
 

 

7. SINIF 1. ÜNİTE 
MELEK VE AHİRET İNANCI  

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

 
1- Meleklerin varlığına inanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini 
yapmaz? 
A- Öğretmenlerine verdiği sözü tutar. 
B- Girdiği sınavlarda kopya çekmez. 
C- Arkadaşlarına yalan söylemekten kaçınmaz. 
D- Anne-babasını okul durumu hakkında yanlış bilgilendirmez. 
 
2- Aşağıdakilerden hangisi meleklere inanmanın insana sağladığı 
gelişmeler arasında yer almaz? 
A- Kibirli yaşamak       B- İyiyi benimsemek 
C- Kötüden uzaklaşmak     D- Ruhen olgunlaşmak 
 
3- Annesiyle konuşurken onun boynuna sarılan Merve anneciğim sen bir 
meleksin” dedi. Gerçekten annelerimiz bizler için birer melektir. Çünkü 
meleklerin tüm insanlar için yaptıklarını annelerimiz bizler için yapmaya 
çalışır. Annelerimizi onlara benzetmemize yol açan özellikler arasında 
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?    
A- Melekler insanların iyiliği için dua ederler. 
B- Melekler insanları sürekli iyiye, doğruya ve güzele yönlendirirler. 
C- Melekler çok hızlı hareket ederler. 
D- Melekler insanların darlık ve sıkıntı anında onlara yardımcı olur. 
 
4- Meleklerin varlığına iman bize aşağıdakilerden hangisini sağlar. 
A- Üzüldüğümüzde bizi teselli eder. 
B- Yalnız kaldığımızda arkadaşlık eder. 
C- Davranış, söz ve işlerimizde ölçülü davranmamızı sağlar. 
D- İşlerimizde yardım eder. 
 
5- Kiramen kâtibin adlı iki melekler insanların yaptığı davranışları kayıt 
altına alırlar. Bu cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 
aşağıdakilerden hangisidir. 
A- İnsan daima gözetim altındadır.  
B- Melekler görünmeyen varlıklardır. 
C- Daima iyi işler yapmalıyız.  
D- Meleklere karşı saygılı olmalıyız. 
 
6- Melekler iyi ve güzel davranışları severler. Bu nedenle zor zamanlarda 
ve iyi işlerde inanan insanlara yardım ederler. Şefkat ve merhametlerinden 
dolayı insanlar için dua eder ve onların iyiliğini isterler. Melekler, insanları 
daima iyiye, güzele ve doğruya yönlendirirler. Bu özellikleri ile melekler, 
iyiliğin ve güzelliğin sembolüdürler. Bu nedenle insanlar arasında iyi huylu 
ve güzel ahlaklı kişiler için ‘melek gibi insan’ derler. 
Yukarıdaki paragrafta anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdaki 
seçeneklerden hangisinde tam olarak verilmiştir? 
A-) Meleklere iman, davranışların güzelleşmesine katkı sağlar  
B-) Melekler, iyi huylu ve güzel ahlaklı insanları severler  
C-) Melekler, iyi ve güzel davranışlardan hoşlanırlar  
D-) Meleklere iman, imanın şartlarındandır 
 
 

 
7- Komşusunun bahçesindeki elmalarda gözü kalan Atakan sağına ve 
soluna bakıp çevreyi gözetledi. Kimsenin olmadığını görüp bahçeye girdi 
ve ağaca yaklaştı. Ansızın durakladı. Olduğu yerde kaldı. Derste anlatılan 
melekler konusu aklına gelmişti. Elma almadan da geri döndü. Çünkü 
………………………. 
Bu paragraf nasıl tamamlanmalıdır? 
A) Mikail adlı melek doğa olaylarıyla ilgilenir. 
B) Cebrail Allah ve peygamberler arasında elçidir. 
C) Kabirde sorgulayıcı melekler vardır. 
D) Yaptıklarımızı kaydeden melekler vardır. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
8- “Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilsin ki o, meleğin sesidir. 
Hemen ona uysun ve Allah’a şükretsin. Kim içinde kötülüğe çağıran bir ses 
duyarsa bilsin ki o, şeytanın sesidir. Ondan uzaklaşsın ve Allah’a sığınsın.” 
(Tirmizî, Tefsir, 3) 
Bu hadisten hareketle aşağıdaki bilgilerden hangisi¬ne ulaşabiliriz? 
A- Melekler nuranî varlıklardır.  
B- Meleklere iman, imanın şartlarındandır.  
C- Melekler, davranışlarımızın güzelleşmesine katkıda bulunur.  
D- Melekler iyilik ve güzelliğin sembolüdür. 
 
9- Aşağıdakilerden hangisi batıl inançlardan değildir 
A-Fal  B-Ruh çağırma  C- Sihir   D-Nazar 
 
I. “O (şeytan), sizi yalnız kötülük işlemeye, iğrenç ve çirkin işler yapmaya; 
bir de Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemeye kışkırtır. (Bakara 
suresi, 169) 
II. “Erdemliler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda 
Allah'ı anıp, hemen gerçeği görürler.” (A’raf suresi, 201) 
10- Yukarıdaki ayetlerde şeytanın hangi kötülüğüne değinilmemiştir? 
A-İnsanı kötülük yapmaya teşvik etmesine 
B-Allah hakkında bilmediğimiz şeyler söylemeye teşvik etmesine 
C-İnsana vesvese (yersiz şüphe, kuruntu) vermesine 
D-Kötülükleri insana güzel göstermesine 
 
11- Aşağıdakilerden hangisi şeytanın kötülüğünden korunma 
yollarındandır? 
A- Şeytanın varlığına aldırmamak.  
B- Şeytanın insanların düşmanı olduğunu bilmek.  
C- Şeytanın varlığını inkâr etmek.  
D- Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak ve onun telkinlerine uymayarak 
kulluk ve itaate devam etmek.  
 
12- Şeytan niçin Allah tarafından lanetlenmiştir? 
a)Cin olduğu için      b)Gözle görülmediği için 
c)Allah’a isyan ettiği için   d)Ateşten yaratıldığı için 
 
13- Aşağıdakilerden hangisi şeytanlarla ilgili yanlış bir bilgidir? 
A- Ateşten yaratılmışlardır. 
B- Nankördür, isyankârdır. 
C- Kötülüğün simgesidir.  
D- İçlerinde Allah’a ibadet edenleri vardır. 
 
 
14- Aşağıda verilen ayetlerden hangisi şeytanın kötülüğünden korunma 
konusuyla ilgili değildir? 
A) "Şeytan onlara yaptıkları işleri süsleyip onları yoldan çıkardı." (Ankebût 
suresi, 38) 
B) "Ey inananlar, Allah'a saygılı olun ve doğrularla beraber olun." (Tevbe 
suresi, 119. 
C) "Kullarıma söyle, en güzel sözü söylesinler. Çünkü şeytan aralarına 
girer."(İsrâ suresi, 53) 
D) "İnananlara ve Rablerine dayananlara şeytanın bir gücü yoktur. Onun 
gücü, sadece kendisini dost tutanlara ve Allah'a ortak koşanlaradır. " (Nahl 
suresi, 99–100) 
 
15- Aşağıdakilerden hangisi Melekler, Cinler ve Şeytanın ortak özelliğidir? 
A) Allah’a inanan ve inanmayanları vardır.  
B) Hepside ateşten yaratılmışlardır. 
C) Gözle görülmeyen varlıklardır. 
D) Gelecekten haber verebilirler. 


