
 

 

7. SINIF 1. ÜNİTE 
MELEK VE AHİRET İNANCI  

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

 
1- Herkesle iyi geçinen, güler yüzlü olan, hoşgörülü olan, kimseye karşı 
kötülük beslemeyen ve güzel ahlaklı olan temiz kimselere toplumumuzda 
ne denir. 
A-Melek gibi insan  B-Tilki gibi kurnaz   
C-Cin gibi insan    D-Örnek insan 
 
2- Melekler hakkında bilgi kaynağımız aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Akıl  B- Bilim  C- Vahiy  D-Arkeoloji 
 
3-  “Onlar Allah’ın kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler. Neye 
memur edilirlerse onu yaparlar ” Tahrim Suresi 6 ayetinde sözü edilen 
gurup aşağıdakilerden hangisidir. 
A-Cinler   B-Melekler  C-İnsanlar   D-Muhacirler 
 
4- Melekler niçin iyilik ve güzelliğin sembolüdür? 
A- Yiyip, içmedikleri ve çoğalmadıkları için  
B- Gözle görülmeyen varlıklar oldukları için  
C- Nurdan yaratılmış, nurani varlıklar oldukları için  
D- Sürekli iyilikle meşgul oldukları ve iyiliği telkin ettikleri için  
 
I- Gözle görülmezler  II- Cinsiyetleri yoktur 
III- Günah işlerler   IV- Nurdan yaratılmışlardır 
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Meleklerin özellikleri arasında yer 
almaz? 
A- I ve II   b) II ve III   c) Yalnız III   d) Yalnız IV 
 
 
…………………………………………………..? 
Melekler nurdan yaratılmış, duyularla algılanamayan, cinsiyet özellikleri 
bulunmayan; güçlü, kuvvetli, çok hızlı varlıklardır. Ayrıca kötülük yapma 
özellikleri de bulunmayıp sürekli iyilik yaparlar. 
5- Yukarıdaki metinde hangi soruya cevap verilmektedir? 
A- Melek kelimesi ne anlama gelmektedir? 
B- Meleklerin görevleri nelerdir? 
C- Meleklerin özellikleri nelerdir? 
D- Meleklere inanmanın önemi nedir? 
 
Kuran’da meleklerle ilgili olarak;”melekler ve Ruh(Cebrail) miktarı elli bin 
yıl süren bir gün içinde ona çıkar…”(Mearic,4). ”O'ndan (emir almazdan) 
önce konuşmazlar; onlar, sadece O'nun emri ile hareket 
ederler”(Enbiya,27). “İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak 
yaptıklarını yazmaktadırlar”(Kaf,17). 
6- Yukarıda mealleri verilen ayetlerden aşağıdakilerden hangisine 
varılamaz? 
A- Melekler Allah’ın emirlerini eksiksiz yaparlar. 
B- İnsanların yaptıklarını yazan melekler vardır. 
C- Melekler oldukça hızlıdırlar. 
D- Melekler insanlar için dua ederler. 
 
 “ … Melekler Allah’ın hiçbir emrine karşı gelmezler ve kendilerine ne 
emredilirse yaparlar.” “ Onlar, Rahman’ın kulları olan melekleri de dişi 
saydılar. Acaba meleklerin yaratılışlarını mı görmüşler? Onların bu 
şahitlikleri yazılacak ve sorguya çekileceklerdir.”  
7- Yukarıdaki ayetlerden hareketle meleklerle ilgili olarak aşağıdaki 
sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? 
A) Allah’ın emirlerini kusursuz yerine getirirler. 
B) Çok hızlı hareket edebilirler. 
C) Hiç günah işlemezler. 
D) Erkeklik ve dişilikleri yoktur. 
 
8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A) Cebrail: Peygamberlere vahiy getiren melek    
B) Azrail: İnsanların ruhlarını kabzeden melek 
C) İsrafil: Sura üfürmekle görevli melek  
D) Mikail: İnsanları kaza ve beladan koruyan melek 
 
8- İnternetten araştırma yapan Hilal, dört büyük meleklerden birinin vahiy 
meleği olduğunu ve O’na Ruhü’l Kudüs de dendiğini okumuştur. Hilal’in 
araştırmasında okuduğu melek aşağıdakilerden hangisidir?  
A- Mikail  b) Cebrail   c) Azrail   d) İsrafil  
 
 
 
 

 
 
9- “Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah katında) çok şerefli 
yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler” İnfitar Suresi 1-2 ayetinde 
söz konusu edilen melekler gurubu aşağıdakilerden hangisidir. 
A-Azrail   B-Mikail  C-Münker Nekir   D-Kiramen Katibin 
 
10- Aşağıdakilerden hangisi dört büyük melek arasında yer almaz. 
A- Cebrail  B- İsrafil  C- Zebani  D- Azrail 
 
11- Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlerine iletmekle görevli melek 
aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Azrail  B- İsrafil C- Mikail   D- Cebrail 
 
12- Rüzgârın esmesi, karın yağmurun yağması, deprem, zelzele vb. gibi 
tabiat olayları ve tabiatta canlılar için rızıklar oluşması ile görevli melek 
aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Azrail  B- İsrafil  C- Cebrail  D- Mikail 
 
13- Birincisi kıyametin kopması, ikincisi insanların yeniden diriltileceği 
zaman olmak üzere sura üfürmekle görevli melek aşağıdakilerden 
hangisidir. 
A- Azrail  B- Cebrail  C- İsrafil  D- Mikail 
 
14- Allah’ın izniyle insanları kaza ve belalardan korumakla görevli melek 
aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Kiramen Kâtibin    B- Hafaza melekleri  
C- Mikail        D- Münker Nekir melekleri 
 
15- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Münker Nekir: Sorgu melekleri 
B- Hafaza Melekleri: Koruyucu melekler  
C- Kiramen Katibin: Yazıcı melekler  
D- İsrafil: Vahiy meleği 
 
Ömrümüz sona erince 
Ruhu bedenden ayırır 
Mü’min olan korkmaz ondan 
Çünkü hep hazırlıklıdır  
16- Yukarıdaki şiirde sözü edilen melek aşağıdakilerden hangisidir?  
A- Azrail  B- Cebrail  C- İsrafil  D- Mikail 
 
 


