
 

 

7. SINIF 1. ÜNİTE 
MELEK VE AHİRET İNANCI  

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

 
 
 
1- Aşağıdakilerden hangisi Ahirete inanmanın insana faydaları arasında 
gösterilemez?  
a) Ahiret insan için umut ve huzur kaynağıdır 
b) Ahirete inanmak insanın kendi kendini denetlemesini sağlar 
c) İnsan, Ahirete inanarak yaratılışın, yaşamın ve iyi insan olmanın 
anlamını kavrar 
d) Ahiretin varlığına inanan insanlar için bu dünyanın hiçbir önemi yoktur 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman etmenin toplumsal 
kazanımlarından biri olamaz? 
A-Toplumda adalet bilincinin yerleşmesini sağlar. 
B-Toplumda birlik ve beraberliği sağlar. 
C-Yüz kızartıcı suçların azalmasını sağlar. 
D-Toplumda endişe yaratır. 
 
3- Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının insana sağladığı faydalardan 
değildir? 
A) Kötülük yapmadan alıkoyması    B) İyilik yapmayı teşvik etmesi  
C) Yalan söylemeyi özendirmesi    D) Bencillik duygularını kırması 
 
4- Ahiret gününe iman etmiş kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz? 
A- Anne-babasına, öğretmenlerine ve diğer büyüklerine saygı duyar. 
B-Yalan ve iftiradan kaçınır, sözünde durmaya önem verir. 
C- Şan, şöhret ve zenginlik için diğer insanların haklarını yer. 
D- Hiç kimsenin olmadığı yerlerde bile Allah'ın kendisini gördüğünü 
düşünerek kötü işler yapmaktan kaçınır. 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan kişinin özelliklerinden değildir? 
A- Hayatın zorluklarıyla karşılaştığında doğruluktan ödün vermez. 
B- Çıkar sağlamak için hak yemez. 
C- Allah’ın kendisine yüklediği sorumluluğun bilincindedir. 
D- Dindar görünerek saygı görmek ister. 
 
6- Ahiret inancı, insanlara ruhsal bir huzur verdiği gibi sosyal yaşamda bazı 
kötülükler-den uzak kalmalarını da sağlar. İnsanın yaptı-ğı bir iyilik veya 
kötülüğün karşılığını mutlaka göreceği inancı, onda sorumluluk duygusunu 
geliştirir. Ölçülü davranmasını sağlar. 
Bu paragrafa göre ahiret inancı aşağıdakilerden hangisini sağlamaz? 
A- Ahlâk’ın güzelleşmesini  
B- Sorumluluk bilincinin güçlenmesini  
C- Yanlış davranışlardan kaçınmayı  
D- Dünya hayatını geçici olduğunu düşünüp, çalışmayı bırakmasını 
 
7- Ahirete inanan insanın suç işlemesi zorlaşır. Çünkü insanda Allah’a karşı 
derin bir saygı ve günah işlemeye karşı utanma duygusu oluşmaktadır. 
Ayrıca yaptığı her şeyin kaydedildiğine ve ahirette hesabını vereceğine 
inanmak insanda sorumluluk bilincini geliştirtir. 
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?  
A-) Suç işleyen kimseler, cezasını bu dünyada çekmelidir 
B-) Suçluluk duygusu, ahirete olan inancımızı zayıflatabilir 
C-) Ahirete inanmak, davranışlarımıza olumlu etki yapar 
D-) Sorumluluk sahibi olmayanlar ahirete inanmazlar 
 
8- Hasan, abisi Hüseyin ile bazen kaba bir şekilde konuşuyor, bu 
davranışında da bir sakınca görmüyordu. Hasan’ın “Kim zerre miktarınca 
bir kötülük işlemişse (ahirette) onu görür.” ayetini özümsemesi 
durumunda aşağıdakilerden hangisine yönelmesi beklenir? 
A- Ayette büyük günahlardan söz edildiğini düşünmeye 
B- Hüseyin kabalıkla karşılamadığı sürece bu davranışı tekrarlamaya 
C- Hüseyin 'ten özür dileyerek ona karşı kabalık etmeyi bırakmaya 
D- Kaba davranışlarına gerekçe aramaya 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi insanı kötülük yapmaktan uzaklaştırır? 
A- Ahırette karşılığını göreceği inancı B- Öldükten sonra dirileceği inancı  
C- Ahırette Allah’ı göreceği inancı   D- Ahırette affedileceği inancı 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
10- "Kur’an-ı Kerim ve hadislerde, dünyanın ahiretin tarlası olduğu, 
insanların öldükten sonra yeniden dirileceği, dünyadayken yaptıklarından 
dolayı hesap vereceği, işlediği iyiliklerden dolayı mükâfat, kötülüklerden 
dolayı da ceza görecekleri anlatılmaktadır. Bu durumun insan üzerindeki 
en önemli etkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?"    
A-İnsanların dünyada iken iyiye ve doğruya yönelmesi   
B-İnsanların yalnız ahiret için çalışması 
C-İnsanların dünya işlerinden çekilmesi  
D-Bütün insanların sürekli ibadetle meşgul olması 
 
11- Ölümden sonra başlayacak ebedi bir hayat vardır. Bu ahiret hayatıdır. 
İnsanlar dünya hayatında yaptıklarının hesabını ahiret hayatında 
vereceklerdir. Dünyada iken iyi işler yapanlar ödüllendirilecek, kötü işler 
yapanlar ise cezalandırılacaklardır. Buna göre ahiret hayatına inanan bir 
insanın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez. 
A- Dünyada iken yi işler yapması 
B- İyi ya da kötü her türlü davranışı hoş görmesi 
C- Kötülüklerden kaçınması 
D- Başkalarının haklarına saygılı olması 
 
12- Öldükten sonra dirilmeye inanan insanlardan aşağıdakilerden hangisi 
beklenemez. 
A- Davranışlarına özen gösterme B- Komşuları ile iyi geçinme 
C- Yoksullara yardım etme    D- İyiye ve doğruya yönelmeme 
 


