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Değerli meslektaşlarımız, sevgili öğrenciler;

Tane Tane Öğreniyorum

Kitabımız, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini eğlenerek öğrenebilmeniz için Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi programı ve kazanımlarına uygun ola-

rak hazırlanmıştır. Bu çerçevede kitabımızda; kazanımlara paralel konu özetleri, örnek sorular, 

konu etkinlikleri, bulmacalar, konu testleri, ünite testleri ve ünite sonlarında yeni nesil sorular 

bulunmaktadır. Kitabımız MEB tarafından yayımlanan örnek sorulara ve Liseye Geçiş Sınavı’na 

uygun olarak hazırlanmıştır.

“Tane Tane Öğreniyorum” adını verdiğimiz kitabımızda öğrencilerimizin okuduğunu anla-

ması, yorum yapabilme becerilerinin ve analiz, sentez muhakeme yeteneklerinin gelişmesi 

amaçlanmaktadır. Yeni sınav sistemi ezberci anlayıştan uzak, bilginin doğru yorumlanması 

mantığına dayandığı için kitabımızda yorum sorularına bolca yer vermiş bulunmaktayız.

Kitabımızda aşağıdaki gibi bir işleyiş şeması ile kazanımların öğretilmesi ve değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır.

Öğreten Sorular Bölümü: Kazanımları içeren özet bilgiler verildikten sonra bu bilgileri pekiş-

tirici etkinliklere ve sorulara yer verilmiştir.  

Tane Tane Öğren Bölümü: MEB tarafından yayımlanan kazanımların öğrencilerimizde kalıcı 

hale getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bu bölümde öğretmenlerimiz tarafından öğrencileri-

mize ödev olarak kullanabilecekleri testlere yer verilmiştir.

Ünite Değerlendirme Testi Bölümü: Üniteye bağlı olan bütün konuları kapsayacak şekilde 

hazırlanmış olan bu bölüm ile ünitenin tamamının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Öğret-

menlerimiz bu bölümdeki testlerin sonuçlarına bakarak öğrencinin konuyu öğrenme düzeyini 

belirleyebilir ve gereken konulara gereken müdahaleyi zamanında yapabilir.

Yeni Nesil Testler Bölümü: Sözel mantığın, muhakemenin ve bilgiyi yorumlamanın ön plana 

çıktığı bu bölüm, MEB tarafından yayımlanan örnek sorular ve iki yıldır yapılan Liseye Geçiş 

Sınavı’nda sorulan sorular örnek alınarak hazırlanmıştır.

Sevgili öğrencilerimiz; sınavda başarılı olmak planlı ve verimli çalışma ile mümkündür. Sınava 

hazırlanırken kullanacağınız kaynakların sizin başarınızda önemli yeri vardır. Sınava hazırlanır-

ken almış olduğunuz bu kitap Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi açısından hedefinize ulaşma-

nızı sağlayacaktır.

Çok titiz bir çalışmanın ürünü olan kitabımızın tüm meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize fay-

dalı olmasını temenni ederim.

FATİH ÖZBEK 

ÖN SÖZ
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1. Ünite

MELEK VE AHİRET 
İNANCI
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	 Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder.

	 Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.

	 Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar.

	 Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.

	 Allah’ın adil, merhametli, affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.

	 Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

	 Nâs suresini okur, anlamını söyler.

Kazanımlar



9

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

1. Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

1
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Öğreten Sorular / Etkinlikler

Melek; Allah’ın (c.c.) nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği, iradesi olmayan gözle görülmeyen varlıklardır.

Cin; Allah’ın (c.c.) ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklardır. 

Şeytan ise ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi huzurdan kovulan asi ve kibirli varlıktır. 
(Bu isim aynı zamanda cinlerin inkârcıları için de kullanılır.)

Meleklerin iradesi yoktur.
Cinler nurdan yaratılmış varlık-
lardır.

Cin ve şeytanın yaratılış ham-
maddesi aynıdır.

Melekler gözle görülebilen 
varlıklardır.

Allah’ın (c.c.) çeşitli işlerde 
görevlendirdiği varlıklar cin-
lerdir.

Görünmeyen varlıklardan 
iradesi olanlar, sadece cin ve 
şeytandır.

VARLIKLAR ÂLEMİ

Duyu organlarımızla algılayabil-

diğimiz varlıklar. 

(Güneş, kitap, insan vb.)

Özel aletlerle algılayabildiğimiz 

varlıklar. 

(Teleskopla görülebilen gök 

cisimleri, mikroplar vb.)

Ancak Allah’ın (c.c.) haber ver-

mesi sonucu bildiğimiz ruhani 

varlıklar.  

(Melek, cin, şeytan, ahiret vb.)
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Her varlık aynı amaç, aynı hammadde ya da aynı özellikte yaratılmamıştır.

Aşağıdaki varlıklardan hangileri iradeleri olup olmamaları bakımından aynı sınıflandırma içerisin-
deki varlılardır?

A)  Melek ve insan    B) Şeytan ve melek

C) Hayvan ve insan   D) Cin ve şeytan

1

Cin; Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklara denir.

Bu açıklamaya göre cinlerle ilgili,

I. Yaptıklarından sorumludurlar.

II. İnsan ile farklı yaratılış hammaddesine sahiptir.

III. Yaratılmış en üstün varlıktır.

yargılarından hangisi söylenemez?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

2

Melek, cin ve şeytanın ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar tarafından görülmemeleri.

B) İradelerinin olmaması.

C) Ateşten yaratılmış olmaları.

D) Ya sadece iyilik ya da sadece kötülük yapmaları.

3

Öğreten Sorular 
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 ❃ Meleklere inanmak imanın 6 şartından biridir.

 ❃ Duyu organlarıyla algılanamazlar.

 ❃ Nuranî ve ruhanî varlıklardır.

 ❃ İradeleri yoktur.

 ❃ Cinsiyetleri yoktur.

 ❃ Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.

 ❃ Sadece Allah’ın (c.c.) verdiği emirleri yerine getirirler.

 ❃ İradeleri olmadığı için günah işlemezler.

 ❃ Çok hızlı hareket ederler.

 ❃ Sayılarını yalnızca Allah (c.c.) bilir.

 ❃ Bizler, Allah’ın (c.c.) bildirdiklerinin adını ve görevini biliriz.

 ❃ İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.

 ❃ Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet halindedirler.

 ❃ Gözümüzle onları göremeyiz. Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar. Ancak Allah’ın (c.c.) istedi-
ği çeşitli şekillerde görünebilirler.

2. Melekler ve Özellikleri

2
Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz gül ile, yanlışları kırmızı gül ile eşleştiriniz.

Bazı melekler günah işleyebilir.

Melekler inanmak İslam’ın 5 şartından biridir.

1

5

2

3

4

Meleklerin iradeleri yoktur ama akıllı varlıklardır.

Meleklerin Allah’ın (c.c.) emrinden çıkamaz.

Melekler Allah (c.c.) izin verirse insanlara gözükebilir.
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Cebrail: Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlidir.

Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.

Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.

İsrafil: Sûra üflemekle görevlidir.

(Verilen bu melekler dört büyük melek olarak isimlendirilir.)

❃  Kiramen Kâtibin: İnsanın sağında ve solunda bulunan meleklerdir. Sağdaki melek, iyi davranışları, 

soldaki melek ise kötü davranışları kaydetmekle görevlidir.

❃  Münker Nekir: Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerdir.

❃  Hafaza Melekleri: Allah’ın (c.c.) İzniyle insanları korurlar.

❃  Bazı melekler de insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham etmekle görevlidirler.

❃  Müminlere, özellikle de âlim olan müminlere rahmet okumakla görevli melekler vardır.

Melekler insanlar için günahsızlığın sembolüdür. Meleklere özenip günahtan uzak durmaya çalışan 
insanlara “melek gibi insan” denilir.
Allah’a (c.c.) ve meleklerine iman eden insanlar her an izlendiklerini bilirler ve yalnız olsalar bile günah-
tan sakınırlar. Tüm davranışlarının melekler tarafından amel defterine kaydedildiğini bildiklerinden 
yaşantılarına dikkat ederler. 

BİR AYET: “…Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine geti-
ren melekler vardır.”  

(Tahrîm suresi, 6. ayet.)

BİR HADİS: “Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın 
işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzak-
laştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.”

(Tirmizî, Tefsir, 3)

BİLELİM:

Âlem: Yüce Allah’ın yarattığı,duyu ya da akıl yoluyla kavranabilen varlıkların tamamını ifade den 

bir kavramdır.

Ahiret: Dünya hayatından sonra başlayacak olan ebedi hayata denir.

Gayb:  1. Göz önünde olmayan, gözle görülmeyen, gizli olan, hazırda olmayan. 

2. Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı.  

3. Henüz içinde yaşanılmayan gelecek zaman ve gelecek zaman içerisinde meydana 

gelecek olaylar.  

4. Öldükten sonra dirilme, cennet, cehennem, hesap günü gibi insanın duyu organları ve 

akıllarıyla haklarında bilgi edinemeyecekleri âlem.

3. Bazı Melekler ve Görevleri
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TEST – 1Melek ve Ahiret İnancı | Tane Tane 

1.  

Varlıklar âlemi görünen varlıklar ve görünme-
yen varlıklar olarak ikiye ayrılabilir. Görünmeyen 
varlıklar duyu organlarımız ile algılanamadığı 
için bu varlıklardan haberdar olma yolumuz 
……………….dir.

Paragraftaki bilgiyi anlam bütünlüğü bozul-
madan aşağıdakilerden hangisi ile tamamla-
malıyız?

A) Aklımız   B) Tarih kitapları

C) Öğretmen   D) Vahiy

2. 
Melekler Allah (c.c.) tarafından kendilerine 
verilen görevi yerine getirmek üzere yara-
tılmış varlıklardır. İradeleri yoktur. Bizler 
melekler ve görevleri ile ilgili Allah’ın (c.c.) 
bildirdiğinden fazlasını bilemeyiz.

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin görevleri 
ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevli melek 
Mikail isimli melektir.

B) Bazı melekler kendi inisiyatifleri ile insanlara yardım 
edebilirler.

C) Melekler görevlerini eksiksiz ve hatasız olarak yap-
maktadır.

D) Meleklerin görevlerini belirleyen Allah’tır (c.c.).

3. ❃ Görünmeyen varlıklar sınıfına girer.

❃  İradesi vardır.

❃	 İnkârcı olanları olduğu gibi olmayanları da 
vardır.

Öncüllerde hangi varlığın özelliklerinden bah-
sedilmektedir?

A) Melek   B) Şeytan

C) Cin   D) İnsan

4. I. Bazen Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet ederler.

II.  Yeme, içme, uyuma, dinlenme gibi ihtiyaçları 
yoktur.

III. İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.

IV.  İradeleri yoktur. Sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini 
yerine getirirler.

Meleklerin özellikleri ile ilgili verilen madde-
lerden hangisi yanlış bir bilgidir?

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

5. Varlıklar âlemi çeşitli özelliklerine göre birkaç sını-
fa ayrılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi varlıklar âlemi ile ilgili 
yanlış bir değerlendirmedir?

A) Bazı varlıklar gözle görülemez.

B) Duyularımızla algılayamadığımız varlıklardan olan 
şeytanın iradesi yoktur.

C) Gözle görülen ve görülmeyen varlıkların ortak nokta-
ları olabilir.

D) Duyu organlarımız melekleri algılayamaz.
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6. Meleklere inanmak İslam dininin inançları arasın-
dadır. İmanın altı şartından biri de meleklere inan-
maktır.

Meleklere inanan bir Müslüman için, aşağıdaki 
ifadelerinden hangisini söyleyemeyiz?

A) Göremediği hiçbir şeye inanmıyor.

B) İslam inançlarına uygun düşünüyor.  

C) Yaptığı her davranışın kaydedildiğini biliyor.

D) Gaybi konularda vahye inanıyor.

7.  

“Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun 
kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötü-
lüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere 
teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzak-
laştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve 
kötülükten uzaklaştırmaktır.”

(Tirmizî, Tefsir, 3)

Bu hadise göre,

 I. Şeytan insana bazen iyilik de yaptırabilir.  

 II. Şeytan insanın iradesini ele geçirebilir.

 III. İnsan kötülük yatıran melekler de vardır.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II ve III

D) I, II ve III

8.  

Mikroskopla görebildiğimiz bazı canlılardan 
olan mikroplar için,

 I. Mikroplar nurani varlıklardır.

 II. Allah (c.c.) tarafından yaratılmışlardır.

 III. Mikroplar gaybi bir konudur.

 IV. Mikroplar küçük de olsa canlı varlılardır.

yorumlarından hangisini yapamayız?

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

9. Dünya hayatından sonra başlayacak olan ebedi ve 
yeni hayata ……………………….. denir.

Metindeki tanımı doğru bir şekilde tamamla-
yacak olan kavram aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Kıyamet

B) Ahiret

C) Alem

D) Berzah

10. İnsanın bildiği görevleri düşünüldüğünde 
henüz görevi başlamamış olan melek aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İsrafil

B) Cebrail

C) Azrail

D) Mikail
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3
Aşağıdaki cümlelerden doğruları mavi balonla, yanlışları kırmızı balonla eşleştiriniz.

Cinlerin varlığı ve bazı özellikleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde açıklanır. Kur’an’daki surelerden biri-

nin adı Cin suresidir. Kur’an’ın ayetlerine ve Hz. Muhammed’in(s.a.v.) hadislerine başvurulmak, bizleri 

cinler hakkında yanlış bilgilerden koruyacaktır.

Kur’an ve Hadislere Göre Cinlerin Özellikleri:

❃ İrade sahibi varlıklardır.

❃ Hz. Peygamberden Kur’an dinleyerek ona iman edenleri olduğu gibi inkâr edenleri de vardır.

❃ Yaratılış amacı insanlar gibi Allah’a (c.c.) kulluk etmektir.

❃ Geleceği ve gaybı bilemezler.

❃ Ateşten yaratılmışlardır.

1. Meleklerle cinlerin yaratılış hammaddesi aynıdır.

2. Bütün cinlerin davranışlarını seçme hakkı vardır.

3. Cinlerin tamamı her zaman kötülük yapan varlıklardır.

4. İnsanın gözle göremediği varlılardır.

5. Kur’an-ı Kerim’de yazdığı için bir Müslüman cinlerin varlığını inkar edemez.

4. Cinler
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Kur’an-ı Kerim’de şeytan hakkında bilgi verilmekte ve insanlar şeytana uymamaları konusunda uyar-
maktadır. Aslında bir cin olan şeytan Allah’a (c.c.) isyan eden ilk varlıktır.

Allah’ın (c.c.) huzurundan kovulan şeytanın amacı insanları dinden uzaklaştırarak kötülük yapmalarını 
sağlamaktır. Ancak şeytan insanın iradesine hükmedemez, insana zorla bir şey yaptıramaz. Sadece 
insana vesvese vererek aklına kötülük getirebilir, kötülüğü şeytan değil insan yapar. Kendi iradesiyle 
bazı insanlar kötülük yaparken bazı insanlar da iradelerini kullanarak şeytana uymaz ve kötülük yap-
mazlar. Yani seçim insana aittir. Bu yüzden sorumluluk da insana aittir. İnsanlar kendilerine kötü şeyler 
fısıldayan şeytanlardan Allah’a (c.c.) sığınmalıdır.

4
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

Cin

Nur

İradesi

Şeytan

Allah

Müslümanlar

İyilik

Kötülük

Cin

Görülemeyen

1) Şeytandan korunmak için …………………….. ‘a sığınmak gerekir.

2) Şeytan gözle ………………….  varlıklardandır.

3) Ateşten yaratılan varlıklar şeytan ve …………………….. dir.

4) Şeytanın da cinler gibi ………………………. vardır.

5) Meleklerin, cinlerin ve şeytanın varlığına inanmak ……………………… için Kur’an’da geçtiğinden 

dolayı gerekliliktir.

6) Şeytan insana zorla …………………… yaptıramaz.

7) Melekler sadece ………………………. yaparlar.

8) Allah’ın (c.c.) huzurundan kovulan varlık  ………………………… dır. 

9) Şeytan, eskiden bir ………………………………. idi.

10) Melekler ………………………. dan yaratılmış varlıklardır.

5. Şeytan
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UNUTMA!

Ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü gibi cin ve şeytan konusunda bazı batıl inançlar söz konusudur.  

İnsan ruhla ilgili pek az bilgiye sahiptir. İslam inancına göre ölen bir insanın ruhunun tekrar dünya-

ya dönmesi veya dünyadaki insanlarla iletişim kurması mümkün değildir.

5 Aşağıda bazı kavramların açıklamaları ve konuyla ilgili bir ipucu resim verilmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak karışık harfli kavramların doğru şekillerini yazınız.

Sadece kötülüğün sembolü ve iradesi olan varlık ………..   
T E Y N A Ş

Allah’ın (c.c.) verdiği görevler dışında bir şey yapamazlar 
……….. K E M E L

Dine sonradan karışmış yanlış, batıl inanç ………..  
E R H F U A       

1

2

3
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MAVİ SORULAR

1 Allah’ın yarattığı,duyu ya da akıl yoluyla 
kavranabilen varlıkların tamamı.

2 Allah’ın (c.c.) yarattığı en şerefli varlık.

3 Geleceği haber verdiği iddia edilen batıl 
inanış.

4 İnsanı yoldan çıkarmaya çalışan, kötülüğün 
sembolü varlık.

5 Dine sonradan girmiş olan, akla aykırı, 
uydurma ve garip şeyler, boş inanç.

6 Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle 
görevli melek.

KIRMIZI SORULAR

1 Sûra üflemekle görevli melek.

2  Canlıların ruhunu almakla görevli melek.

3  Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getiren nura-
ni varlıklar.

4  Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle 
görevli melek.

5  Ateşten yaratılan, iradesiyle iyilik ve kötü-
lük yapabilen varlık.

1

3

4

5

2

3

21

4 6

5

6
Renkli Bulmaca 1
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TEST – 2

1.  

Münker Nekir
Meleklerinin 
görevi nedir?

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi doğru cevap vermiştir?

A) 
İnsanın iyi davranışlarını ve 
kötü davranışlarını kaydeder.

B) 
Allah’tan (c.c.) aldığı vahiyleri 
peygamberlere getirir.

C) 
Öldükten sonra kabirde 
insanları sorgular.

D) 
Allah’ın (c.c.) izniyle insanları 
korur.

2. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım.”

(Zâriyât suresi, 56. ayet)

Verilen ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi-
ni çıkaramayız?

A) İnsanın yaratılış amacını açıklar.

B) İnsanlar ile cinlerin bazı ortak noktaları vardır.

C) Yaratılan varlıkların en üstünü insandır.

D) Ayette bahsedilen varlıkların yaratıcısı Allah’tır (c.c.).

3. İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri bili-
riz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptığını) 
alıp kaydederken biz ona şah damarından daha 
yakınız. O, hiçbir söz söylemez ki yanında çok dik-
katli bir gözetleyici olmasın!

(Kâf suresi, 16-18. ayetler)

Verilen ayette Allah (c.c.) hangi meleklerden 
bahsetmektedir?

A) Dört büyük melek  B) Kiramen katibin

C) Koruyucu melekler D) Münker nekir

4. Batıl inançların insanlara birçok zararı vardır. 
Batıl inanışlar kişiyi doğru inançtan uzaklaştırır. 
İslam’ı doğru kaynaklardan yani …………… ve 
…………… ten öğrenen kişi kendisini hurafe ve 
batıl inançlardan korumuş olur.

Bu metinde boş bırakılan kısımlara aşağıdaki-
lerden hangisi gelemez?

A) Tarih kitabı   B) Kuran-ı Kerim

C) Sünnet   D) Hadis  

5. “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etme-
yin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, muhak-
kak ki o, edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve kötü-
lüğü emreder…”

(Nûr suresi, 21. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisini 
çıkaramayız?

A) Allah (c.c.) insanlara rehberlik etmektedir.

B) Şeytan insanlara kötülük yaptırmaya çalışır.

C) Kötülük yapıp yapmamak insanın elindedir.

D) Şeytan istediğine kötülük yaptırtabilir.

Melek ve Ahiret İnancı | Tane Tane 
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6.  

Mehmet bugün okulda hiç sıkılmamıştı. Çünkü 
öğretmeni her zaman merak ettiği bir konu olan 
cinlerden bahsetmişti. Artık bu konuda merak 
ettiği her şeyi biliyordu. Eve gelince heyecanlı bir 
şekilde hemen annesinin yanına koştu ve bir çırpı-
da öğrendiklerini annesine anlatmaya başladı:

(I) Biliyor musun annecim cinleri görmesek bile 
varlığına inanmamız gerekiyormuş. (II) Çünkü 
Allah (c.c.) Kur’an’da onlardan bahsetmiş.  (III) Ben 
onların nurdan yaratıldıklarını bilmiyordum. (IV) 
Hem bazıları sadece kötülük değil iyilik de yapı-
yormuş.

Mehmet bu metinde annesine cinlerle ilgili 
bildiklerini anlatırken hangi cümlesinde öğret-
menin anlattığını tam hatırlamayıp annesine 
yanlış bilgi vermiştir? 

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

7. Aşağıdakilerden hangisi şeytan ile ilgili yanlış 
bir bilgidir?

A) İstediği insanlara zorla kötülük yaptırabilir.

B) Aslında bir cindir.

C) Kötülüğün sembolüdür ve iyilik yapmaz.

D) İradesi olan gaybi varlıklardandır.

8. 
“De ki: ‘Yarattığı şeylerin şerrinden..., 
düğümlere üfürüp büyü yapan üfürük-
çülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıs-
kanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine 
sığınırım.”

 (Felak suresi, 1-5. Ayetler)

Bu ayete göre,

 I. İnsan sadece Allah’a (c.c.) dua edip ona sığın-
malıdır.

 II. Sihir ve büyü yoluyla insanların iradesi ele geçi-
rilebilir.

 III. İnsanların hayatında birçok batıl inanış mev-
cuttur. 

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

9.  

Şeytan insanın iradesini etkileyip onu kötü yola 
yönlendirmeye çalışırken insan kendi kararını 
kendisi verecektir. Kötülük yapan bir kişi sonradan 
suçu şeytana atamaz.  

Yaptığı hatanın farkında olup sorumluluğunu 
kadere veya şeytana yüklemeyen bir kişi için 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sorumluluklarının farkında.

B) İradesini şeytanın ele geçiremeyeceğini biliyor.

C) Hatalarının sonuçlarını üstleniyor.

D) İslami olarak yanlış bir inanış içerisinde.
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6. Dünya ve Ahiret Hayatı

7
Gökkuşağı üzerindeki kavramlardan uygun olanları verilen cümlelerin boş kısımlarına yazdığı-
mızda gökkuşağının hangi rengi üzerindeki kavram boşta kalır?

Evren’deki bütün varlıklar bir ömre sahiptir. İlahi kanun gereği hiçbir varlık bu dünyada kalıcı değildir. 
Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inananlar, kendilerini yaratanın, yaşatanın ve öldürecek olanın Allah (c.c.) 
olduğunu bilirler. Bu yüzden ölümü hayat gibi gerçek ve doğal kabul ederler.

Konuyla ilgili bir ayet:
• “Onlar, kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah, gökler ile yeri ve 
ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır…”

(Rûm suresi, 8. ayet)

1. Yaratılan her şey bir ………………… sahiptir.

2. Varlıkları yaratan ve öldüren ……………….. tır. 

3. Dünya hayatının sona ermesiyle başlayacak olan sonsuz hayat  ……………… hayatıdır.

4. Ahiret inancı …………….. dininin inançları arasındadır.

5. Allah (c.c.) insanlardan yaratılış hakkında …………….. istemektedir.

Düşünmelerini

Ahiret

İslam

Yaşam süresine

Allah (c.c.)

Melek
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BÖLÜM 

1
İnsanın fıtratında bulunan bazı duygular ahirete işaret etmektedir. Adalet duygusu bunların başında gelir. Hiç 

kimse dünyadaki kötülüklerin ve zulümlerin karşılıksız kalmasını istemez. Her şeyi bir planla yaratan Allah (c.c.), 

insana adalet duygusunu da boşuna vermemiştir. Dünya’da yapılan her iyiliğin ve her kötülüğün ahirette karşılığı-

nın olduğunu bilmek, insanların davranışlarına da yön vermektedir.

Öldükten sonra Allah’ın (c.c.) huzuruna çıkacağına inanan Müslümanlar, sorumluluk duygusuyla hareket ederek 

onun istediği gibi bir hayat sürmeye çalışır.

Aşağıdaki cümlelerden doğruların numarasını mavi kelebeğin yanına, yanlışların numarasını kır-
mızı kelebeğin yanına yazınız.

8

1. Haksızlığa uğrayan insanlarda ahiretin varlığı daha çok hissedilir ve istenir.

2. Dünya’da yapılan her kötülüğün ahirette bir karşılığı vardır. 

3. Müslümanlar için ahirete inanmak inancının bir gereğidir.

4. İnsan yaratışından kaynaklı bazı duygulara sahiptir.

5. Ahirete inanmak İslam’ın beş şartından biridir.

NE ÖĞRENDİK?
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Ahirete Geçiş Kapısı: ÖLÜM

Allah’ın (c.c.) belirlediği zamanda insanın hayatının sonlanmasına ölüm denir. Ömrün son bulduğu bu an, ecel 

olarak isimlendirilir. Kimse ölümünü ne erkene alabilir ne de geciktirebilir. Müslüman için ölüm, sadece dünya 

hayatının bitişidir. Bu dünyadan ahiret yurduna geçiş kapısıdır.

Konuyla ilgili ayetler:

❃ “Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır…”

(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)

❃  “Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize dön-

dürüleceksiniz.”

(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

7. Ahiret Hayatının Aşamaları

9
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Her canlı bir gün ölecektir.
Kimin ne zaman öleceğine 
Allah (c.c.) karar verir.

Dünya hayatı insan için bir 
sınav yeridir, kazanan Cen-
net’e gider.

Melekler ölümsüzdür.

Allah’ın (c.c.) çeşitli işlerde 
görevlendirdiği varlıklar cin-
lerdir.

Görünmeyen varlıklardan ira-
desi olanlar cin ve şeytandır.
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BÖLÜM 

1

ÖMÜR DÜNYA HAYATI

ÖLÜM BERZAH ÂLEMİ

KIYAMET
DÜNYA HAYATININ SONU, 

AHİRETİN BAŞLAMASI 
(SURA BİRİNCİ ÜFLEME)

YENİDEN DİRİLME
BA’S

(SURA İKİNCİ ÜFLEME)

MİZAN (HESAPLAŞMA) MAHŞER

CEHENNEM CENNET
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BERZAH ÂLEMİ
İnsan öldüğünde ruhu, kıyamet kopup yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar dünya ile ahiret arasındaki berzah ismi 
verilen âlemde bekletilir. Münker ve Nekir melekleri, ölen her insanı mezarında sorguya çekilir. Allah (c.c.) iman edip 
salih amel işleyenlerin sorgusu kolay geçer.

Konuyla ilgili bir hadis:
“Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. 
Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır.”

(Tirmizî, Zühd, 5)

10
Aşağıdaki cümlelerden doğruları beyaz lale ile, yanlışları kırmızı lale ile eşleştiriniz.

UNUTMA!

Ölen insanlar ölüm meleği tarafından sorguya çekilecekler. 1

Kıyamet kopmadan mahşerde hesaplaşma başlamaz.5

2 Ölüm insan için bitiş değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır.

3 Dünya hayatını Allah’ın (c.c.) rızasına göre yaşayanlar, öldükten sonra sıkıntı yaşamazlar.

4 Berzah âlemi, ahiret hayatının son aşamasıdır.

Ölüm insanlar için yok oluş değildir, çünkü ……
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BÖLÜM 

1
Bitiş ve Başlangıç: KIYAMET
Kıyamet günü bütün evren yok olur. Kıyamet, yeniden dirilişin bir ifadesidir. İsrafil birinci kez sûra üflediğinde kıya-

met kopar ve her şey yok olur. Kıyametin vaktini sadece Allah (c.c.) bilmektedir.

Konuyla ilgili bir ayet:

“Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı 
zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.”

(İnfitâr suresi, 1-5. ayetler)

1.
Hz. Muhammed (s.a.v.) kıyametin ne zaman 
kopacağını biliyordu.

2. Kıyamet tüm canlıların yok olması demektir.

3. Kıyametin habercisi İsrafil isimli melektir.

4. Kıyamet ile ahiret hayatı başlar.

5. Bazı ayetlerde kıyamet alametleri anlatılır.

11
Hedef tahtasında kıyamet ile ilgili yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle 
yanlıştır?

HATIRLA

 Berzah:

 Münker Nekir:

 Sûr:
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TEST – 3Ahiret Hayatının Aşamaları | Tane Tane 

1.  

“Dünya ahiretin tarlasıdır.”

(Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, I/412)

Verilen hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.) ahiret 
ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat çek-
mektedir?

A) Dünyada yapılan iyiliklerin ve kötülüklerin karşılığı 
ahirette karşımıza çıkacaktır.

B) Ahirete inanmak inanç konularındandır.

C) Ahiret kıyamet sonrası başlayacak sonsuz hayattır.

D) Ahireti Allah’ın (c.c.) bildirmesi sayesinde öğrenmek-
teyiz.

2.  

İsrafil sûra birinci üflediğinde ………… kopar ve 
her şey yok olur. Sûra ikinci üflediğinde ise insanlar 
dirilip kabirlerinden kalkarlar.

Ahiret hayatının aşamaları ile ilgili verilen bil-
gide boş kısma gelmesi gereken kavram aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) ahiret   B) mahşer

C) berzah   D) kıyamet

3.  

Ölen insanın kıyamet kopuncaya kadar bekle-
tildiği âleme ne denir?

A) Mahşer   B) Berzah

C) Sırat   D) Mizan

4. Kendisine kıyametin ne zaman kopacağını soran 
kişiye “... Kıyamet için sen ne hazırladın?” diyerek 
cevap veren Hz. Muhammed (s.a.v.), bu cevabı ile 
aşağıdakilerden hangisine dikkat çekmiştir?

A) Allah’ın (c.c.) razı olacağı bir hayat yaşamak.

B) Sağlıklı yaşamak.

C) Doğru mesleği seçmek.

D) Zamanı doğru kullanmak.

5. “O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak 
Allah’a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o 
günde fayda bulur).”

(Şuarâ suresi, 88-89. ayetler)

Ayette bahsedilen gün aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Bayram günü   B) Haccın ilk günü

C) Ahiret günü    D) Kadir gecesi
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6. Meleklere inanmak insanlarda bazı davranış deği-
şikliklerine yol açar.

Meleklere inanan birisinden aşağıdakilerden 
hangisi beklenmez?

A) Günahlardan sakınması.

B) İbadetlerini yerine getirmesi.

C) Dünya için çalışmaması.

D) Kul hakkı yememesi.

7.  

“Göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri boş yere 
yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o 
inkâr edenlerin ateşteki haline! Yoksa biz, iman 
edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde bozguncu-
luk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya Allah’tan kor-
kanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız.”

(Sâd suresi, 27-28. ayetler)

Bu ayete göre aşağıdaki yorumlardan hangisi 
söylenemez?

A) Allah (c.c.) her şeyi bir planla yaratmıştır.

B) Allah’a (c.c.) iman etmeyip inkâr edenler cehenneme 
gidecektir.

C) Kötülük yapanlarla iyilik yapanlar Allah (c.c.) katında 
bir tutulmayacaktır.

D) Allah (c.c.) kötülerin cezasını mutlaka dünyada verir.

8. Allah’ın (c.c.) insan fıtratına yerleştirdiği güzel duy-
gular birçoğu ahiretin varlığına işaret etmektedir. 
Adalet, bu duygulardan sadece bir tanesidir. 

Aşağıdaki örneklerden hangisini bu metni 
açıklamak için kullanmak uygun olmaz?

A) Parası çalınan Osman beyin ahireti dört gözle bekle-
mesi. 

B) Depremde evi yıkılan Esma teyzenin Allah’a (c.c.) dua 
etmesi.

C) Hakkı yendiği için iş yerinde müdür olamayan Leyla 
hanımın hakkını yiyenleri Allah’a (c.c.) havale etmesi.

D) Alkollü bir sürücü sebebiyle kazaya karışan Emre 
amcanın gerçekten hakkını alabilmek için ilahi ada-
lete güvenmesi.

9. Cennet ve cehennem insanların mahşer sonrasın-
da iyiliklerine ve kötülüklerine göre gidecekleri 
yerdir.

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ahiret ve cen-
netle cehennem inançları açısından söylene-
mez?

A) Cehenneme gitmeyi hak etmiş olan Müslümanlar 
son bir şans olarak bir kez daha dünyaya gönderile-
cektir.

B) İman edip salih amel işleyen, Allah’ın (c.c.) rızasını 
kazanmış olan kulları cennete gidecektir.

C) Cehenneme giden Müslümanların cezalarını çektik-
ten sonra cennete girme şansları vardır.

D) Kişinin cennete ya da cehenneme gitmesine karar 
verecek olan Allah’tır (c.c.). 
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Yeniden Diriliş: BA’S

Ba’s öldükten sonra yeniden diriliş anlamına gelir. Her şeyin yok olduğu kıyametin kopmasından sonra İsrafil’in 

sûra ikinci defa üflemesiyle bütün insanlar diriltilecektir.

Konuyla ilgili bir ayet:

“Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yetece-
ğini düşünmezler mi? ... ”

(Ahkâf suresi, 33. ayet)

12
Ahiret inancı konusu ile ilgili aşağıda verilen örneklerden doğru örnek olanları mavi kelebek ile,
yanlış örnek olanları kırmızı kelebek ile eşleştiriniz.

1. Ölen insanlar için tekrar dünya hayatını yaşama şansı yoktur.

2. Kıyamet sonrası yeniden diriliş mizan sonrasında olacaktır.

3. İsrafil’in sûra birinci üflemesi yeniden dirilişin ilanıdır.

4. Ba’s, İslam’a göre inanç konularındandır.

5. Her şeyi yaratan, öldüren, sonra yeniden dirilten sonsuz güç sahibi olan Allah’tır (c.c.). 

6. Bazı insanlar için ba’s olayı gerçekleşmeyecektir.

7. Kıyametin kopması demek Güneş, yıldızlar ve tüm Evren’in yok olması demektir.

8. Ölen insan için tekrar dirilme söz konusu değildir.
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Herkesin Toplanma Yeri: MAHŞER

Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insanların dirilişten sonra bir araya toplanmasına haşir denir. Haşir için 
insanların toplandıkları yere de mahşer denir.

Konuyla ilgili bir ayet:
“O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, ‘İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, öyle mi? 
Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın.’ denilir. Yüzleri ağaranlar ise Allah’ın (c.c.) rahmeti içindedirler. 
Onlar orada ebedî kalacaklardır.” 

(Ahkâf suresi, 33. ayet)

13
Gökkuşağı üzerindeki kavramlardan uygun olanları verilen cümlelerin boş kısımlarına yazdığı-
mızda gökkuşağının hangi rengi üzerindeki kavram boşta kalır?

1. İnsanları öldükten sonra yeniden dirilten ……………………… tır.

2. İnsanların ahirette toplandıkları yere …………………………. denir.

3. Mahşerde insanların günahları ve …………………………. hesaplanır. 

4. Ahirette kimseye ……………………… yapılmaz.

5. Haşr, insanların …………….. için toplanmasıdır.

İsrafil

Haksızlık

Hesap

Sevapları

Allah (c.c.)

Mahşer



31

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

En Hassas Terazi: MİZAN

Allah (c.c.) bütün insanları mahşer yerinde yaptıklarından hesaba çeker. Önce insanlara dünyadayken yaptıkları işle-
rin yazılı olduğu amel defterleri verilir. İnsanlar amel defterlerinde yaptıklarını en ince detayına kadar gördükten 
sonra Allah (c.c.) tarafından hesaba çekilirler.
İnsanın organları ve yeryüzünde bulunmuş olan diğer canlı ve cansız tüm varlıklar da insanın yaptıklarına şahitlik 
ederler. Ahiretteki bu zorlu hesaptan sonra herkesin amelleri mizan denilen ilahi adalet terazisinde tartılır. Bu tartıda 
iyilikleri kötülüklerinden ağır gelenler Cennet ile mükâfatlandırılırlar. Dünyadayken en küçük hayır işleyen hesap 
gününde ödülünü, kötülük yapan da cezasını alır.

Konuyla ilgili ayetler:
❃  “Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize 

derler, bu nasıl kitapmış. Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş. Böylece yaptıkları-
nı karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.” 

(Kehf suresi, 49. ayet)

❃  “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan 
iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz (herkese) 
yeteriz.”  

(Enbiyâ suresi, 47. ayet)

14
Aşağıdaki cümlelerin boş kısımlarını uygun kavramlar ile doldurunuz.

1. Mahşerde hesaplaşma zamanı ilahi adaletin sahibi …………………….. dır. 

2. İnsanın günahları ve sevapları ……………………… adı verilen terazide tartılacaktır.

3.
İnsanın yaptığı en küçük iyilik de en küçük ………………….. de ahirette karşısına 
çıkacak.

4. İnsanı kabirde hesaba çekecek olan melek ………………………………. dir.  

5. İnsanların iyilikleri ve kötülükleri …………………………………. ne yazılır. 

6. Dünya hayatının bitip yeni bir hayatın başlamasına ………………………….. denir.

7. Sûra ikinci kez üfleyecek olan melek …………………….  dir.

8. Ölün sonrası yeniden dirilmeye …………….  denir.

Kötülük

İsrafil AllahBa’s

Münker Nekir
Amel defteri

Mizan

Kıyamet
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Hesaptan Sonra: CENNET ve CEHENNEM

Hesaplar görüldükten sonra müminlerden bazıları cehennemin üzerine kurulmuş olan sıratı hızla, bazıları daha 
yavaş bir şekilde geçerek cennete girerler. Kâfirler ise sıratı geçemezler ve cehenneme düşerler.

SIRAT: Sözlükte “yol” manasına gelen sırat, cehennem üzerinde bulunan bir yol veya köprüdür. Cennete gidecek 
olanalar cennete bu yoldan geçerek ulaşırlar. Onun gerçek mahiyetini ise Allah (c.c.) bilir.

❃	 	Müminlerin içinde ebedî olarak kalacakları çeşit çeşit nimetlerle donatılmış ahiret yurduna cennet denir. Cehen-

nem ise ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr müminlerin de günahlarının cezasını çekinceye kadar kala-
cakları yerdir.

CENNET CEHENNEM

❃	 	Temiz su, tadı bozulmayan süt ve süzme bal 

ırmakları vardır. 

❃	 	Orada ne yakıcı sıcak ne de dondurucu soğuk 

vardır. 

❃	 	Türlü meyveler, bağlar, dikensiz sedir ağaçları, 

salkımları sarkmış muz ağaçları ve çeşit çeşit kuş 

etleri bulunur. 

❃	 	Genişliği göklerle yer kadardır. Cennettekilerin 

canlarının istediği ve gözlerinin gördüğü her şey 

onlar için hazırlanmıştır. 

❃	 	Orada boş ve yalan söz işitilmez. Orada hiçbir 

yorgunluk ve zahmet yoktur. 

❃	 	Allah (c.c.) tarafından kalplerinden kin ve kötülük 

sökülüp atılmış olan cennetlikler, kardeşler halin-

de, karşı karşıya tahtları üzerinde otururlar. 

❃	 	Cennetlikler için yapılmış köşklerin altından 

ırmaklar akar.

❃	 	Cehennemin uzaktan kaynaması ve uğultusu 

işitilir. 

❃	 	Orada serinlik bulamadıkları gibi içecek güzel bir 

şey de bulamazlar. 

❃	 	Allah’ı (c.c.) görmekten mahrum kalacak inkârcıla-

ra Allah (c.c.) rahmet etmeyecektir.

❃	  Suçlular cehenneme vardıklarında, cehennem 

onlara büyük kıvılcımlar saçar. 

❃	 	Cehennem hayatındaki acı, ateş, çile vb. şeyler bu 

dünyadakilere benzetilemez.

❃	 	Bunların gerçek mahiyetini ancak Allah (c.c.) bilir.
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15 Aşağıda bazı kavramların açıklamaları ve konuyla ilgili bir ipucu resim verilmiştir.
Verilen bilgilerden yola çıkarak karışık harfli kavramların doğru şekillerini yazınız.

Dünya’da kötülük yapanların, kâfirlerin gideceği yer .……..  

N E C H E M E N

İnsanların ahirette hesap için toplanacağı yer .…………..  
Ş A H R E M

Ölen kişinin kıyamete kadar bekleyeceği âlem .…………..  

Z A B R E H

Cehennem üzerine kurulmuş olan köprü .…………..  
T A S R I

1

2

3

4
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MAVİ SORULAR

1 Sorgu sual meleği olan Münker ………… .

2 Öldükten sonra ki diriliş.

3 Allah (c.c.) tarafından hesaba çekilmek üzere 

insanların bir araya toplandıkları yer.

4 Çeşitli nimetlerle bezenmiş olan ve Allah’ın 

(c.c.) rızasını kazanmış müminlerin içinde ebe-

di olarak kalacakları ahiret yurdu.

5 İnsanların ölünce ruhunun kıyamet kopup 

yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar bekletil-

diği dünya ile ahiret arasındaki âlem.

KIRMIZI SORULAR

1 Ahirette kâfirlerin sürekli olarak, günahkâr 

müminlerin de günahlarının cezasını çekince-

ye kadar kalacakları yer.

2  Ahiretteki hesaptan sonra herkesin amelleri-

nin tartılacağı ilahi adalet terazisi.

3  İsrafil’in birinci kez sûra üflemesiyle her şeyin 

yok olması ve yeni, sonsuz hayatın başlaması.

4  Kıyameti ilan etmek ve insanların mahşer 

yerinde toplanması haber vermek için üfürü-

lecek olan araç.

5  Kıyamet sonrasında başlayacak olan sonsuz 

hayat.

6  Allah (c.c.) tarafından hesaba çekilmek üzere 

insanların ölüm sonrası dirilişten sonra bir ara-

ya toplanması.

1

2

3

4 5

6

4

5
3

1

2

16
Renkli Bulmaca 2
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TEST – 4Ahiret Hayatının Aşamaları | Tane Tane 

1. 

“Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede 
iseniz, şunu bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfe-
den (bir damla sudan), sonra alakadan (aşılanmış 
yumurta), sonra organları önce belirsiz, (sonra) 
belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki, size 
(kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi belirlen-
miş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra 
sizi bir bebek olarak çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza 
ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi vefat 
eder. Yine içinizden kimi de ömrünün en verimsiz 
çağına kadar götürülür, ta ki bilen bir kimse olduk-
tan sonra bir şey bilmez hale gelsin...”

(Hac suresi, 5. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisini 
çıkaramayız?

A) Allah (c.c.) yarattıklarını bir ölçü ve plan dahilinde 
yaratmaktadır. 

B) İnsanlar için yeniden diriliş bu dünyada olacaktır.

C) İnsanlar için Allah (c.c.) tarafından verilmiş bir ömür 
vardır.

D) Her insanın yaşam süresi aynı değildir.

2. “İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasın-
dan, eşinden ve çocuklarından kaçar.”

(Abese suresi, 34-36. ayetler)

Ayette Allah (c.c.), aşağıdaki günlerden hangi-
sinden bahsetmektedir?

A) Aşure günü

B) Bayram günü

C) Mahşer günü

D) Yeniden diriliş günü

3. 

“... Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. Fakat biz 

onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman, o harekete 

gelir, kabarır, her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. Çünkü 

Allah (c.c.) hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir, yine O 

her şeye hakkıyla kâdirdir. Kıyamet vakti de gelecektir. 

Bunda şüphe yoktur. Ve Allah (c.c.) kabirlerdeki kimsele-

ri diriltip kaldıracaktır.”

(Hac suresi, 5-7. ayetler)

Verilen ayete göre yeniden dirilişi temsil eden 
mevsim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlkbahar 

B) Yaz

C) Sonbahar 

D) Kış

4. “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. 
Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. 
(Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu 
(adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz 
(herkese) yeteriz.”

(Enbiyâ suresi, 47. ayet)

Bu ayette altı çizili yere aşağıdakilerden han-
gisinin yazılması ayetin anlamında bozulmaya 
yol açmaz?

A) Berzaha

B) Sûra

C) Mizana

D) Haşre
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5. “Mahşerde buluşuruz.” sözünü dile getiren kişi 
için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Ahiret inancına sahiptir.

B) İlahi adalete güvenmektedir.

C) Her insanın ölümlü olduğunun farkındadır.

D) Kesinlikle peygamberdir.

6.  

“Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar 
için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekin-
ler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yük-
sek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü 
bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) 
çıkış da böyledir.” 

(Kâf suresi, 9-11. ayetler)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Rızkı veren Allah’tır (c.c.).

B) Yağmurun yağması tesadüfler zincirinin sonucudur.

C) Canlılar Allah’ın (c.c.) izniyle yeniden diriltileceklerdir.

D) Allah (c.c.) gelecekten haberdardır.

7. “Fâni dünya”, “Ölümlü dünya”, “Geçici dünya” gibi 
cümleleri toplumumuzda sık sık duyarız. 

Verilen cümleler aslında aşağıdakilerden han-
gisini anlatmak için kullanılmaktadır?

A) İnsanların bir gün öleceğini.

B) İnsanların en şerefli varlık olarak yaratıldığını.

C) Hak dinin İslam olduğunu.

D) Dünyada insan yaşamının çok eski olduğunu.

8. 
“Büyük randevu, bilsem nerede, saat kaçta? 

Tabutumun tahtası, bilsem hangi ağaçta?” 

Necip Fazıl Kısakürek

Şair Necip Fazıl Kısakürek bu beytinde altı çizi-
li kısımla aşağıdakilerden hangisini vurgula-
maktadır?

A) İnsanın doğumu

B) Sırat köprüsünden geçiş

C) Cehennemden kurtuluş

D) Hayatın sona ermesi

9.  “Nihayet sûra üfürülecek. Bir de bakar-
sın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşa-
rak Rablerine giderler. (İşte o zaman:) 
‘Eyvah, eyvah! Bizi kabrimizden kim 
kaldırdı? Bu, Rahmân’ın vadettiğidir. 
Peygamberler gerçekten doğru söyle-
mişler!’ derler.”

(Yâsîn suresi, 51-52. ayetler)

Bu ayette hangi melekten bahsedilmektedir?

A) Mikail

B) İsrafil

C) Hafaza melekleri

D) Kiramen katibin melekleri
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8. Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

❃	 	Ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumda, insanlar birbirlerinin hak ve hukukunu çiğnemekten 
sakınırlar. 

❃	 	Ahirette mahşer hesabına inanan bir kişi, Allah’ın (c.c.) huzuruna günahsız bir şekilde çıkmak isteyeceği için 
Allah’ın (c.c.) hoşuna gitmeyen söz ve davranışlardan uzak durmaya çalışır.

❃	 	Ahiret yurdunun sonsuz ve kalıcı hayat olduğuna iman eden birisi, bu dünyada yaşadığı zorlukların bir gün bite-
ceğini bilir, mutlu olmak için umudunu kaybetmez.

❃	 	Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe iman eden Müslüman, ahirette dünyalık hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini kabul 
eder. İmanlı ve güzel amellerle dolu bir hayat yaşamaya çalışır. 

17
Aşağıdaki cümlelerden doğruları mavi balonla, yanlışları kırmızı balonla eşleştiriniz.

1. Ahirete inanan kişinin kötülük yapması beklenmez.

2. Ahiret inancı yalnızca İslam dininde vardır.

3. Ahirete inanmak insanların davranışlarını olumlu bir şekilde etkilemektedir.

4. Allah’ın (c.c.) ilahi adaletinin gerçekleşeceği yer ahirettir.

5. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde bile ahirete inananların kötülük yapması bek-
lenmez.
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9. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa 

Hz. İsa, “ulü’l-azm” olarak isimlendirilen resullerin en büyükleri olan beş peygamberden biridir. Allah’ın (c.c.) kitap 

(İncil) verip mübarek kıldığı Hz. İsa, Kudüs civarında peygamberlik yapmıştır. Hz. İsa İsrailoğullarına gönderilmiş, 

onlara namazı ve zekâtı emretmiştir. Hıristiyanlar Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine inanırlar. Kur’an-ı Kerim’e göre ise 

Hz. İsa çarmıha gerilmemiştir.

18
Hz. İsa ile ilgili aşağıdaki cümlelerden doğru olanlar hangi renkteki lalelerdir?

Hz. İsa’ya Tevrat isimli kutsal 
kitap verilmiştir.

Babası da kendisi gibi pey-
gamberdir.

Ona verilen kutsal kitap bozul-
madan günümüze kadar ulaş-
mıştır.

Hz. İsa’nın annesinin ismi Ami-
ne’dir.

Ulü’l-Azm peygamberlerden 
birisi de Hz. İsa’dır.

Hz. İsa Yahudi milletine pey-
gamber olarak gelmiştir.

UNUTMA!

Hz. İsa’nın annesi olan Hz. Meryem ailesinden ayrı, kendisine tahsis edilen yerde ibadet edip 

yaşarken Cebrail ona Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak bir erkek evladı olacağı müjdesini verdi. Hz. 

Meryem, Hz. İsa’ya hamile kaldı ve doğum gerçekleşti. Bu mucizeyle Hz. İsa babasız olarak dün-

yaya geldi. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Adem’in yaratılışı hatırlatılarak Hz. İsa’nın babasız olarak dünya-

ya gelmesinin Allah (c.c.) için kolay olduğu belirtilir.



39

TA
N

E 
TA

N
E 

Ö
Ğ

RE
N

Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa’nın mucizeleri şunlardır:

❃	 	Ölüleri diriltmiştir.

❃	 	Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandırmıştır.

❃	 	Evlerde yenilen ve biriktirilen şeyleri haber vermiştir.

❃	 	Beşikte iken konuşmuştur.

❃	 	Doğuştan kör ve alacalı olanı iyileştirmiştir.

❃	 	Kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmiştir.

1.
Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette Hz. İsa’dan 
bahsedilmiştir.

2.
Allah (c.c.) ona çeşitli mucizelerle yardım 
etmiştir.

3.
Hz. İsa, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) gelişini 
onun ismini vererek müjdelemiştir.

4.
Hz. İsa Allah’ın (c.c.) gönderdiği son peygam-
berdir.

5.
Hz. İsa kendisine kitap verilmiş resul pey-
gamberlerdendir.

19
Hedef tahtasında Hz. İsa ile ilgili yazan cümlelerden bir tanesi yanlıştır. Hangi renkteki cümle yan-
lıştır?

Hz. İsa’nın doğduğu, peygamberlik yaptığı Kudüs şehri ve Mescid-i Aksa
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10. Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

OKUNUŞU ANLAMI

Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.

2- Meliki’n-nâs.

3- İlâhi’n-nâs.

4- Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.

5- Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.

6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2- İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

3- İnsanların İlâhına.

4- O sinsi vesvesecinin şerrinden,

5- O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

6-  Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan bütün ves-

vesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!

❃	 	Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz on dördüncü ve son suresidir. 

❃	 	Sure altı ayettir. Adını her ayetinin sonunda yer alan ve insanlar demek olan nâs kelimesinden alır. 

❃	 	Felak suresiyle birlikte bu iki sureye “kendileriyle Allah’ın (c.c.) korumasına sığınılan“ manasında 
Muavvizetân veya Muavvizeteyn denilir.

Bu sure Müslümanlara şunları öğretmektedir:
İnsanlar görünür görünmez bütün kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığınmalıdır. Sürekli vesvese veren, sinsice 
çalışan fitnecilerin şerrinden korunmak için Allah’a (c.c.) sığınmak gerekir.

BİLELİM!

Hadislerde İhlâs, Felak ve Nâs surelerinin çok faziletli olduğu ve Kur’an’ın üçte birine denk geldiği 

bildirilir. Ayrıca yatmadan önce ve her namazdan sonra okunmasının gereği vurgulanır.
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TEST – 5Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi | Tane Tane 

1. I. İnsanların hakkını yemez.

II.  Kimsenin olmadığı yerlerde bile kötülük yap-
maz.

III. Her zaman adaletle hükmeder.

IV. Allah’ın (c.c.) emirlerini önemsemez.

Ahiret hayatına inanan ve yaşantısını buna 
göre düzenleyen birisinden yukarıdaki davra-
nışlardan hangisi beklenmez?
A) I B) II C) III D) IV

2.  

“Meryemoğlu İsa: ‘Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, 
benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, 
benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir 
peygamberi müjdeleyen, Allah’ın size gönderilmiş 
olduğu bir peygamberiyim’ demişti…”

(Saf suresi, 6. ayet)

Bu ayetten Hz. İsa ile ilgili,
I.  Kendisinden önce gelmiş olan ilahi kitabı red-

detmemiştir. 

II. Son peygamberdir.

III. Annesi Hz. Hatice’dir.

sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) I ve II   D) II ve III

3. Aşağıda Nâs suresiyle ilgili verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresidir.

B) Kuran-ı Kerim’in son suresidir.

C) Hangi konularda Allah’a (c.c.) sığınabileceğimizden 
bahseder.

D) Felak suresiyle beraber özel olarak isimlendirilmiştir.

4.  

Allah (c.c.) her peygambere olduğu gibi Hz. İsa’ya 
da çeşitli mucizelerle yardım etmiştir.

Hz. İsa’nın mucizeleri arasında,
I.  Ölüleri diriltmesi.

II. Bebekken konuşması.

III.  İnsanların rüyalarını doğru bir şekilde yorumla-
ması.

IV. Doğuştan kör bir hastayı iyileştirmesi.

hangisi gösterilemez?
A) I B) II C) III D) IV
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5. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1- De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2- İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

3- İnsanların İlâhına.

4- O sinsi vesvesecinin şerrinden,

5- O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

6-  Gerek cinlerden, gerek insanlar-
dan olan bütün vesvesecilerin şer-
rinden Allah’a sığınırım!

(Nâs suresi)

Nâs suresinin Türkçe mealinden aşağıdakiler-
den hangisini çıkaramayız?

A) İnsanlar, vesveseci olan cinlerin şerrinden Allah’a 
(c.c.) sığınarak korunabilirler.

B) Hz. Muhammed (s.a.v.), insanlara ibadetlerin nasıl 
yapılması gerektiğini öğretmiştir.

C) Mutlak güç sahibi Allah’tır (c.c.).

D) Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de insanlara yol göstermek-
tedir.

6.  

“Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için 
yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine 
işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık 
etmez.”

(Fussilet suresi, 46. ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi çıka-
rılamaz?

A) İnsanlar iradeleriyle istediği davranışı sergileyebilir.

B) Yapılan her iyi ve kötü davranışın bir karşılığı vardır.

C) Bazı kötülükleri yapmak insanın elinde değildir.

D) Allah (c.c.) herkese karşı adildir.

7. “O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize 
konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.”

(Yâsîn suresi, 65. Ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu 
yapılmaktadır?

A) İlahi adalet yanılmaz

B) İnsan ölümlüdür

C) Tek yaratıcı Allah’tır (c.c.)

D) Peygamberleri Allah (c.c.) seçer

8. 
“Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffet-
siz bir kadın olmadığım hâlde benim nasıl 
çocuğum olabilir? dedi.” 

(Meryem suresi, 20. ayet)

Ayette bahsedilen iffetli kişi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hz. Havva

B) Hz. Meryem

C) Hz. Aişe

D) Hz. Hacer

9. Nâs ve Felâk surelerine verilen bir isim olan 
“Muavvizeteyn” kavramının anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Peygamberlerin koruyucusu olan

B) Müslümanlara rahmet ettiren

C) Kendileriyle Allah’ın (c.c.) korumasına sığınılan

D) Meleklerin çok okuduğu



43

ÇO
KL

U
 K

A
ZA

N
IM

 S
O

RU
LA

RI

TEST – 1Ünite Değerlendirme Testi

1. Gözle Görülebilen 
Varlıklar

Gözle Görülemeyen 
Varlıklar

I İnsan Melek

II Cin Uzay

III Bitki Şeytan

IV Güneş Cin

Gözle görülebilen ve görülemeyen varlıklarla 
ilgili verilen tablodaki yanlışlığın düzeltile-
bilmesi için hangi numaradaki varlıkların yer 
değiştirmesi gerekmektedir?

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

2.  

(O gün) sûra üflenecek, ardından -Allah’ın diledik-
leri dışında- göklerde ve yerde bulunanların hep-
si düşüp ölecek; sonra sûra yeniden üflenecek ve 
onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor olacak-
lar.

(Zümer Suresi, 68. Ayet)

Ayette sûra üflemekle görevli olduğu bildirilen 
melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsrafil

B) Mikail

C) Cebrail

D) Azrail

3. “… Canı veren de alan da Allah’tır…”

(Âl-i İmrân suresi, 156. ayet)

Bu ayete göre,

I.  Bütün varlıkların yaşamı Allah’ın (c.c.) izin ver-
mesiyle başlar.

II.  Bazı insanlar yaşam sürelerini kendileri belirle-
yebilir.

III.  Varlıklar dünyasında ecel Allah’ın (c.c.) takdiri 
ile gerçekleşir.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) Yalnız I   B) Yalnız II

C) I ve II   D) II ve III

4. 
“Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar 
döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”

 (Mü’minûn suresi, 115. ayet)

Bu ayette altı çizili kısım aşağıdakilerden han-
gisine işaret etmektedir?

A) Ahiret inancına

B) Tevhit inancına

C) Dine inanmanın insan fıtratında olmasına.

D) Cennet hayatının sonsuz olmasına.

5. Ahirete inanan bir kişiden aşağıdaki davranış-
lardan hangisi beklenmez?

A) Kul hakkı yememesi

B) Allah’a (c.c.) ibadet etmesi

C) Hırsızlık yapması

D) Kötülüklerden uzak durması
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6. “… Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gel-
meyen ve kendilerine emredileni yerine getiren 
melekler vardır.”

(Tahrîm suresi, 6. Ayet)

Bu ayete göre meleklerle ilgili,

I.  Allah’ın (c.c.) emrinden dışarı çıkmazlar.

II.  Günah işlemezler. 

III.  Daima Allah’a (c.c.) itaat ederler.

ifadelerinden hangisi söylenebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

7.  

Batıl inançların kişiye ve topluma birçok zararı 
vardır. Batıl inanışlar kişinin Allah’ın (c.c.) koyduğu 
kurallardan sapmaya da sebep olur.

Aşağıdakilerden hangisi metinde tarifi yapılan 
batıl inançlar arasında sayılamaz?

A) Ruh çağırma

B) Büyücülük

C) Dua etmek

D) Falcılık

8. I. Ölüm

II.  Mizan

III.  Ba’s

IV. Cennet-cehennem

Verilen ahiret aşamalarının doğru gerçekleşme 
sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III ve IV

B) I, III, II ve IV

C) II, III, IV ve I

D) I, IV, III ve II

9. 
“O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıkla-

rını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.”

(Yâsîn suresi, 65. Ayet)

Bu ayet hangi günden bahsetmektedir?

A) Mahşerde hesap günü

B) İnsanın ilk yaratıldığı gün

C) İnsanın dünya hayatının sona erdiği gün

D) Sırat köprüsünden geçtiği gün

10. Resul peygamberlerden olan Hz. İsa’nın annesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Hatice

B) Hz. Rabia

C) Hz. Fatma

D) Hz. Meryem
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TEST – 2

1.  

(I) Gözle görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele 
alınabilir. (II) Bunlar; melek, cin ve şeytandır. (III)
Melek; Allah’ın (c.c.) nurdan yaratıp çeşitli işlerde 
görevlendirdiği, iradeleri olan varlıklardır. (IV) Cin 
ve şeytan ise ateşten yaratılmışlardır.

Gözle görülmeyen ruhanî varlıklarla ilgili veri-
len paragrafın hangi cümlesinde yanlış bilgi 
bulunmaktadır?

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

2. “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman 

etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, 

meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman 

ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden 

hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dedi-

ler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden affını 

dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

(Bakara suresi, 285. Ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisini 
çıkaramayız?

A) Af makamı Allah’tır (c.c.).

B) Ayet, ahiret hayatından da bahsetmektedir.

C) Meleklerin varlığına inanmak İslam inancının bir 
gereğidir.

D) Allah (c.c.) bütün peygamberlerine ilahi kitap vermiş-
tir.

3. 

“Ben cinleri ve insanları, ancak bana 
kulluk etsinler diye yarattım.”

(Zâriyât suresi, 56. Ayet)

Bu ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
söylenemez?

A) Cinler iradesi olmayan varlıklardır.

B) Yaratıcı olan Allah’tır (c.c.).

C) Cinlerle insanların bazı ortak noktaları vardır.

D) İnsanın amacı, Allah’ın (c.c.) rızasına uygun yaşamak 
olmalıdır.

4. “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla 
yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücü-
nün yeteceğini düşünmezler mi?...”

(Ahkâf suresi, 33. Ayet)

Bu ayette altı çizili kısım ahiretin aşamaların-
dan hangisine işaret etmektedir?

A) Mizan   B) Ba’s

C) Kıyamet   D) Mahşer

5. ❃	 	Kudüs’te yaşamıştır.

❃	 	Babasız olarak dünyaya gelmiştir.

❃	 	Resul peygamberlerdendir.

Öncüllerden özellikleri verilen peygamber aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Musa   B) Hz. Zekeriya

C) Hz. Yahya   D) Hz. İsa

Ünite Değerlendirme Testi
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6. ❃	 	İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.

❃		  İnsanlar onları duyu organlarıyla algılayamaz-
lar. Ancak Allah’ın (c.c.) istediği çeşitli şekillerde 
görünebilirler.

❃		 Yeme, içme, dinlenme, evlenme gibi ihtiyaçları 
yoktur.

Öncüllerde verilen özellikler aşağıdaki varlık-
lardan hangisine aittir?

A) Cinlere

B) İnsanlara

C) Şeytana

D) Meleklere

7.  

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’in pek çok ayetinde şey-
tan hakkında bilgi vermekte ve insanları şeytana 
uymamaları konusunda uyarmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) şeytan 
hakkında insanları uyardığı bir konu değildir?

A) Şeytan insana kötülük yaptırmaya çalışır.

B) İnsan şeytana kanabilir.

C) Şeytan insanın iradesine hükmedebilir.

D) Şeytan insanın iyiliğini istemez.

8. 
“Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve 
ölümden sonrası için çalışandır. Aciz 
kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan 
(bağışlanma) umandır.”

(Tirmizî, Sıfatü’l-kıyame, 25)

Verilen hadisinde Hz. Muhammed (s.a.v.) 
insanlardan ne yapmalarını istemektedir?

A) İyi bir meslekte çalışmalarını.

B) Ahiret için hazırlık yapmalarını.

C) Sadece ibadet etmelerini.

D) Akrabalık bağlarını koparmamalarını.

9. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun 
mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir 
kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.

(Zilzâl Suresi, 7-8. ayetler)

Bu ayette bahsedilen adaletin sağlanacağı ahi-
retin aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizan terazisi   B) Yeniden diriliş

C) Kıyametin kopması D) Berzah âlemi

10. Hadislerde İhlâs ve Felak sureleriyle beraber 
çok faziletli olduğu bildirilen, Felak suresiyle 
birlikte ismi Muavvizeteyn olan sure aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Fatiha suresi   B) Yasin suresi

C) Nâs suresi   D) Bakara suresi
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TEST – 1

1.  

“De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur...”

(Neml suresi, 65. Ayet)

Bu ayette altı çizili kavramın açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen varlık alanı.

B) Sadece peygamberlerin bildiği bilgi.

C) Geçmişte yaşanan büyük olaylar.

D) Gözle görülebilen, duyularımızla ulaşabileceğimiz bilgi.

2.  
“Onlar, kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem 
Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli 
bir süre için yaratmıştır…”

(Rûm suresi, 8. ayet)

Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisinden bahsedilmemiştir?

A) İnsanın irade ve akıl sahibi olması.

B) Evrendeki yaratılanların bir plan dahilinde yaratılması.

C) Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ecel ile yaratması.  

D) Kıyametin zamanının insanlar tarafından bilinememesi.

Beceri Temelli Sorular
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3. Allah’ın (c.c.) yaratmış olduğu varlıklardan bazılarını gözümüzle görebilirken, bazı varlıkları görmemiz müm-
kün değildir. Fakat Kur’an-ı Kerim’de yazan her varlık görünsün ya da görünmesin Müslümanlar tarafından 
inanç konusudur.  

Bu açıklamaya göre,

 I.  Melekler

 II.  İnsanlar

 III.  Cinler

hangisi Müslümanların görmediği halde Kur’an-ı Kerim’de yazdığı için inandığı varlıklara örnek olabi-
lir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikleri arasında gösterilemez?

A) Kanatları vardır.

B) Duyu organları ile algılanamadıkları için insanlar tarafından görülemezler.

C) Kendi istekleri ile insanlar yardım edebilirler.

D) Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.

5. 
“Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman 
eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin 
ya da sussun.”

(Ebu Dâvûd, Edeb, 122-123)

Bu hadise göre ahirete inanan bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Komşu ile iyi geçinmek.   B) Misafire cömert davranmak.

C) Kötü söz söylememek.   D) Gerekirse ailesi için yalan söylemek.
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6. 

Sevgili çocuklar; insanın sağında ve solunda bulunan bu melekler, insanların davranışlarını 

kayıt altına alırlar. Sağdaki melek iyi davranışları, soldaki melek ise kötü davranışları kay-

detmekle görevlidir.

Ahmet öğretmenin meleklerle ilgili konuyu anlatırken verdiği örnek, hangi meleklerin görevleridir?

A) Münker Nekir B) Kiramen Kâtibin C) Dört büyük melek D) Hafaza melekleri

7.  

İnsanın içinde çok güçlü bir yok olmama arzusu ve sonsuzluk duygusu vardır. Hiçbir zaman sevdiklerinden 
ayrılmak istemez. Kısa ayrılıklar bile insanı üzerken sonsuz bir ayrılık düşüncesi onun için daha fazla üzücüdür. 
Allah (c.c.) tarafından her insanın içine sevdiklerinden ayrılmama ve ebedi yaşama arzusunu yerleştirmiştir. Bu 
güçlü duygular ………………………….  varlığını gerekli kılar.

Bu paragrafın anlam bütünlüğü bozulmadan tamamlanması için boş kısma aşağıdaki kavramlardan 
hangisi gelmelidir?

A) Ahiretin B) İbadetin C) Merhametin D) Cesaretin

8. ‘‘Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınan-
lar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?’’

(En’âm suresi, 32. Ayet)

Verilen ayette altı çizili kısımla dünya hayatının hangi özelliği ön planı çıkmaktadır?

A) Ölçülü yaratılması   B) Geçici olması

C) İnsan için yaratılması   D) Ezeli olması
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9.  

“İnsan kıyamet günü ne zamanmış? diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle ay bir 
araya getirildiği zaman! O gün insan ‘kaçacak yer neresi?’ diyecektir. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığınacak 
yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.”

(Kıyâme suresi, 6-12. Ayetler)

Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenemez?

A) Kıyamet günü insanlar neler hissedecek, soracak? 

B) İnsan kıyametin ne zaman kopacağını merak eder mi?

C) Kıyametin ne zaman ve nasıl kopacağını kimler biliyor, kimler bilmiyor?

D) İsrafil’in kıyamette görevi nedir?

10.  

Hz. İsa Allah’ın (c.c.) kendisine kitap verdiği resul peygamberlerdendir.

Allah’ın (c.c.) Hz. İsa’ya verdiği kutsal kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevrat B) Zebur C) İncil D) Kur’an-ı Kerim
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TEST – 2
1.  

“Göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr edenlerin 
ateşteki haline! Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? 
Veya Allah’tan korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız.”

(Sâd suresi, 27-28. Ayetler)

Verilen ayetten aşağıdaki yorumlardan hangisini çıkaramayız?

A) Her insan bir gün bozgunculuk yapacaktır.

B) Yaratılan her şey bir plan program dahilinde yaratılmaktadır.

C) Bazı insanlar Allah’ın (c.c.) emirlerini ve sözlerini inkâr etmektedir.

D) Her insan seçimlerine göre Allah’tan (c.c.) karşılık bulacaktır.

2. 
“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak 
galiptir, çok bağışlayıcıdır.”

(Mülk suresi, 2. Ayet)

Bu ayetten hareketle,

 I.  Kimin ne zaman öleceğine karar veren Allah’tır (c.c.).

 II.  Dünya hayatı bir sınavdır.

 III.  Allah (c.c.) çok affedici olandır.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

Beceri Temelli Sorular
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3. Görülmeyen ruhanî varlıklar melek, cin ve şeytan olarak üç grupta ele alınır.

 I. İradeleri yoktur.

II.  Ateşten yaratılmıştır.

 III. İradeleri vardır.

 IV. Hem iyilik hem de kötülük yapar.

 V. Nurdan yaratılmıştır.

 VI. Sadece iyilik yapar.

Derste ruhanî varlıkları anlatan Mehmet öğretmen öncüllerden hangilerini cinleri anlatırken kullanma-
lıdır?

A) I, III ve VI B) I, V ve VI C) II, III ve IV D) II, V ve VI

4. 

“Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren 
melekler vardır.”

(Tahrîm suresi, 6. ayet)

Verilen ayetten meleklerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisini çıkaramayız?

A) Allah’ın (c.c.) yarattığı birçok melek vardır.

B) Meleklerin iradesi vardır.

C) Melekler Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirir.

D) Meleklere görevlerini veren Allah’tır (c.c.).

5. ❃	 	Kendisine yapılan haksızlıkların cezasız kalmayacağını bilir.

❃	 	Ölen sevdikleriyle bir gün tekrar buluşacağını bilir. 

❃	 	Tüm iyiliklerin bir karşılığı olduğunu bilir.

Aşağıdaki inanç konularından hangisi verilen öncüllerin insanda doğrudan oluşmasını sağlar?

A) Kitaplara inanmak   B) Peygamberlere inanmak 

C) Ahirete inanmak   D) Meleklere inanmak



53

BE
CE

Rİ
 T

EM
EL

Lİ
 S

O
RU

6. 
“Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötü-
lüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaş-
tırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır.”

(Tirmizî, Tefsir, 3)

Bu hadislerden hareketle,

 I.  Ne melek ne de şeytan insan zorla bir şey yaptıramaz.

 II.  Şeytan insanın sadece kötülüğünü ister.

 III.  Meleklerin iradesi yoktur.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

7.  

“Benim dünya ile ne işim olur ki! Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyu-
lup orayı terk eden bir yolcu gibiyim.”

(Tirmizî, Zühd, 44)

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bu hadisinde vurguladığı konuyu aşağıdakilerden hangisi doğru ifade etmek-
tedir?

A) İnsan dünyada bir yolcu gibidir.

B) İnsan tek başına yaşayamaz.

C) Cennet hayatı sonsuzdur.

D) İnsan yaratılmış en şerefli mahluktur.
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8.  
I. Cebrail: Allah (c.c.) tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlidir.

II. Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevlidir.

III. Mikail: Sûra üflemekle görevlidir.

IV. İsrafil: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.

Meleklerle ilgili verilen bilgideki hatayı düzeltmek için hangi numaralı melekler yer değiştirmelidir?

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

9. Ahirette bütün insanlar dünyada yaptığı tüm iyiliklerin ve tüm kötülüklerin hesabını Allah’a (c.c.) verecektir.

Allah (c.c.) tarafından insanların ahirette hesaba çekileceği zaman aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) Sırat köprüsünden geçtikten sonra.

B) Ölümden hemen sonra.

C) Cennete - cehenneme girdikten sonra.

D) Amel defterlerini gördükten sonra.

10. Kur’an-ı Kerim’in son suresi olan Nâs suresinde insanlara aşağıdakilerden hangisi öğretilmektedir?

A) İbadetler yalnızca Allah (c.c.) için yapılmalıdır.

B) İnsanlar görünür görünmez bütün kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığınmalıdır.

C) Yetim ve öksüzler gözetilmelidir.

D) Sahip olduklarımızdan dolayı Allah’a (c.c.) şükredilmelidir.


