
 

 

7. SINIF 1. ÜNİTE 
MELEK VE AHİRET İNANCI  

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

 
 
1- Enbiya suresi 42.ayette “ Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. 
Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.” denilmektedir. 
Bu ayette Allah’ın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? 
A) Merhametli olduğuna   B) Affedici olduğuna  
C) Adil olduğuna      D) Koruyup gözettiğine 
 
2- Ahirette insanlar kendi istekleriyle yaptıkları davranışlardan hesaba 
çekilirler. Bu bilgiye göre Ahiret gününde, insanlar aşağıdakilerden 
hangisinden dolayı hesaba çekilmezler. 
A- Nerede ve ne zaman doğduğumuzdan 
B- Vücudumuzu nerede yıprattığımızdan 
C- Malımızı nerede kazanıp nereye harcadığımızdan 
D- Bildiklerimizi nasıl kullandığımızdan 
 
 
“Her canlı ölümü tadacaktır” (Ayet) 
“İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimselerdir” 
(Hadis) 
3- Yukarıdaki ayet ve hadisten hareketle hangi sonuca ulaşabiliriz? 
A- Ahirete inananlar akıllı kimselerdir. 
B- Ölüm hayatın değişmez bir gerçeğidir. 
C- Ölüm değişmez bir gerçek olduğuna göre, ahiret için hazırlıklı olmalıyız. 
D- İnsan için kıyamet çok yakındır. 
 
4- “İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Allah) bilir.” Yukarıdaki 
atasözünde anlatılmak istenen nedir? 
A- İyilik yapayım dersin, başına iş alırsın. 
B- Tuttuğumuz balıkları denize atmalıyız 
C- Allah yapılan hiçbir iyiliği boşa çıkarmaz 
D- İnsanlar yapılan iyiliklerin kıymetini bilmezler 
 
5- ‘Kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim de zerre miktarı 
kötülük yaparsa karşılığını görür.’ (Zilzal,7-8)  
Buna göre yukarıda anlamı verilen ayetten hareketele aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez? 
A-) Dünya ahiretin tarlasıdır 
B-) Dünya hayatında yapılanların karşılığını ahirette görürüz 
C-) Allah(c.c) adaletlidir, hiçbir kimseye haksızlık yapmaz 
D-) İyilikler ve kötülükler az olması halinde dikkate alınmaz. 
 
“Şüphesiz bilin, bu dünya bütün halktan geçer ha; 
İnanma malına, bir gün elden gider ha. 
Ata, ana, kardeşler nereye gitti, fikir eyle 
Dört ayaklı tahta at bir gün sana yeter ha”  
6- Yukarıdaki şiirde anlatılmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Dünya hayatına değer verilmesi gerektiği.  B) İnsan sevgisi. 
C) Dünya hayatının geçiciliği.         D) Allah sevgisi. 
 

 
7- Öğretmen derste öğrencilerine ‘‘ Bugün herkese kazandığının karşılığı 
verilir. Bugün haksızlık yoktur. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir ’’ ( 
Mümin suresi–17) ayetini anlatmaktadır. 
Yukarıda öğretmenin bahsettiği ayette, Allah’ın hangi yönüne vurgu 
yapılmaktadır?  
A) En güzel isimlerin Allah’a ait olduğu 
B) Allah’tan başka ilah olmadığı  
C) Allah’ın adaletli olduğu 
D) Allah’ın temiz insanları sevdiği  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8- Ahmet: Kıyametin ne zaman kopacağını biliyorum 
Mehmet: Kıyamet Allahın Takdirine bağlıdır 
Şule: Kıyamet İsrafil’in sura üflemesiyle kopar 
Zeynep: 2. Kez sura üflenmesiyle herkes cennet ya da cehenneme 
gidecektir. 
Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade yanlıştır?  
A) Ahmet---Zeynep    B) Mehmet----Şule 
C) Şule----Zeynep     D) Ahmet----Mehmet 
 
9- Osman çok sevdiği dedesinin ölümüne çok üzülmüştü. Dedesinin 
ölümüyle ilgili şu sorular aklını meşgul ediyordu. Dedem acaba ölümle yok 
olup gitmiş miydi? Siz Osman’ın bu sorusuna hangi cevabı vermezdiniz? 
A) Ölüm ölümsüzlüğün başlangıcıdır.  
B) Ölümle insanlar aslında dünya misafirhanesinden ayrılırlar. 
C) Ölümle ayrılan insanlar bir daha görüşemez. 
D) Her canlı ölümü tadacak olup ölümle Allaha dönmüş oluruz. 
 
10- ‘‘…Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra onlar Rablerinin 
huzurunda toplanacaklardır.’’ (Enam suresi,38. ayet) 

 
11- Emre’nin defterine yazdığı yukarıdaki ayette Ahiret hayatının hangi 
aşamasından bahsedilmektedir? 
a) Cennet    b) Kabir hayatı   c) Haşr   d) Sırat 
 
12- Aşağıdakilerden hangisi ahiret günü ile ilgili kavramlardan değildir? 
A) Haşr – Mahşer    B) Kader – Kaza 
C) Hesap – Mizan    D) Cennet – Cehennem 
 
13- Ölümle başlayıp tekrar dirilme anına kadar geçen devreye ne denir. 
A- Kabir Hayatı  B- Ecel  C- Mahşer  D- Ahıret 
 
14- Evrenin düzeninin bozularak her şeyin altüst olup yok olmasına ne 
denir. 
A- Ba’s  B- Kıyamet  C- Mahşer   D- Sur 
 
15- Aşağıdakilerden hangisi ahıretle ilgili bir terim değildir. 
A- Sırat  B- Mizan C- Miraç  D- Mahşer 
 
16- Sorumlu varlıkların dirilişten sonra toplanacakları yere ne ad verilir?  
A- Mizan B- Kıyamet C- Ahiret D- Mahşer  
 
17- Öldükten sonra yeniden diriltilmeye ne denir? 
A- Mahşer  B- Ba’s  C- Hayat  D- Kıyamet 
 
18- Kıyamet nedir? 
a)Sonsuzluk duygusudur   b)Cennet ve cehennemdir  
c)Hesap sormadır  d) Dünyanın ve dünya hayatının son bulmasıdır 
 
19- “Güneş katlanıp dürüldüğünde, Yıldızlar (kararıp) döküldüğünde, 
Dağlar (sallanıp) yürütüldüğünde, Gebe develer salıverildiğinde, Vahşî 
hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde…”(Tekvir suresi, 1-5) 
Yukarıdaki ayette anlatılan olay aşağıdakilerden hangisidir?  
A- Cehennem   B) Sırat  C) Mahşer  D) Kıyamet 
 
20- Aşağıdakilerden hangisinde mizan sözcüğünün anlamı verilmiştir?  
a)İnsanın dünyada işlemiş olduğu sevap ve günahların kaydedildiği defter.  
b)Kıyametten önce İsrafil meleğinin üfleyeceği alettir 
c)Mahşer gününde sevap ve günahların tartıldığı ilahi ölçü aletidir 
d)İnsanların hesap vermek üzere toplandığı yerdir 
 


