru değerlendirirken hangisini yapmaz? 
A- Çevresine ve topluma karşı görevlerini yerine getirir 
B- Vaktinin kıymetini bilir 
C- Gününü gün eder. Ölümlü biri olarak her istediğini yaşamak için 
uğraşır. 
D- İbadetlerini titizlikle yerine getirir.  
 


