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6- Melekler Yüce Allah’ın kendileri-
ne verdiği görevleri eksiksiz ola-
rak yerine getirirler. Görevlerini
yaparken asla sıkılma, usanma
ve yorgunluk hissetmezler. Al-
lah’a ibadet ederler ve O’nun
emirlerine karşı gelmezler ve
günah işlemezler. Çocuklar da
meleklere benzetilmiştir.

Buna göre çocuklar hangi
özelliklerinden dolayı melekle-
re benzetilmişlerdir?

A) Çok hızlı hareket edebildiklerinden

B) Güler yüzlü olmalarından

C) Anne babanın her istediğini yerine getirdiklerinden

D) Günahsız olmalarından.

7-

Yukarıda verilen hangi renk kutucuktaki kavram, ahiret
hayatıyla doğrudan ilgili bir kavram değildir?

A) Yeşil B) Turuncu

C) Mavi D) Kırmızı

8-

Yukarıdaki şeklin içindeki kavramlar aşağıdaki hangi
peygamberi çağrıştırmaktadır?

A) Hz. İsa

B) Hz. Musa

C) Hz. Yahya

D) Hz. Yusuf

9-

Öğretmen: “Arkadaşlar! Yüce Allah’tan aldığı vahiyleri
pey-gamberlere iletmekle görevli vahiy meleği hangisidir?”

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin sorduğu soru-
nun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

10-

Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden hangisi-
dir?

Mahşer

Mizan

Haşr

İbadet

?

Çarmıh

Göğe yükseltilme

Hz. Meryem

Cebrail

A)

Mikâil

B)

İsrafil

C)

Münker

D)

De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve ila-
hına sığınırım. İnsanlara kötü şeyler fısılda-
yan, onların gönüllerine şüphe ve tereddüt
sokan sinsi vesvesecinin şerrinden, Cinlerin
ve insanların kötülüklerinden.

A)

Nasr

C)

Felak

B)

Nâs

D)

Kâfirun

1- 

 I  II  III IV  

Yukarıdaki	şemada	cümlelerin	doğru	veya	yanlış	olma-
sına	 göre	 hareket	 edildiğinde	 aşağıdaki	 rakamlardan	
hangisine	ulaşılır?	

A) I

B) II

C) III

D) IV

2- (A) “Evrende sadece görebileceğimiz varlıklar vardır.”

(B) “Melekler, cinler, şeytan ve ruh gibi varlıklar gözlerimizle
göremediğimiz varlıklardandır.

(C) “İnsana akıl ve irade verildiği için yaratılanlar içinde in-
sanın özel bir yeri vardır.”

Verilen	 bu	 ifadeler	 için	 aşağıdaki	 yapılan	değerlendir-
melerden	hangileri	doğrudur?

I. (A) doğrudur.

II. (A) yanlıştır, (B) doğrudur.

III. (C) doğrudur.

IV. Sadece (B) doğrudur.

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) II ve IV

3- Yaratılan varlıklar arasında insanın özel 
bir yeri vardır. Çünkü insana düşüne-
bilme yeteneği verilmiştir. Bu özelliği 
ile insan diğer varlıklardan ayrılır. İn-
san ………….. ile düşünür, iyiyi kö-
tüyü, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt 
eder. İnsan bu özelliği sayesinde iyiye 
yönelme, kötülüklerden uzak durma 
yeteneğine sahiptir. Bu nedenle yap-

tıklarından sorumlu tutulan tek varlık da insandır. İnsanın 
sahip olduğu bu özelliklerden dolayı diğer varlıklardan üs-
tün tutulmuştur.

Metinde	boş	bırakılan	yere	aşağıdakilerden	hangisi	ge-
tirilmelidir?

4-

Öğretmen	 Hakan bey’in öğrencilere	 yönelttiği	
“Arkadaş-lar!	 Tahtaya	 yazdığım	 ayette	 meleklerin	
hangi	 özelliği	 vurgulanmıştır?”	 sorunun	 cevabı	
aşağıdakilerden	han-gisidir?

A) Cinsiyetleri olmadıkları

B) Çeşitli şekillere girebildikleri

C) Çok hızlı hareket edebildikleri

D) Kötülük yapma özellikleri olmadıkları

  

 

 
  

 

    

Melekler Allah’ın kendilerine verdik-
leri görevi eksiksiz yerine getirirler.

Melekler ateşten yara-
tılmışlardır.

Meleklerin de erkek ve 
kadın olanları vardır.

YD

YD YD

Zekâ

A)

Sorumluluk

C)

Akıl

B)

Kader

D)

Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı 
(dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde 
yükselip çıkar. 

 Onur Hoca
Hazırlayan

1. ÜNİTE:  Melek ve Ahiret İnancı
Test-1



5- Öğretmen: Arkadaşlar! “Kıyamet vakti geldiğinde sur deni-
len bir aleti üflemek ve kıyameti ilan etmekle görevli melek
hangisidir?”

Öğretmenin�sorusuna aşağıda verilen öğrenci cevaplarından 
hangisi doğrudur?
A) “Mikail”

B) “İsrafil”

C) “Münker-Nekir”

D) “Kiramen Kâtibin”

6-

Aşağıdaki	atasözlerinden	hangisi	verilen	ayetle	anlam-
ca	aynı	doğrultuda	değildir?

A) “Ne ekersen onu biçersin.”

B) “Ağaç yaşken eğilir.”

C) “Toprağı işleyen ekmeği dişler.”

D) “Yazın tarlada başı pişenin kışın sofrada aşı pişer

7-

Yukarıdaki	7/A	öğrencileri	Hakan	ve	Pınar’ın	verdiği	ta-
nımların	ilişkili	olduğu	kavramlar	aşağıdakilerden	han-
gisidir?

8- 

 “Sûra 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)

Bu	ayette	altı	çizili	sözcüklerde	anlatılan	olay	aşağıdaki-
ler	hangisidir?

A) Kıyamet B) Yeniden dirilme

C) Ölüm D) Kabir azabı

9- Hz. İsa, Hz. Yahya ile aynı dönemde mi yaşamıştır?
Hz. İsa Yüce Allah tarafından göğe mi yükseltilmiştir?
 Hz. İsa Yüce Allah’ın insanlar için gönderdiği son
peygamber midir?

Yukarıda	“Hz.	İsa”	ile	ilgili	sorulardan	cevabı	“Evet”	
olanların	başına	√	işareti	konulursa	aşağıdakilerden	
hangisi	oluşur?

10-

	 Buna	 göre	 Öğretmen	 Melisa	 Hanım’ın	 tahtaya	 bazı	
özellikleri	yazdığı	Kur’an-ı	Kerim	suresi	aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Nasr Suresi

B) Felak Suresi

C) İhlâs Suresi

D) Nâs Suresi

Hakan: “Cehennem üzerinde kurulmuş olan, kıldan 
ince kılıçtan keskin diye ifade edilen köprüye denir.

Pınar: “Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere 
onları tekrar dirilttikten sonra bir araya toplamasına 
denir.

“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 

(Necm suresi, 39. ayet)

	Hakan 	Pınar

A) Mizan Mahşer

B) Sırat Haşr

C) Mahşer Sırat

D) Sırat Mizan

A) B) C) D)√ √ √
√ √ √

√ √ √

-Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.

-Peygamber efendimiz ümmetine görü¬
nen ve görünmeyen kötülüklerden korun-
mak için bu sureyi okumayı ümmetine
tavsiye etmiştir.

 Onur Hoca
Hazırlayan

Test-1
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5- Öğretmen: Arkadaşlar! “Kıyamet vakti geldiğinde sur deni-
len bir aleti üflemek ve kıyameti ilan etmekle görevli melek
hangisidir?”
Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi
doğru cevap vermiştir?

A) “Mikail”

B) “İsrafil”

C) “Münker-Nekir”

D) “Kiramen Kâtibin”

6-

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetle anlam-
ca aynı doğrultuda değildir?

A) “Ne ekersen onu biçersin.”

B) “Ağaç yaşken eğilir.”

C) “Toprağı işleyen ekmeği dişler.”

D) “Yazın tarlada başı pişenin kışın sofrada aşı pişer

7-

Yukarıdaki 7/A öğrencileri Hakan ve Pınar’ın verdiği ta-
nımların ilişkili olduğu kavramlar aşağıdakilerden han-
gisidir?

8-

“Sûra 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)

Bu ayette altı çizili sözcüklerde anlatılan olay aşağıdaki-
ler hangisidir?

A) Kıyamet B) Yeniden dirilme

C) Ölüm D) Kabir azabı

9- Hz. İsa, Hz. Yahya ile aynı dönemde mi yaşamıştır?
Hz. İsa Yüce Allah tarafından göğe mi yükseltilmiştir?
Hz. İsa Yüce Allah’ın insanlar için gönderdiği son
peygamber midir?

Yukarıda “Hz. İsa” ile ilgili sorulardan cevabı “Evet”
olanların başına √ işareti konulursa aşağıdakilerden
hangisi oluşur?

10-

Buna göre Öğretmen Melisa Hanım’ın tahtaya bazı
özellikleri yazdığı Kur’an-ı Kerim suresi aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Nasr Suresi

B) Felak Suresi

C) İhlâs Suresi

D) Nâs Suresi

Hakan: “Cehennem üzerinde kurulmuş olan, kıldan
ince kılıçtan keskin diye ifade edilen köprüye denir.

Pınar: “Yüce Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere
onları tekrar dirilttikten sonra bir araya toplamasına
denir.

“İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”

(Necm suresi, 39. ayet)

Hakan Pınar

A) Mizan Mahşer

B) Sırat Haşr

C) Mahşer Sırat

D) Sırat Mizan

A) B) C) D)√ √ √
√ √ √

√ √ √

-Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.

-Peygamber efendimiz ümmetine görü¬-
nen ve görünmeyen kötülüklerden korun-
mak için bu sureyi okumayı ümmetine
tavsiye etmiştir.

1- Melekler Yüce Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine geti-
ren nurani varlıklardır.

Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	meleklerin	görevle-
rinden	biri	değildir?

A) İnsanın hayatı boyunca işlediği günah ve sevapları yaz-
mak.

B) Yüce Allah’ın vahiylerini peygamberlere iletmek.

C) İnsanların kazaya kalmış namazlarını kılmak.

D) Kıyamet vaktinin geldiğini bildirmek.

2- X   Âlemde gördüğümüz veya görmediğimiz nice varlık-
lar vardır.

Y  Bir şeyin var olduğuna inanmak için onu gözlerimizle 
görmemiz gerekmez.

Z   Gözümüzle her varlığı görebiliriz.

T  Âlemde var olan bütün canlı ve cansız varlıkları yara-
tan ve evreni düzene koyan Yüce Allah’tır.

Yukarıda	verilen	bilgilerden	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız X B) X ve Y

C) X, Y ve T D) X, Z ve T

3- Cinler de insanlar gibi irade sahibi olan varlıklar mıdır?
Şeytan Yüce Allah’ın emrini dinlemeyip O’na  isyan
mı etmiştir?

 İnsanın bir şeyin varlığına inanması için illa görmesi mi
gerekir?

Yukarıda sorulardan cevabı “Evet” olanların başına 
“√” işareti konulursa aşağıdakilerden hangisi olu-
şur?

4-

Yüce Allah’ın kendilerine verdiği görevleri eksiksiz yerine 
getirirler ve günah işlemezler.

İyiliğin ve güzelliğin sembolüdürler.

Yukarıda	 bazı	 özellikleri	 verilen	 varlık	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

5-

Yukarıdaki	bulmacada	aşağıdaki	sorulardan	hangisinin	
cevabı	yoktur?

A) İnsanları tehlikelere karşı Yüce Allah’ın izniyle koruyan
melekler hangisidir?

B) İnsanın sağında ve solunda her yaptığını yazmakla gö-
revli yazıcı melekler hangisidir?

C) Eceli gelen insanların canlarını almakla görevli ölüm
meleği hangidir?

D) Kainatta meydana gelecek olan doğa olaylarını yönet-
mekle görevli melek hangisidir?

A) B) C) D)√ √ √
√ √ √

√ √ √

Ruh

A) 

 Melek

B) 

 

Cin

C)  

Şeytan

D)

 Onur Hoca
Hazırlayan

1. ÜNİTE:  Melek ve Ahiret İnancı
Test-2



6- 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 7/B sınıfında ders 
anlatmaktadır.

Öğretmen: “İsrafil’in sûra ikinci kez üflemesiyle Yüce 
Allah tarafından yeniden diriltilecek olan insanlar 
dünyada yap-tıklarının hesabını vermek için büyük bir 
alanda Yüce Al-lah’ın huzurunda toplanacaklardır.” 

Öğretmen bunları dile getirdikten sonra:  “Arkadaşlar! İşte 
bu büyük alana ne denir?” sorusunu sormuş öğrenciler şu 
cevapları vermiştir:

Pınar: Meydan

Hiranur: Mahşer

Nazlıcan: Haşr

Şeyma: Mizan

Buna	göre	öğrencilerden	hangisi	öğretmenin	sorduğu	
soruya	doğru	cevap	vermiştir?

A) Pınar

B) Hiranur

C) Nazlıcan

D) Şeyma

7-

Yukarıdaki	 hangi	 şeklin	 içinde	 yazılan	 kavram,	 ahiret	
hayatının	evreleriyle	ilgili	bir	kavram	değildir?

8- 

Öğretmen tahtaya bir ayet yazmış ve ayette bazı 
sözcüklerin altını çizmiştir.

Buna	 göre	 öğretmenin	 ayette	 altını	 çizdiği	
yerde	vurgulanan	kavram	aşağıdakilerden	hangisidir?

9-

Yukarıda	 hangi	 renk	 kutucuktaki	 verilen	 peygamber;	
kendisine	kutsal	kitap	İncil’in	verildiği	peygamberdir?

A) Yeşil

B) Turuncu

C) Mavi

D) Kırmızı

10- Yiğit: “Kur’an-ı Kerim’in 114. suresidir.”

Mert: “Namazların her rekâtında okunması gereken bir su-
redir.”

7. sınıf	öğrencileri	Yiğit	 ile	Mert’in	Nâs	Suresiyle	 ilgili
ifadeleri	için	aşağıdakilerden	hangisi	söylenebilir?

A) Yalnız Yiğit’in ifadesi doğrudur.

B) Her ikisinin ifadesi de doğrudur.

C) Yalnız Mert’in ifadesi doğrudur.

D) Her ikisinin ifadesi de yanlıştır.

Kıyamet

Mahşer

Ba’s

Rızık

 A)

D)

C)

B)

“Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamı-
şızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda 
toplanacaklardır.” 

(En’am suresi, 38. ayet) 

 A) 

Araf

 C) 

Mizan

 B) 

Haşr

 D) 

Sırat

 Hz.

İsa

 Hz.

Musa

 Hz.

Yahya

 Hz.

Yusuf

 Onur Hoca
Hazırlayan

Test-2
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6-

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni 7/B sınıfında ders
anlatmaktadır.

Öğretmen: “İsrafil’in sûra ikinci kez üflemesiyle Yüce
Allah tarafından yeniden diriltilecek olan insanlar
dünyada yap-tıklarının hesabını vermek için büyük bir
alanda Yüce Al-lah’ın huzurunda toplanacaklardır.”

Öğretmen bunları dile getirdikten sonra: “Arkadaşlar! İşte
bu büyük alana ne denir?” sorusunu sormuş öğrenciler şu
cevapları vermiştir:

Pınar: Meydan

Hiranur: Mahşer

Nazlıcan: Haşr

Şeyma: Mizan

Buna göre öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu
soruya doğru cevap vermiştir?

A) Pınar

B) Hiranur

C) Nazlıcan

D) Şeyma

7-

Yukarıdaki hangi şeklin içinde yazılan kavram, ahiret
hayatının evreleriyle ilgili bir kavram değildir?

8-

Öğretmen tahtaya bir ayet yazmış ve ayette bazı
sözcüklerin altını çizmiştir.

Buna göre öğretmenin ayette altını çizdiği
yerde vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

9-

Yukarıda hangi renk kutucuktaki verilen peygamber;
kendisine kutsal kitap İncil’in verildiği peygamberdir?

A) Yeşil

B) Turuncu

C) Mavi

D) Kırmızı

10- Yiğit: “Kur’an-ı Kerim’in 114. suresidir.”

Mert: “Namazların her rekâtında okunması gereken bir su-
redir.”

7. sınıf öğrencileri Yiğit ile Mert’in Nâs Suresiyle ilgili
ifadeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız Yiğit’in ifadesi doğrudur.

B) Her ikisinin ifadesi de doğrudur.

C) Yalnız Mert’in ifadesi doğrudur.

D) Her ikisinin ifadesi de yanlıştır.

Kıyamet

Mahşer

Ba’s

Rızık

A)

D)

C)

B)

“Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamı-
şızdır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda
toplanacaklardır.”

(En’am suresi, 38. ayet)

A)

Araf

C)

Mizan

B)

Haşr

D)

Sırat

Hz.

İsa

Hz.

Musa

Hz.

Yahya
Hz.

Yusuf

1- Öğretmen tahtaya bir ayet yazarak, öğrencilerinden birinin
sorusunu böyle cevaplamıştır.

Buna göre, öğrencinin sormuş olduğu 
soru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meleklerin cinsiyeti var mıdır?

B) Melekler insan şekline girebilir mi?

C) Meleklerden nurdan mı yaratılmıştır?

D) Melekler çok hızlı hareket edebilir mi?

2-

Yukarıda	 bir	 varlığın	 bazı	 özellikleri	 verilmiştir. 
Buna	göre	bu	varlık	aşağıdakilerden	hangisidir?

3- I. Tek bir ayetten meydana gelmiştir.

II. Surede Hz. İsa’nın hayatı anlatılır.

III. Surede kötülüklerden korunma ve Yüce Allah’a sığınma
tavsiye edilmiştir.

IV. Kur’an-ı Kerim’in ilk suresidir.

Nâs	Suresiyle	ilgili	yukarıda	verilenlerden	hangisi	doğ-
rudur?

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

4-

“Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere 
göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir…” (Zümer sure-
si, 68. ayet)

“Şüphesiz o hüküm günü, belirlenmiş bir vakittir. Sur’a üfü-
rüleceği gün, artık dalga dalga geleceksiniz. O sırada gök 
açılmış ve kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, artık bir 
serab oluvermiştir.”  (Nebe suresi, 17-20. ayetler)

Bu	 ayetlerde	 bahsedilen	 sur	 denilen	 aleti	 üflemek	 ve	
kıyameti	 ilan	 etmekle	 görevli	 melek	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

5-

Ahiret	hayatının	evreleriyle	 ilgili	yukarıdakilerden	han-
gisi	diğerlerine	göre	daha	sonra	gerçekleşecektir?	

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

“Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik 
de ona tam bir insan şeklinde göründü.” 
(Meryem suresi, 17.ayet)

-Görünmeyen gizli örtülü varlık
anlamı-na gelir.

-Ateşten yaratılmışlardır.
- İnsanlar gibi irade sahibidirler

 A) 

Melekler

 C) 

İblis

 
 

B) 

Cinler

 
 

D) 

Ruh

Cebrail

A)

Mikâil

C)

İsrafil

B)

Azrail

D)

1. İnsanların hesap vermek üzere toplanması

2. Amel defterlerinin dağıtılması

3. Cennet/Cehenneme giriş

4. İnsanların yeniden dirilmesi

 Onur Hoca
Hazırlayan

1. ÜNİTE:  Melek ve Ahiret İnancı
Test-3



6-

Yüce Allah’ın yarattığı bütün varlıklar âlemi oluşturur. Âlem-
de gördüğümüz veya görmediğimiz nice varlıklar vardır.  

Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	gözümüzle	görebil-
diğimiz	varlıklardandır?

7- “Ey İnsanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur.
Geçi-ci evinizden kalıcı yurdunuza azık alın. Bedeniniz
dünyadan çıkmadan önce, kalbinizi dünyadan çıkarın.
Dünyada imtihan ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka bir
yer için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar; ‘Ne mi-
ras bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gönderdi?’ diye
sorarlar.”                                                   (Hz. Ali)
Hz. Ali'nin (r.a.) bu sözü için;

I- Dünyada kısa bir süre kalınacaktır.

II-İnsan dünyada yapıp ettiklerinden sınanmaktadır.

III- İnsan dünyadayken ahirete hazırlık yapmalıdır.

İfadelerinden	hangilerine	ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

8- Geceleri varıp barınacağı bir evi, ev eşyası ve eşi yoktu. Hiç
bir şeyi yarın için biriktirip saklamazdı. Dünyadan yüz çevi-
rir, ahireti özler, sürekli Yüce Allah’a ibadet ederdi. Yeryü-
zünde nerede güneş batarsa orada konaklar, iki ayağının
üzerinde namaza durur; gece namaz gündüz de oruç ile
günlerini geçirirdi. Göğe kaldırıldığı zaman, dünyada yün
bir kaftan, bit çift mest, bir de deri dağarcıktan başka bir
şey bırakmamıştı.

Yukarıda	hakkında	bilgi	 verilen	peygamber	aşağıdaki-
lerden	hangisidir?

A) Hz. Musa

B) Hz. İsa

C) Hz. Yahya

D) Hz. Zekeriya

9- 

Din	kültürü	ve	ahlak	bilgisi	öğretmeninin	sorduğu	soru-
nun	cevabı	aşağıdakilerden	hangisidir?

10-

Bu	ayette	aşağıdakilerden	hangisinden	söz	edilmektedir?

A) Kıyamet

B) Mahşer

C) Mizan

D) Cehennem

Hücre

A)

Cin

C)

Melek

B)

Ruh

D)

 “Çocuklar! “Herhangi bir insan için ahiret 
hayatı neyle başlar?”

Berzah

A) 

 Ömür

B) 

 

Ölüm

C)  
 Yeniden dirilme

D) 

İşte bunların, ahirette kendileri için ateşten başkası 
yoktur. Onların onda (dünyada) bütün işledikleri boşa 
çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz ol-
muştur. (Hud suresi, 16. ayet)

 Onur Hoca
Hazırlayan
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6-

Yüce Allah’ın yarattığı bütün varlıklar âlemi oluşturur. Âlem-
de gördüğümüz veya görmediğimiz nice varlıklar vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi gözümüzle görebil-
diğimiz varlıklardandır?

7- “Ey İnsanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur.
Geçi-ci evinizden kalıcı yurdunuza azık alın. Bedeniniz
dünyadan çıkmadan önce, kalbinizi dünyadan çıkarın.
Dünyada imtihan ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka bir
yer için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar; ‘Ne mi-
ras bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gönderdi?’ diye
sorarlar.” (Hz. Ali)
Hz. Ali'nin (r.a.) bu sözü için;

I- Dünyada kısa bir süre kalınacaktır.

II-İnsan dünyada yapıp ettiklerinden sınanmaktadır.

III- İnsan dünyadayken ahirete hazırlık yapmalıdır.

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

8- Geceleri varıp barınacağı bir evi, ev eşyası ve eşi yoktu. Hiç
bir şeyi yarın için biriktirip saklamazdı. Dünyadan yüz çevi-
rir, ahireti özler, sürekli Yüce Allah’a ibadet ederdi. Yeryü-
zünde nerede güneş batarsa orada konaklar, iki ayağının
üzerinde namaza durur; gece namaz gündüz de oruç ile
günlerini geçirirdi. Göğe kaldırıldığı zaman, dünyada yün
bir kaftan, bit çift mest, bir de deri dağarcıktan başka bir
şey bırakmamıştı.

Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Hz. Musa

B) Hz. İsa

C) Hz. Yahya

D) Hz. Zekeriya

9-

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin sorduğu soru-
nun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

10-

Bu ayette aşağıdakilerden hangisinden söz edilmektedir?

A) Kıyamet

B) Mahşer

C) Mizan

D) Cehennem

Hücre

A)

Cin

C)

Melek

B)

Ruh

D)

“Çocuklar! “Herhangi bir insan için ahiret
hayatı neyle başlar?”

Berzah

A)

Ömür

B)

Ölüm

C)

Yeniden dirilme

D)

İşte bunların, ahirette kendileri için ateşten başkası
yoktur. Onların onda (dünyada) bütün işledikleri boşa
çıkmıştır ve yapmakta oldukları şeyler de geçersiz ol-
muştur. (Hud suresi, 16. ayet)

1- 

Öğretmen	Ömer	Bey’in	öğrencilere	yönelttiği	
“Arkadaşlar!	 Tahtaya	 bazı	 özelliklerini	 yazdı-
ğım	olaya	ne	denir?”	sorunun	cevabı	aşağıda-
kilerden	 hangisidir?

A) Yeniden diriliş

B) Deprem

C) Kıyamet

D) Zelzele

2- !   Ahirette dünyadayken iyilik ve kötülüklerimizin tar-
tılacağı ilahi adalet terazisidir.
!  Yüce Allah’ın hoşnutluğunu kazananların ahirette

ödüllendirileceği yerdir.
!  Ahirette yeniden dirilişten sonra insanların hesap

vermek üzere toplanacağı büyük meydandır.
Yukarıda	 açıklaması	 verilmeyen	 kavram	 aşağıdakiler-
den	hangisidir?

A) Haşr

B) Mahşer

C) Cennet

D) Mizan

3- 

Tabloda ahiret hayatının aşamalarıyla ilgili bazı kavramlar 
verilmiştir.

Buna	göre	hangisi	diğerlerine	göre	daha	önce	gerçekle-
şecektir?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4.

4-

Ahiret inancına sahip insanların oluşturduğu toplum doğ-
ruluktan ayrılmaz, ahlaki ilkelere önem verir, onları uygula-
maya çalışır. Kötülüklerden, insanlara haksızlık yapmaktan 
ve çirkin işlerden uzak durur. Ahiret inancı,  kişiye iyilik yap-
ma ve yardımsever olma bilinci kazandırır. Çünkü ahirete 
gereğince inanan insan bu dünyanın geçici olduğunu bilir 
ve öldükten sonra ahirette yaptıkları iyiliklerin mükâfatını 
alacağını bilir.

Bu	paragraf	aşağıdaki	sorulardan	hangisinin	cevabı	ol-
malıdır?

A) Ahirete iman inanç esaslarından mıdır?

B) İslam’da inanç ilkeleri nelerdir?

C) Ahiret inancının kişiye ve topluma kazandırdıkları nelerdir?

D) Her yaptığımız kaydedilmekte midir?

5-	

Yukarıda	boş	bırakılan	yere	aşağıdakilerden	hangisi	ge-
tirilmelidir?

   -İsrafil’in	sura	birinci	üflemesiyle	başlar.

-Dünya	ve	içindeki	her	şeyin	ölümüdür.

-Gerçekleşme	 zamanını	 Yüce	 Allah’tan
başka	kimse	bilemez.

1.

Mizan

2.

Kıyamet

3.

Haşr

4.

Yeniden diriliş

Mahşer meydanında insanlara, dünyada işledikleri 
sevapların, günahların, yaptıkları tüm iş ve davra-
nışların yazılı olduğu ........................kendilerine da-
ğıtılacak ve bunlardan hesaba çekileceklerdir. Bu 
husus bir Kur’an-ı Kerimde şöyle bildirilmiştir: “(Ey 
insanlar!) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size 
ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından veri-
len: Alın, kitabımı okuyun; doğrusu ben, hesabımla 
karşılaşacağımı zaten biliyordum, der. (Hâkka Sure-
si, 18-20. ayetler)

 A) 

Mizan

 C) 

Borç defteri

 
 

B) 

Amel defteri

 
 

D) 

Kur’an

 Onur Hoca
Hazırlayan

1. ÜNİTE:  Melek ve Ahiret İnancı
Test-4



6-  Ahirete iman, İslam’ın temel inanç esaslarından biri-
sidir midir?
 Ölüm yeryüzündeki her canlı için kaçınılmaz bir kader
midir?
 Ahirette sadece Müslüman olmayanlara mı hesap
sorulacaktır?

Yukarıda	sorulardan	cevabı	“Evet”	olanların	başına	
√ işareti	konulursa	aşağıdakilerden	hangisi	oluşur?

7- Öğretmen: Arkadaşlar! “İsrafil’in sûra ikinci defa üfleme-
siyle birlikte ölmüş olan bütün insanlar yeniden dirilecektir.
İşte bu yeniden dirilme olayına ne denilmektedir?
Öğretmenin	sorusunun	doğru	cevabı	aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Mahşer

B) Ba’s

C) Sırat köprüsü

D) Araf

8- Ahirete	gereğince	inanan	bir	kişiden	aşağıdaki	tutum
veya	davranışlardan	hangisini	yapması	beklenmez?

A) Dünyada hesap verilebilir bir hayat yaşamaya gayret
göstermesi

B) İnsan haklarına dikkat etmeden bir yaşam sürmesi

C) Suçlardan ve günahlardan uzak bir hayat yaşaması

D) Yüce Allah’a karşı ibadet görevini istikrarlı olarak yap-
ması

9- 

Yukarıda	verilen	melekler,	görevleri	ile	eşleştirildiğinde	
aşağıdaki	hangi	seçenek	dışarıda	kalır?

A) İnsan öldükten sonra onları sorguya çeken meleklerdir.

B) Kıyamet gününü ilan etmekle görevli melektir.

C) Peygamberlere vahiy getiren melektir.

D) Sevap ve günahlarımızı yazan yazıcı meleklerdir.

10- İnsanın hayatı sona erip kabir hayatı başladığında başına
melekler gelir. Bu melekler o kişiye: “Rabbin kim? Peygam-
berin kim? Dinin ne? gibi sorular sorarlar.

Buna	göre	insan	öldükten	sonra	insana	bu	soruları	so-
ran	melekler	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Kirâmen Kâtibin

B) Münker- Nekir

C) Hafaza Melekleri

D) Zebaniler

11- I. Nâs Suresi Kur’an-ı Kerim’in son suresi midir?

II. Bu sure namaz kılarken selam vermeden önce mi okunur?

III. Bu sure görünen ve görünmeyen kötülüklerden korun-
mak için okunur mu?

Yukarıda	“Nâs	Suresi”	ile	ilgili	numaralandırılarak	veri-
len	sorulardan	hangisinin	cevabı	“Evet”tir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

A) B) C) D)√ √ √
√ √ √

√ √ √

Cebrail

 Kiramen Kâtibin

 Münker-Nekir

 Onur Hoca
Hazırlayan
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