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 SUNU

Değerli	Veliler,	Sevgili	Öğrenciler,

7. sınıf,	hem	ortaokul	dönemi	hem	de	bir	sonraki	dönem	olan	lise	öğrenimi	açısından	büyük	önem
taşımaktadır.	 Liselere geçiş için yapılan yeni sınavın genel yapısı ve soru biçimleri, öğrencilerden günlük hayata 
dönük bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmalarını bekliyor. Söz konusu bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazan-
mak açısından 7. sınıf bir dönüm noktası değerindedir. Çünkü artık öğrencilerden sadece sınava hazırlanmaları 
değil hayata hazırlanan bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri isteniyor. Aynı durum, liselere geçişte uygulanan 
sınavın örnek tuttuğu ve aynı amaca yöneldiği TIMSS VE PISA gibi uluslararası sınav ve saha araştırmalarında 
da görülüyor.

Eğitim yayımcısı bir kurum olarak 7. sınıf öğrencilerimiz için hedeflerimizi, PISA ve TIMSS çerçevesine, ay-
rıca “Liselere Geçiş Sınavı”na göre belirledik. Sorularımız,	MEB’in	gerçekleştirdiği	sınavda	olduğu	gibi	sade-
ce	çoktan	seçmeli	test	maddeleri	ile	kurgulanmış	olsa	da	ölçtüğü	kazanım	ve	beceriler	açısından	tümüyle	
ulusal	ve	uluslararası	standartlara	(MEB’in	sınavları,	PISA	VE	TIMSS)	göre	7.sınıf	öğrencilerimiz	için	ha-
zırlandı.	Öğrencilerimizin her alanda okuyan araştıran, okuduklarından ve araştırdıklarından çıkarım yapabilen, 
bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin edebilen, analitik düşünebilen, bilimsel bilgi, beceri ve yöntemleri 
kullanan bireyler olmasını istiyoruz. Bunu hem uluslararası alan araştırmaları hem de MEB yeni sınav sistemi zo-
runlu kılıyor. Bizler de üzerimize düşeni yaptık ve	Mutlak	Başarı	Yeni	Nesil	Soru	Bankalarımızı	7.	sınıf	öğren-
cilerimizin	de	düzeyine	uygun	olarak	hazırladık.

Liselere Geçiş Sınavı, artık sadece sıradan test maddesi olan soruları çözerek hazırlanılan yapıda değil-
dir. Sınava hazırlanmanın yolu çok okuma, okuduklarını analiz etme, bilimsel yönteme dayalı elde edilen metinleri 
yorumlama, fen derslerinde laboratuvar kullanma, deney düzeneği hazırlama, deney yapma, deney raporu hazır-
lama gibi etkinlikleri gerçekleştirmektir. “MUTLAK	BAŞARI	YENİ	NESİL	SORU	BANKALARIMIZ” bu hazırlıkta 
daha şimdiden sizlere yardımcı olacaktır. 

“MUTLAK	BAŞARI	YENİ	NESİL	SORU	BANKALARIMIZ”, 7. sınıf düzeyindeki öğretim programlarının 
içerikleri üzerine bina edilmiş, kazanım edinme ve bilgiyi öğrenmenin yanında edinilen bilgi ve kazanımları kullan-
mayı gerektiren üst düzey düşünme becerilerine odaklanmıştır. Özetle kitabımızdaki sorular, belli bir kurguya ya 
da gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanan, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorumlama, mu-
hakeme yapabilme gibi “üst düzey bilişsel becerileri”ni ölçen sorulardan oluşmaktadır. ÖRNEKTİR
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Değerli	Veliler,

“Yeni Nesil Soru Bankası Seti”ne ait MUTLAK BAŞARI SORU BANKALARI, açıklanan ulusal ve uluslara-
rası ölçme hedefleri ve bilimsel kriterler açısından sahalarında eşsizdir. Sorularımız, öğretim programlarının da 
temelini oluşturan ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Türkiye	Yeterlilikler	Çerçevesi”ndeki;

•	 Dijital	yetkinlik,

•	 Matematiksel	yetkinlik,

•	 Bilim	yetkinliği	ve	

•	 Ana	dilde	iletişim	yetkinliği

gibi becerileri de ölçülebilecek nitelikte ve 7. sınıfta okuyan öğrencilerimizin çözebileceği şekilde hazırlan-
mıştır. Kitabımız, öğrencilerimizin programlardaki kazanımları edinme ve “üst düzey bilişsel beceri” durumlarının 
tespitini ve bu yolla Liselere Geçiş Sınavı’nda mutlak başarıyı hedeflemektedir.

Sevgili	Öğrenciler,

Liselere Geçiş Sınavı ve hayatta okuyan, okudukları hakkında analiz yapan öğrenciler daha başarılı ola-
caktır. Şu an 7. sınıfta okuyan sizler de bizim hazırladığımız MUTLAK	BAŞARI	YENİ	NESİL	SORU	BANKALA-
RIMIZ ile şimdiden hem öğretim programlarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı denemiş hem de doğru yön-
temle sınava hazırlanmış olacaksınız. 

Yayınevi olarak bizim çalışmalarımız, velilerinizin özverileri, sizlerin iyi yetişmesi içindir. Sizlere “MUTLAK	
BAŞARI	YENİ	NESİL	SORU	BANKALARIMIZ”ı sunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Asıl kıvanç ve sevincimiz 
ise sınav sonrası gülen yüzleriniz olacaktır. 7. sınıf derslerinizde ve gelecek sene gireceğiniz Liselere Geçiş Sına-
vı’nda başarılı olacağınıza inancımız tam. Ömür boyu başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz.

MUBA	YAYINLARI
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

GÖRÜLEN	VE	GÖRÜLMEYEN	
VARLIKLAR TEST	1

1.	 Öğretmen derste; “Varlıklar Âlemi” konusunda işlemiş olduğu konuyla ilgili öğrencilerden örnekler istemiştir.
Buna göre öğrenciler;

Ali Ahmet Arzu Sinem

örneklerini vermiştir.
Öğrencilerden	Sinem’in	duyularla	hissedilemeyen	bir	varlık	söylemesi	için	aşağıdakilerden	hangisini	kullanması	gerekir?

A) Rüzgâr 
B) Işık
C) Ses  
D) Cin

2. “And olsun sizi yarattık; sonra size şekil verdik; sonra da me-
leklere, ‘Âdem’e secde edin’ diye emrettik. İblisin dışındakiler 
secde ettiler. O secde edenler arasında yer almadı.” (A’râf su-
resi,  11. ayet)
Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 ayetten	 çıkarılabilecek	
sonuçlardan	biri	olamaz?

A) İblis iradesi olmayan bir varlıktır.
B) Melekler, Allah’ın emrine itaat etmişlerdir.
C) Evrende farklı varlık türleri bulunmaktadır.
D) Hz. Âdem’e (a.s) saygı duyulması istenmiştir.

3. Süleyman Öğretmen, varlıklar âlemi hakkında öğrencilerini bil-
gilendirirken varlıkları iki kategoriye ayırıp 1. kısımda melek, cin, 
şeytan; 2. kısımda ise insan, cam, hayvan örneklerini kullan-
mıştır. 
Buna	 göre	 Süleyman	 Öğretmen’in	 varlıkları	 bu	
sınıflandırmasına	sırasıyla	hangi	isimler	verilmelidir?

A) Akıllı – akılsız
B) Canlı – cansız
C) Konuşabilen – konuşamayan
D) Görülmeyen - görülebilenÖRNEKTİR
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4. Görünmeyen	âlem	hakkındaki	kesin	ve	sağlıklı	bilgiler;

I. Rüya
II. Kur’an-ı Kerim
III. Hadis
IV. Bilim
gibi	kaynaklardan	hangileri	ile	elde	edilebilir?

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

5. Varlıklar	âlemini;

• Duyu organlarıyla algılanan varlıklar
• Özel aletlerle algılanabilen varlıklar
• Ancak Allah’ın haber vermesi sonucu bilinen varlıklar
olarak üç grupta ele almak mümkündür.
Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	diğerlerinden	farklı	bir	
alanda	ele	alınacak	varlıklar	arasında	yer	alır?

A) İnsan B) Ses
C) Işık D) Mikrop

6. Yüce Allah, insanı varlıklar âleminde üst bir konumda yaratmış-
tır. İnsana verdiği akıl ve irade ile insanı diğer varlıklardan üs-
tün kılmış ve evrendeki her şeyi insanın hizmetine sunmuştur. 
Bu	parçadaki	düşünceyi	destekleyen	ayet	aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık ola-
rak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın…” (Ba-
kara suresi, 267. ayet)

B) “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onla-
rı karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar 
verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıl-
dık.” (İsrâ suresi, 70. ayet)

C) “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için yaptığınız 
her iyiliği Allah katında bulacaksınız. Şüphesiz Allah, yap-
makta olduklarınızı görür.” (Bakara suresi, 110. ayet)

D)  “(Ey peygamber) Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumu-
şak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç 
şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi…” (Âl-i İmrân suresi, 
159. ayet)

7. Öğretmen, derste beş duyu organımızla algılayamadığımız an-
cak var olduğunu kabul ettiğimiz varlıklarla ilgili üç örnek iste-
miştir.
Buna	göre	aşağıdaki	öğrenci	cevaplarından	hangisindeki	
örnekler	doğru	kabul	edilebilir?

A) Işık, elektrik, cin
B) Hava, su, melek
C) Şeytan, melek, cin
D) Şeytan, ışık, melek

8. İnsanların duyularıyla algılayamadıkları hâlde varlığını kabul et-
tikleri varlıklar bulunur.  
Aşağıdakilerden	 hangisi	 bu	 parçaya	 uygun	 bir	 örnek	
değildir?

A) Isıyı hissetmediğimiz hâlde varlığına inanırız.
B) Elektrik akımı gözle görülmediği hâlde varlığını kabul ederiz.
C) Acıma, merhamet ve vicdanı göremediğimiz hâlde var ol-

duğunu inanırız.
D) Cep telefonu sinyallerini görmediğimiz hâlde varlığını ka-

bul ederiz.ÖRNEKTİR



3

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. Şeytan kötülüğün simgesidir. Bu yüzden kötü iş ve davranışlarda 
bulunanların bu davranışları şeytan ile birlikte anılır.  
Aşağıdakilerden	hangisi	bu	parçada	anlatılına	uygun	bir	
örnek	değildir?

A) Şeytanlaşmak
B) Şeytana uymak
C) Şeytanlık yapmak
D) Şeytanın bacağını kırmak

10.	 Evrende var olan varlıkların hepsini insanlar gözleriyle göremez-
ler. Bu varlıkların bir kısmı duyu organlarıyla da algılanamazken 
bir kısmı duyu organlarıyla algılanabilir. 
Aşağıdakilerden	hangisi	herhangi	bir	duyu	organlarıyla	
algılanabilen	varlıklar	arasında	yer	alır?

A) Ses B) Melek
C) Cin D) Şeytan

 

11.	 Şeytan, insanları aldatmakla görevlidir. Bu bilgiden hareketle 
bazı insanlar her ne olursa olsun şeytanın insanı aldatacağını 
düşünür. Ancak şeytan nefsine hâkim olabilen, iradesini yerli 
yerince kullanan kişiyi aldatamaz.
Bu	düşünceyi	destekleyen	ayet	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) “… Kovulmuş şeytandan, Allah’a sığın.” (Nahl suresi, 90. 
ayet)

B) “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin…” (Nûr 
suresi, 21. ayet)

C) “Ey İnsanlar!...Rabb’inize karşı gelmekten sakının… Şey-
tan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.” (Lokmân 
suresi, 33. ayet)

D) “Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül eden-
ler üzerinde onun (şeytanın) bir hâkimiyeti yoktur. Onun hâ-
kimiyeti, ancak onu dost edinenleredir…” (Nahl suresi, 99 
ve 100. ayetler)

12.	 Yüce Allah’ın yarattığı bütün varlıklar âlemi oluşturmaktadır. Bu 
varlıklardan bir kısmı insanların görebilecekleri özelliklere sahip-
tir. Bir kısmı da çeşitli aletlerle (mikroskop gibi) görülebilir. Bir de 
insanların göz yapılarının algılayamayacakları varlıklar bulunur.
Bu	parçadan	hareketle	varlıklar	âlemi	için	aşağıdakilerden	
hangisi	söylenemez?

A) Varlıklar çeşitli sınıflara ayrılırlar. 
B) Bütün varlıkları yaratan Yüce Allah’tır.
C) Varlıkların hepsi insan duyusunun algılama seviyesindedir.
D) Bazı varlıklar insanlar tarafından görülürken bazıları insanlar 

tarafından görülemez.ÖRNEKTİR



MUTLAK BAŞARI SORULARI 

4

MELEKLER	VE	ÖZELLİKLERİ	1 TEST	2

1.	
Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur. (Hûd suresi, 69, 70 ayetler)

Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur. (İsrâ suresi, 40. ayet)

Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın emirlerini yerine getirirler. (Tahrîm suresi, 6. ayet)

Sürekli olarak Allah’a itaat ve ibadet halindedirler. (Nahl suresi, 49, 50. ayetler)

İkişer, üçer, dörder kanatları vardır. (Fâtır suresi, 1. ayet)

Melekler nurdan yaratılmışlardır. (Hadis-i Şerif Müslim, Zühd, 60)

Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar. Ancak Allah’ın istediği şekillerde görünebilirler. (Hadis-i Şerif Müslim, İman 1)

Yukarıda	verilen	ayet	ve	hadislerde	meleklerin	hangi	özelliğine	değinilmemiştir?

A) Cinsiyetlerinin bulunmadığına
B) Günah işlemekten uzak olduklarına
C) İnsanları iyiliğe yönlendirdiklerine
D) Kanatlarının bulunduğuna

2. “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra çağırıyorsa insan bilsin 
ki o ses, melek tarafındandır, Allah’tandır. Bundan ötürü Allah’a 
hamt etsin ve o yolu tutsun! …”
Bu	hadiste	meleklerin	hangi	özellikleri	vurgulanmıştır?

A) Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur.
B) Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.
C) Nurdan yaratılmış varlıklardır.
D) İnsanlara iyiliği telkin ederler.

3. Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildik-
lerimizden ibaret değildir. Bunların yanında göremediğimiz ve 
algılayamadığımız varlıklar da bulunmaktadır.
Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	duyularla	algılanamayan	
varlıklar	arasında	yer	alır?

A) Melekler
B) Gök cisimleri
C) Bitkiler
D) Mikroskobik canlılar

4.             
Hülya Beslenmezler.

Ahmet Yorulmazlar.

Sevim İbadet ederler.

İbrahim İrade sahibidirler.

Yukarıdaki	öğrencilerden	hangisi	meleklerle	 ilgili	yanlış 
bilgi	vermiştir?

A) Hülya B) Ahmet
C) Sevim D) İbrahim

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

5. “O (Allah), kullarının üstünde mutlaka hâkimiyet sahibidir. Üzeri-
nize de korucuyu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği 
vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde 
asla kusur etmezler.” (En’âm suresi, 61. ayet)
Bu	ayette;

I. Hafaza  
II. Kiramen katibin 
III. Azrail
IV. Mikail
meleklerinden	hangilerinin	görevlerine	değinilmiştir?

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

6. 
C

“Ey Muhammed! De ki: Ruhu’l-Kudüs, inananların 
inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu 
göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur’an’ı 
Rabbinden hak olarak indirdi.” (Nahl suresi, 102. ayet)

A
“De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı 
alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde 
suresi, 11. ayet)

M ?

İ

“Biz, bütün peygamberlere şöyle dedik: Sûr’a üfürül-
düğü zaman, (işte) o gün ne aralarında soy-sop ya-
kınlığı kalacak, ne de birbirlerini arayıp soracaklardır.” 
(Mü’minûn suresi, 101. ayet)

Yukarıdaki	 tabloda	 M	 harfinin	 karşısına	 aşağıdaki	
meleklerden	hangisinin	görevi	yazılmalıdır?

A) Malik
B) Münker
C) Mümtaz
D) Mikail

7. 

Bir gün falcıların söylediklerinin bir kısmının doğru çıktığı Pey-
gamberimize söylenince o şöyle cevap vermiştir; “Onların ha-
berleri güvenilecek haberler değildir. Geçmişteki olaylara ilişkin 
sözleri, geleceğe de uyarlayarak yüzlerce yalanla aktarırlar.”
Bu	hadisten	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılabilir?

A) Falcıların haberleri birtakım hilelerle doludur.
B) Falcılar, geçmiş ile gelecek arasında köprüdür.
C) Falcıların söylediklerinin bir kısmı kabul edilebilir.
D) Fal, gelecekten haber vermede güvenilir bir kaynaktır.

8. (I) Melekler, görünmeyen ruhanî varlıklar arasında yer alırlar. (II)
Yaratılışları insanlardan ve diğer varlıklardan farklı olarak nur-
dandır. (III) İradeye sahip değildirler. Bu yönleriyle yüce Allah, 
onlara neyi emretmişse onu yaparlar. (IV) Asi ve kibirli özellik-
leriyle ön plana çıkarlar.
Yukarıda	numaralanmış	ifadelerden	hangisi	yanlıştır?

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

ÖRNEKTİR
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9. Her şeyin bir sonu olduğu gibi dünyanın da bir sonu vardır. İşte 
bu son Yüce Allah’ın görevlendirdiği bir meleğin “Sûr” isimli bo-
ruya üflemesiyle gerçekleşecektir. Bu olaydan bir süre sonra bu 
melek tekrar Allah’ın emriyle bu boruya üfleyecek ve bu sefer de 
insanlar yeniden dirilecektir.
Bu	 parçada	 aşağıdaki	 meleklerden	 hangisinin	 görevi	
anlatılmıştır?

A) Mikail B) İsrafil
C) Azrail D) Cebrail

10.	 “Nihayet onlardan birine ölüm gelince, ‘Rabbim! Beni dünya-
ya geri gönder ki, terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım.’ 
der. Hayır! Bu, sadece onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. 
Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar (devam ede-
cek, dönmelerine engel) bir perde vardır.” (Müminûn suresi, 99 
ve 100. ayetler)
Bu	ayetlerden	aşağıdakilerden	hangisinin	batıl	bir	 inanç	
olduğu	çıkarılabilir?

A) Sihir B) Büyü
C) Falcılık D) Ruh çağırma

11.	 Melekler, insanlardan farklı özelliklere sahiptirler. Bu özellikler-
den bir tanesi de meleklerin çok hızlı hareket etmesidir. 
Bu	parçada	anlatılan	melek	özelliği	aşağıdaki	ayetlerden	
hangisinde	yer	alır?

A) “O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışır-
lar. Sonra Sûr’a üfürülür de onları toptan bir araya getiririz.” 
(Kehf suresi, 99. ayet)

B) “İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını 
yazmaktadırlar. Her ne söz söylerse, mutlaka yanında gö-
zetleyen biri vardır.” (Kâf suresi, 17-18. ayetler)

C) “Melekler ve Ruh (Cebrail) ona süresi elli bin yıl olan bir gün-
de yükselir.” (Meâric suresi, 4. ayet)

D) “… Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, 
meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır…” (Bakara su-
resi, 177. ayet)

12.	 Amel defteri, insanların dünya hayatında yapıp ettiklerinin Kira-
men Kâtibin melekleri tarafından kayıt altına alındığı defterdir.
Aşağıdaki	 ayetlerden	 hangisi	 bu	 konuya	 vurgu	
yapmaktadır?

A) “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin 
yeter.” (İsrâ suresi, 14. ayet) 

B) “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceği-
nizi mi sandınız?”(Mü’minûn suresi, 115. ayet)

C) “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kim-
seye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez...” (Enbiyâ suresi, 47. 
ayet)

D) “Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla 
da, şerle de imtihan ederiz…” (Enbiyâ suresi, 35. ayet)ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

MELEKLER	VE	ÖZELLİKLERİ	2 TEST	3

1.	 Meleklerin zaman zaman insanları korumasına dair gazete ve 
televizyon haberlerini duyuyoruz. Bunlardan biri şöyleydi; Bir 
sitenin beşinci katında balkonda oynayan üç yaşındaki Kaan, 
balkonda yalnız oynarken sandalyeye çıktı ve sandalyeden 
sarkarak balkondan aşağı düştü. Ufak sıyrıklarla kurtulan Kaan 
hastanedeki tedavisi bittikten sonra ailesine teslim edildi.  
Bu	parçada	aşağıdaki	meleklerden	hangisinin	görevinden	
söz	edilmiştir?

A) Münker Nekir melekleri
B) Malik Rıdvan melekleri
C) Hafaza melekleri
D) Kiramen Kâtibin

2. Allah’a iman eden insanların bir özelliği de meleklere özenerek 
günah işlemekten uzak durmaya gayret etmeleridir. Bu yüzden 
insanlar arasında günahtan uzak kalan, iyi huylu ve güzel ah-
laklı insanlara “melek gibi” tabiri kullanılır. Bu özellikteki insan-
lar toplumda karakterleri ve ahlakları nedeniyle örnek gösterilir, 
sevgi ve saygıyla karşılanır. 
Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisi	vurgulanmıştır?

A) Örnek bir hayatın kazanılmasının tercihlere bağlı olduğu
B) Meleklerin insanları iyi ve güzele yönlendirdiği
C) Dünya hayatının gelip geçici nitelikte olduğu
D) İnsanların günahlarından hesap verecekleri

3. Sınıf arkadaşlarımdan Metin, derslerde canı sıkıldığında eline 
aldığı çizici bir aletle, oturduğu sıranın üzerine çeşitli yazılar 
yazıyor, resimler yapıyor ve devlet malına zarar veriyordu. Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde “Melekler ve Özellikleri” konu-
sunda öğretmenimizin anlattığı bir melek aklıma geldi ve Me-
tin’i uyarmaya karar verdim. Ona, “Metinciğim! Sırayı kazıyarak 
kul hakkına giriyorsun. Biliyorsun ki Allah’ın görevlendirdiği iki 
melek bizim yapıp ettiklerimizi yazıyor. Bu yaptığın yanlış, vaz-
geçersen iyi olur.” dedim. Metin, “Haklısın, ben de o konuyu ha-
tırlıyorum. İyi ki bana bunu hatırlattın. Bundan sonra asla böyle 
bir davranışta bulunmayacağım”. dedi. 
Bu	 parçada	 aşağıdaki	 meleklerden	 hangisinin	 görevi	
anlatılmıştır?

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

4. Cinlerle melekler arasındaki farklar konusunda proje hazırlama 
ödevi alan Ayşe, şöyle bir ödev hazırlamış ancak bir yanlışlık 
yapmıştır. 
Ayşe’nin	 hazırladığı	 projede	 yanlışlık	 aşağıdakilerden	
hangisinde	yer	alır?

A) Melekler nurdan, cinler ateşten yaratılmıştır. 
B) Meleklerin iradeleri yokken, cinlerin iradeleri vardır. 
C) Melekler duyu organlarıyla algılanamazlarken, cinler duyu 

organlarıyla algılanabilirler. 
D) Meleklerin yeme, içme gibi bedensel özellikleri yokken, cin-

lerin bu tür bedensel ihtiyaçları vardır. ÖRNEKTİR
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5. Bir gün evde otururken kapı çaldı. Kapıya orta yaşlı bir kadın 
gelmişti. Ona, “Buyrun” dedim. Bana, “Kızım! Ben fal bakıyorum, 
senin gelecekte nelerle karşılaşacağını sana söyleyebilirim.” 
dedi. Ben de ona, “Fala inanmıyorum.” dedim ve arkasından bir 
ayet okuyarak cevap verdim.
Bu	parçadaki	kişi	aşağıdaki	ayetlerden	hangisini	okumuş	
olmalıdır?

A) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye ya-
rattım.”(Zâriyât suresi, 56. ayet)

B) “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceği-
nizi mi sandınız?”(Mü’minun suresi,115.ayet)

C) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için, 
ölümü ve hayatı yarattı. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” 
(Mülk suresi, 2. ayet)

D) “De ki: Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Al-
lah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de 
farkında değildirler.” (Neml suresi, 65. ayet)

6. İslam dininde imanın şartları vardır. Bu şartlardan biri de me-
leklere imandır. Melekler, Yüce Allah’ın nurdan yarattığı, gözle 
görünmeyen varlıklardır. Bu meleklerin en önemlileri dört bü-
yük melek olarak adlandırılan meleklerdir. Dört büyük melek-
ten bir tanesi Allah’tan aldığı emir ve yasakları peygamberlere 
iletmekle görevlidir. 
Bu	 parçada	 görevi	 belirtilen	 melek	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Cebrail B) Mikail
C) Azrail D) İsrafil

7. Yahya: İnsanların yapıp ettiklerini kayıt altına aldıklarından in-
sanlar davranışlarına dikkat ederler. 
Esra: İnsanın hayatında yalnız olmadığını, kendisine iyi ve güzel 
olanı telkin eden nurdan varlıkların olduğunu bilir. 
Yahya	ile	Esra’nın	verdikleri	cevaplardan	hareketle	onlara	
aşağıdaki	sorulardan	hangisinin	sorulduğu	söylenebilir?

A) Meleklere imanın insan hayatına etkileri nelerdir?
B) Meleklerin insanlardan farkları nelerdir?
C) Meleklerin yaratılış amaçları nelerdir?
D) Meleklerin özellikleri nelerdir?

8. I. “De ki: ‘Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı ala-
cak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.” (Secde suresi, 11. 
ayet) 

II. “Ey Muhammed! De ki: “Ruhu’l-Kudüs, inananların inançları-
nı sağlamlaştırmak, Müslümanlara doğru yolu göstermek ve 
onlara bir müjde olmak üzere Kur’an’ı Rabbinden hak olarak 
indirdi.”(Nahl suresi,102.ayet)

Bu	ayetlerden	meleklerle	ilgili	aşağıdakilerden	hangisine	
ulaşılabilir?

A) İnsanlara doğru yolu bulmaları konusunda yardım eder, des-
tek olurlar.

B) İnsanları çeşitli felaket ve afetlerden korurlar.
C) Allah’tan aldıkları görevleri yerine getirirler.
D) Dünyadaki doğa ve tabiat olaylarını düzenlerler.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. I. “Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya 
kapılmış görürsün. ‘Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, 
büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!’ derler. 
Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin 
hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf suresi, 49. ayet)

II. “Bir gün ve bir gece nöbet tutmak, bir ay oruç tutup geceleri 
namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Şayet (kişi nöbette) ölür-
se yapmakta olduğu işin sevabı devam eder, rızkı da de-
vam eder ve kabirdeki sorgu meleklerine karşı güven içinde 
olur.” (Hadis-i Şerif)

Bu	 ayet	 ve	 hadiste	 aşağıdaki	meleklerden	 hangilerinin	
görevlerine	değinilmiştir?

 I II
A) Münker Nekir Kiramen Kâtibin
B) Kiramen Kâtibin Münker Nekir
C) Dört büyük melek Münker Nekir
D) Koruyucu melekler Kiramen Kâtibin

10.	 İnsanların din hakkındaki batıl düşünceleri nedeniyle toplumda 
yaygınlaşan hurafeler vardır. Bu hurafeler dinin yanlış veya eksik 
bilinmesinden kaynaklanır ve bazı insanlar bu hurafeler üzerin-
den insanları kandırarak paralarını ellerinden alır. 
Bunlar	arasında;

I. Mezarları ziyaret etmek
II. Ölülere Kur’an okumak
III. Ruh ve cin çağırmak
IV. Falcılıkla uğraşmak 
gibi	davranışlardan	hangileri	yer	alır?

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

11.	 Dört büyük melek arasında İsrafil de yer alır. 
Aşağıdaki	 ayetlerden	 hangisi	 İsrafil’in	 görevi	 ile	
ilişkilendirilebilir?

A) “Her canlı ölümü tadacaktır…” (Âl-i İmrân suresi, 185. ayet) 
B) “Gökleri ve yeri  yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan 

Allah’ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmez-
ler mi?...” (Ahkâf suresi, 33. ayet)

C) “Hâlbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah katında) çok 
şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler.” (İnfi-
tar suresi 1 ve 2. ayetler) 

D) “Rabb’imiz Allah’tır. deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenle-
rin üzerine melekler iner, ‘Korkmayın, üzülmeyin, size söz 
verilen cennetle sevinin! Biz dünya hayatında da ahirette de 
sizin dostlarınızız. Orada size canlarınızın çektiği her şey 
var. Orada istediğiniz her şey sizin için hazırdır.’ (derler).” 
(Fussilet suresi, 30, 31. ayetler) 

12.	 Dört büyük melek dışında başka melekler de bulunur. Bu me-
leklerden biri de Hafaza melekleridir. 
Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	bu	meleklerle	ilgilidir?

A) “Onu (insanı) önünden ve arkasından izleyenler vardır ki 
kendisini Allah’ın emriyle korurlar.” (Ra’d suresi, 11. ayet)

B) “Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve ken-
dilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.” (Tahrim 
suresi, 6. ayet)

C) “Hâlbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah katında) çok 
şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler.” (İnfi-
tar suresi 1 ve 2. ayetler) 

D) “Melekler ve Ruh (Cebrail) O’na (Allah’a) süresi elli bin yıl 
olan bir günde yükselir.” (Meâric suresi, 4. ayet)

ÖRNEKTİR
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DÜNYA	VE	AHİRET	HAYATI TEST	4

1.	 Dünya hayatında bütün varlığa biçilen bir ömür vardır. Bu ömür 
gelip geçicidir, başlangıcı ve sonu vardır. Hiçbir şey bu dünyada 
kalıcı değildir. Bu ilahi kanun, tüm varlıklar için geçerlidir. Yüce 
Allah, Kur’an-ı Kerim’de, bütün varlıklar için belirlediği bu geçici 
süreye şu ayetle işaret eder; ----
Bu	parça	düşüncenin	akışına	göre	aşağıdaki	ayetlerden	
hangisi	ile	devam	ettirilmelidir?

A) “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik 
ver. Bizi cehennem azabından koru!” (Bakara suresi, 201. 
ayet)

B) “Onlar, kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç dü-
şünmediler mi? Hem Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasında-
kileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre 
için yaratmıştır…” (Rûm suresi, 8. ayet)

C) “İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman 
edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakı-
nanlar ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah, dilediği-
ne hesapsız rızık verir.” (Bakara suresi, 212. ayet)

D) “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, yeryüzün-
de bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya Allah’tan 
korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız.” (Sâd suresi, 
27-28. ayetler)

2. Allah hiç şüphesiz ki çok merhametlidir ve affedicidir. Kullarına 
zulmetmez. Fakat bazı insanlar vardır ki Allah’ı unutup, O’nun 
emir ve yasaklarını yerine getirmezler. Allah buna mukabil, her-
kesin yaptığının karşılığını ahirette vereceğini bildirmektedir.
Bu	parçada	Yüce	Allah’ın	insanlara	karşı	ahiret	hayatında	
nasıl	davranacağı	anlatılmaktadır?

A) Eşit B) Uzlaşıcı
C) Adaletli D) İntikamcı

3. İnsan hata yapmaya meyilli olarak yaratılmıştır. Nitekim her in-
san hata yapabilir. Mühim olan insanın hatasında ısrar etmeme-
si ve Allah’a yönelerek O’ndan bağışlanma dilemesidir. Çünkü 
Allah, insanların günahlarını bağışlayacağını belirtmiştir. Bu şe-
kilde hata yaptığında tövbe eden kimse umulur ki Allah tarafın-
dan bağışlanır ve ahiret hayatında azaba uğramaz.  
Bu	 parçada	 Yüce	 Allah’ın	 hangi	 özelliğine	 vurgu	
yapılmaktadır?

A) Adaletli olduğuna
B) Affedici olduğuna
C) Her şeye güç yetirdiğine
D) Evreni yoktan yarattığına

4. “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 boz-
gunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? veya Allah’tan korkanları 
yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız.” (Sâd suresi, 27-28. ayetler)
Bu	ayetlerden	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?

A) İnkârcıların yeri cehennemdir. 
B) Dünyanın bir yaratılış gayesi vardır. 
C) Ahirette iyilerle kötüler bir değildir. 
D) Cennette birbirinden güzel nimet vardır.ÖRNEKTİR
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5. İnsanların dünyaya geliş gayesi Kur’an-ı Kerim’de şu ayetle be-
lirtilmiştir; “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet) İnsanın bu gayeye uy-
gun hareket etmesi onu hem bu dünyada hem de ahiret ha-
yatında mutlu edecektir. Çünkü dünya hayatında davranışlarla 
ahiret kazanılır.
Bu	parçada	anlatılanı	aşağıdaki	sözlerden	hangisi	 ifade	
eder?

A) Dünya ahiretin tarlasıdır.
B) Dünya tecrübe kazandırır.
C) Dünya hayatı boş ve anlamsızdır.
D) Dünya ile ahiret birbirinden farklıdır.

6. Aşağıdaki	ayetlerden	hangisinde	ahiret	hayatının	varlığına	
işaret	bulunmaz?

A) “Göğü yeri ve ikisi arasındaki şeyleri boş yere yaratmadık. 
Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr edenlerin ateşteki 
haline!...” (Sâd suresi, 27. ayet)

B) “Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak sizi hayırla 
da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüle-
ceksiniz.” (Enbiyâ suresi, 35. ayet)

C) “Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah 
her şeyi hakkıyla bilendir.” (Ahzâb suresi, 54. ayet)

D) “O,  sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Sadece O’nun huzu-
runda toplanacaksınız.” (Mü’minûn suresi, 79. ayet)

7. Dünya Hayatı Ahiret Hayatı

K
IY

A
M

E
T

Yeniden
Dirilme MAHŞER

MİZAN

Cennet

CehennemBERZAH

Dünya	ve	ahiret	hayatı	arasındaki	ilişkiyi	en	iyi	aşağıdaki	
atasözlerinden	hangisi	açıklar?

A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Ateş düştüğü yeri yakar.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Sakla samanı gelir zamanı.

8. Aslında her insan bu dünyada belirli bir süre yaşayacağını ve 
ölümlü olduğunu bilir. Fakat insanların büyük bir kısmı, bu gerçe-
ği unutmak ister. Allah’a ve ahiret gününe iman edenler ise ken-
dilerini yaratanın, yaşatanın ve öldürecek olanın Allah olduğunu 
bildiklerinden ölümü de hayat gibi gerçek ve doğal kabul ederler. 
Müslümanların inandığı bu hakikati Yüce Allah “… Canı veren de 
alan da Allah’tır…” (Âl-i İmrân suresi, 156. ayet) ayetiyle açıklar.
Bu	parçadan	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?

A) İnsanlar dünya hayatının bir sonunun olduğunu bilirler. 
B) Tüm insanlar öldükten sonra ahiretin olduğu bilincini taşır.
C) Müslümanlar ölümü hayatın doğal bir olayı olarak görürler. 
D) İnananlar için ömrü ve hayatı belirleyen ve insana takdir 

eden Allah’tır. ÖRNEKTİR
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9. İnsanın bir yaratılış amacı vardır. Bu amaç Allah için yaşamak 
ve O’na kulluk etmektir. Allah, insanların yaratılış amacını “Ben 
cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” 
(Zâriyât suresi, 56. ayet) ayetiyle açıklamıştır.
Aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	bu	parçada	anlatılan	konuyla	
ilişkilendirilebilir?

A) “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim 
şeytanın adımlarını takip ederse, muhakkak ki o, edepsizliği 
ve kötülüğü emreder…” (Nûr suresi, 21. ayet)

B) “… Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve ken-
dilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.” (Tahrim 
suresi, 6. ayet)

C) “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik 
ver. Bizi cehennem azabından koru!” (Bakara suresi, 201. 
ayet)

D) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölü-
mü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcı-
dır.” (Mülk suresi, 2. ayet)

10.	 İnsan dünyada bir yolcu gibidir. Ne kadar uzun yaşarsa yaşa-
sın bu dünyadan göçüp gider. Hz. Peygamber (s.a.v) insanın bu 
durumuna kendisini örnek vererek şöyle dikkat çeker: “Benim 
dünya ile ne işim olur ki! Ben, dünyada bir ağacın altında gölge-
lendikten sonra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gibiyim.”
Bu	 parçanın	 ana	 düşüncesi	 Yunus	 Emre’nin	 aşağıdaki	
dizelerinden	hangisinde	yer	alır?

A) İşbu söze Hak tanıktır. Bu can bu gövdeye konuktur.
 Bir gün ola çıka gide kafesten kuş gibi.
B) Beğler azdı yolundan, bilmez yoksul halinden
 Çıktı rahmet gönlünden, nefs gölüne dalmışdur.
C) Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil
 Yetmiş iki millet dahi elin yüzün yumaz değil.
D) Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim
 Aşkın ile avunurum bana seni gerek seni.

11.	 Yüce Allah, insandan dünya hayatında yalan dolan ve kötü işle-
re bulaşmadan, haksızlık yapmadan yaşamasını ister. İnsanın 
Allah’ın buyurduğu şekilde çalışıp üretmesini, hem kendileri için 
hem de diğer insanlar için faydalı işler yapmasını ister. Bu tarz 
bir gayret içinde olanlar sevap kazanır ve dünyada yaptıkları bu 
işlerin karşılığını ahiret hayatında görür.
Aşağıdaki	 ayetlerden	 hangisi	 bu	 parçada	 anlatılanlarla	
ilişkilendirilebilir?

A) “Her canlı ölümü tadacaktır…” (Âl-i İmrân suresi, 185. ayet) 
B) “İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz…” (İsrâ su-

resi, 7. ayet)
C) “Şüphesiz bir ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun 

ister nankör.” (İnsan suresi, 3. ayet)
D) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden 

ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)

12.	 İnsan dünyada belli bir ömür sürer ve dünya hayatı sonlanır. 
İslam, insanın bu dünya hayatının süsüne aldanmamasını ve 
nefsine yenik düşmeden hayatını Allah’ın belirlediği sınırda sür-
dürmesini ister. Nitekim dünya hayatı gelip geçici iken ahiret ha-
yatı sonsuzdur.
Bu	parçada	anlatılan	konuyu	aşağıdaki	ayetlerden	hangisi	
vurgular?

A) “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değil-
dir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki 
daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdirmiyor musunuz?” (En’âm su-
resi, 32. ayet) 

B) “Onlar bilmiyorlar mı ki, Allah onların gizli tuttuklarını da bilir, 
açığa vurduklarını da.” (Bakara suresi, 77. ayet) 

C) “Şüphesiz ki biz, seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gön-
derdik.” (Fetih suresi, 8. ayet)

D) “Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah’a 
dayanıp güvensinler.” (Teğabûn suresi, 13. ayet)

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

AHİRET	HAYATININ	AŞAMALARI	1 TEST	5

1.	 Hz. Muhammed (s.a.v), bir hadisinde şöyle buyurmuştur; “Kabir, 
ahiret duruklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa 
sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri 
geçmek daha zor olacaktır.”
Bu	 hadiste	 ahiret	 aşamalarından	 hangisine	 vurgu	
yapılmıştır?

A) Haşir B) Kıyamet
C) Ba’s D) Berzah

2. “Biz, bütün peygamberlere şöyle dedik: Sûr’a üfürüldüğü za-
man, (işte) o gün ne aralarında soy-sop yakınlığı kalacak, ne 
de birbirlerini arayıp soracaklardır.” (Mü’minûn suresi, 101. ayet)
Bu	ayette:

I. Kıyamet
II. Mizan
III. Ba’s
IV. Mahşer
gibi	 ahiret	 aşamalarından	 hangilerine	 değinildiği	
söylenebilir?

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

3. “Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldı-

ğı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı 

ve yapmadığı şeyleri bilecek.”(İnfitar suresi,1-5.ayetler)

I

II

Bu	 ayetlerde	 altı	 çizili	 bölümler	 ahiret	 aşamalarından	
hangilerine	işaret	eder?

 I II
A)   Berzah Haşir 
B)   Kıyamet Ba’s
C)   Mahşer Ba’s
D)   Kıyamet Haşir

 

4. İnsanlar yeniden dirilip Yüce Allah’ın huzurunda toplandıkları 
zaman artık hesap zamanıdır. Bu olay Kur’an-ı Kerim’de şöyle 
anlatılır; “İşte o gün kişi; annesinden, babasından, eşinden ve 
çocuklarından kaçar.”(Abese suresi, 34-36. ayetler)
Bu	parçada	bahsedilen	 ahiret	 aşaması	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Cehennem B) Kıyamet  
C) Mahşer D) B’as 

ÖRNEKTİR
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5. Yüce Allah, evreni belli yasalara bağlı olarak yaratmıştır. Buna 
göre evrendeki tüm canlıların bir sonu olduğu gibi evrenin ken-
disinin de bir sonu vardır. Evrenin sonuna --------------- ismi ve-
rilir. Evren son bulduktan bir süre sonra Yüce Allah, insanları 
yeniden diriltecektir. Buna da ---------- ismi verilir.
Bu	parçadaki	boşlukları	sırasıyla	aşağıdakilerden	hangileri	
yazılmalıdır?

A) Mahşer  Ba’s
B) Kıyamet  Haşir
C) Berzah  Haşir 
D) Kıyamet  Ba’s

6. “Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya ka-
pılmış görürsün. “Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük 
hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” derler. Onlar bü-
tün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye 
zulmetmez.” (Kehf suresi, 49. ayet)
Bu	ayetteki	kitap	ile	bu	kitabı	hazırlayan	melek	aşağıdaki	
seçeneklerin	hangisinde	doğru	verilmiştir?

 Kitap Melek
A)   Amel defteri Kiramen kâtibin
B)   Amel defteri Münker Nekir
C)   Kur’an-ı Kerim Cebrail
D)   Kur’an-ı Kerim Kiramen kâtibin

7. “Artık kimin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta 
kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar da ken-
dilerini ziyana uğratanların ta kendileridir…” (Mü’minûn suresi, 
102 ve 103. ayetler)
Bu	 ayetlerde	 ahiret	 aşamalarından	 hangisine	 işaret	
bulunmamaktadır?

A) Ba’s B) Mizan
C) Cennet D) Cehennem

8. Ahiret aşamalarından biri de kıyamettir.
Bu	aşama	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) Sûr isimli boruya İsrafil’in üflemesiyle meydana gelir. 
B) İnsanların Allah’ın huzurunda toplanmasıdır.
C) Dünya hayatının tamamen son bulmasıdır.
D) Zamanının bilgisi bir tek Allah’a aittir.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. “… 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 hakkın ta kendi-
sidir. O ölüleri diriltir, yine O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. 
Kıyamet vakti de gelecektir. Bundan şüphe yoktur. Ve Allah ka-
birlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır.” (Hac suresi, 5-7. ayet-
ler)
Bu	ayetlerden	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?

A) Kıyametin muhakkak gerçekleşeceği vurgulanmıştır.
B) Yeniden dirilmeye dair tabiattan örnek verilmiştir. 
C) İnsanların amellerinin tartılacağına işaret edilmiştir.
D) Ahiret aşamalarından Ba’s’ın gerçekleşeceği belirtilmiştir.

10.	 “Onlar, kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç dü-
şünmediler mi? Hem Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri 
ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarat-
mıştır…” (Rûm suresi, 8. ayet)
Bu	 ayetteki	 belirli	 süre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 ile	
tamamlanır?

A) Haşir B) Cennet
C) Ba’s D) Kıyamet

11.	 “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor 
ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk 
defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir.” (Yâsin 
suresi, 78-79. ayetler)
Bu	 ayetlerde	 anlatılan	 kişiler	 ahiret	 aşamalarından	
hangisine	öncelikle	itiraz	etmektedir?

A) Ölüm B) Kıyamet
C) Ba’s D) Mizan

12.	 Her canlı için takdir edilen ölüm bir son olarak tanımlanamaz. 
Aksine ölüm bu dünyadan ahiret yurduna geçiş kapısıdır. Ahiret 
hayatına inanan insan için ölüm yepyeni bir başlangıçtır.
Bu	parçadan	hareketle	ölüm	için	aşağıdakilerden	hangisi	
söylenebilir?

A) Ahirete geçiş kapısıdır. 
B) Amellerin tartılmasıdır. 
C) İnsanın hesap vermesidir.
D) İnsanın umutlarının bitmesidir.

ÖRNEKTİR
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AHİRET	HAYATININ	AŞAMALARI	2 TEST	6

1.	 İnsan öldüğünde ruhu, kıyamet kopup yeniden diriliş gerçekle-
şinceye kadar dünya ile ahiret arasında bulunan bir âlemde bek-
letilir. Hz. Peygamber (s.a.v) bu durumu şu hadisiyle açıklamıştır; 
“Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kur-
tulursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa, son-
rakileri geçmek daha zor olacaktır.”
Bu	parçada	anlatılan	yer	ile	ilgili	aşağıdakilerden	hangisi	
söylenemez?

A) Münker ve Nekir adındaki melekler sorgulama yapar. 
B) İyi olanlar nimet içinde kötü olanlar azap içinde olur. 
C) Ahiret aşamalarının sonuncusudur. 
D) Berzah âlemi olarak adlandırılır. 

2. “Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: 
Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O’ndan baş-
kası açıklayamaz. O, göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size 
ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soru-
yorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanla-
rın çoğu bilmezler.”(A’râf suresi, 187. ayet)
Bu	 ayette	 kıyamet	 ile	 ilgili	 aşağıdakilerden	 hangisi	
vurgulanmıştır?

A) Evrendeki her şey yok olacaktır. 
B) Dünyanın düzeni son bulacaktır. 
C) Korkunç bir şekilde cereyan edecektir. 
D) Kopacağı zamanı yalnız Allah bilmektedir. 

3. “İnsan kıyamet günü ne zamanmış? diye sorar. İşte göz kamaş-
tığı, Ay tutulduğu, Güneş ile Ay bir araya getirildiği zaman! O gün 
insan ‘kaçacak yer neresi?’ diyecektir. Hayır, hayır! (Kaçıp) sığı-
nacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin 
huzurudur.” (Kıyâme suresi, 6-12. ayetler)
Bu	 ayette	 kıyamet	 ile	 ilgili	 aşağıdakilerden	 hangisi	
vurgulanmıştır?

A) Evrendeki düzenin bozularak gerçekleşeceği
B) Korkunç bir gürültü meydana geleceği
C) İnsanların korkudan donakalacağı
D) Zamanını yalnızca Allah’ın bildiği

4. Ölüm, ahiret aşamalarının ilki olup, hayatın gerçeği olarak insa-
nın düşünmesini sağlayan bir olaydır. Nitekim gün geçmiyor ki 
yaşayan insanlar bir başka insanın ölüm haberini almasın. Bu 
bazen tanıdığı insanlara bazen de hiç tanımadığı insanlara uğ-
rayan bir gerçek olur. 
Buna	 göre	 ölüm	 ile	 ilgili	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenemez?

A) Dünyada yapılanların karşılığının görüleceği yere açılan ka-
pıdır.

B) Ebedi yok oluşun başlangıcıdır. 
C) Yeni bir hayata açılan kapıdır. 
D) İnsan için kaçınılmazdır. ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

5. 

Dünyada mükemmel bir düzen vardır. Bu düzeni gösteren de-
lillerden biri de kışın doğanın ölmesi ve ilkbahardan itibaren 
yeniden canlanmasıdır. İlkbahar geldiğinde bitkiler topraktan 
yeniden çıkar ve ağaçlar filizlenir. Tabiat canlanarak Allah’ın üs-
tün yaratışına işaret eder. Ölü topraktan çıkan bitkiler insanı dü-
şünmeye sevk eder. 
Bu	parçada	anlatılanlar	ahiret	aşamalarından	hangisi	 ile	
ilişkilendirilebilir?

A) Mahşer B) Kıyamet
C) Ba’s D) Mizan

6. • “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkı-
şıyor ve: ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki: 
Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bi-
lendir.” (Yâsîn suresi, 78-79. ayetler)

• “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)

• “Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya 
kapılmış görürsün. “Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, 
büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!” derler. 
Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin 
hiç kimseye zulmetmez.” (Kehf suresi, 49. ayet)

Bu	 ayetlerde	 ahiret	 aşamalarından	 hangisine	
değinilmemiştir?

A) Ba’s B) Mizan
C) Amel defteri D) Berzah

7. “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere gök-
lerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üf-
lenince bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”  
(Zümer suresi, 68. ayet)
Bu	ayet	aşağıdakilerden	hangisi	ile	ilişkilendirilemez?

A) Ba’s  B) İsrafil
C) Mizan D) Kıyamet

8. “Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar düşüp söndü-
ğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman... Denizler kaynatıldığı 
zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, amel defterle-
ri açıldığı zaman, gök yerinden oynatıldığı zaman, cehennem 
alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman insanoğ-
lu önceden ne hazırladığını görecektir.” (Tekvir suresi, 1- 14. 
ayetler) 
Bu	 ayetlerde	 ahiret	 aşamalarından	 hangisine	
değinilmemiştir?	

A) Ba’s
B) Mahşer
C) Kıyamet
D) Cennet ve cehennem

ÖRNEKTİR
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9. İnsanlar, dünyada yaşamlarını yitirip, kabir hayatında geçirdik-
leri süreden sonra evrenin düzeninin bozulup evrenin yok olma-
sından sonra yeniden dirilecek, ahiret hayatında hesap vermek 
üzere Yüce Allah’ın huzurunda toplanacaktır. Büyük bir meydan-
da toplanan insanlar dünyada yapıp ettiklerinin hesabını Yüce 
Allah’a verecekler ve dünya hayatında Allah’ın istediği gibi iyi 
ameller işleyen insanlar cennet ile müjdelenecek, ancak dünya-
da kötü işler yapanlar ise cehennem ile cezalandırılacaklardır. 
Bu	parçada	ahiret	aşamalarından	hangisi	ile	ilgili	açıklama	
yapılmamıştır?

A) Mizan B) Mahşer
C) Ba’s D) Kıyamet

10.	 Haşir günü çok zor bir gündür. Çünkü insanlar kendi dertlerine 
düşerler ve büyük bir korkuyla yaptıklarının hesabını Allah’a na-
sıl vereceklerini düşünürler. Kimse kimseyi tanıyamaz, biri di-
ğerine yardım edemez. İnsanlar sağa sola kaçışıp dururlar ve 
kendilerini kurtaracak iyilik ve sevap arayışına girerler.
Aşağıdaki	 ayetlerden	 hangisi	 bu	 parçada	 anlatılanlarla	
ilişkilidir?

A) “İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşin-
den ve çocuklarından kaçar.” (Abese suresi, 34-36. ayetler)

B) “O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elle-
ri anlatır, ayakları da şahitlik eder.” (Yâsin suresi, 65. ayet)

C) “Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış 
olur; kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Se-
nin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.” (Fussilet suresi, 
46. ayet)

D) “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimse-
ye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal ta-
nesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap 
gören olarak biz (herkese) yeteriz.” (Enbiyâ suresi, 47. ayet)

11.	 Her ne kadar insan hem dünya hem de ahiret için çalışsa ve bu 
ikisi için de nimetler elde etse de asıl dünyada ve ahirette insanı 
en çok sevindirecek şey Allah’ın hoşnutluğunu kazanmış olmak-
tır. Çünkü Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak bütün varlıkların ya-
ratıcısı tarafından sevilmek demektir ve bu bütün güzelliklerden 
daha güzel bir şeydir. 
Bu	düşünceyi	 en	 iyi	 aşağıdaki	 ayetlerden	hangisi	 ifade	
eder?

A) “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i 
selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur).” 
(Şuârâ suresi, 88-89. ayetler)

B) “... Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik 
ver. Bizi cehennem azabından koru!” (Bakara suresi, 201. 
ayet)

C) “O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elle-
ri anlatır, ayakları da şahitlik eder.” (Yâsin suresi, 65. ayet)

D) “... Allah’ın rızası ise hepsinden (bütün cennet nimetlerin-
den) daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş da budur.” (Tevbe 
suresi, 72. ayet)

12.	 Yüce Allah, ahiret hayatında insanların yapıp ettiklerini hassas 
bir terazide tartacak ve insanlara adaletle muamele edecektir. 
Bu anlamda ahiret hayatı için mutlak adaletin bulunduğu yer-
dir denilebilir. 
Aşağıdaki	 ayetlerden	 bu	 parçada	 anlatılan	 konuyla	
ilişkilendirilebilir?

A) “Siz, insanlara iyiliği emrederken, kendinizi unutuyor musu-
nuz?...” (Bakara suresi, 44. ayet)

B) “Gerçek şu ki, Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık yapmaz…” 
(Nisâ suresi, 40. ayet)

C) “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin…” (Bakara 
suresi, 188. ayet)

D) “Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın…” (Bakara su-
resi, 195. ayet)ÖRNEKTİR
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AHİRET	İNANCININ	İNSAN	
DAVRANIŞLARINA	ETKİSİ TEST	7

1.	 Hiçbir insan dünyadaki kötülüklerin ve zulümlerin karşılıksız kal-
masını istemez. İnsanlar yapılan bir haksızlığa şahit olduğunda 
bundan rahatsızlık duyar ve o yanlış durumu düzeltmek ister. 
Ancak iyi insanların dünyada yapılan kötülükleri ve zulümleri ta-
mamen bitirmesi mümkün değildir. Oysa insan şöyle düşünür, 
bu kötülükleri yapanların yanına yaptıkları kâr kalmamalıdır. Bu 
yüzden inanan insanlar ahiret hayatında Yüce Allah’ın bu kötü-
lükleri yapan kişilerin cezasını vereceğine inanırlar. 
Bu	 parçada	 ahiretin	 insandaki	 hangi	 beklentiye	 cevap	
verdiği	vurgulanmıştır?

A) Adalet B) Merhamet
C) Kardeşlik D) Sabır

2. Ahirete iman etmek, insana bazı davranışlar kazandırır ve insa-
nın hayatında çeşitli etkiler doğurur.
Aşağıdakilerden	hangisi	bunlar	arasında	yer	almaz?

A) Ahlaklı olmaya çalışmak
B) İnsan haklarına dikkat etmek
C) Dünya hayatını sonsuz sanmak
D) Yüce Allah’ın emirlerine göre hareket etmek

3. İnsan yok olma duygusundan korkar, sevdiklerinden ayrılmak 
istemez. İnsanı kısa ayrılıklar bile üzerken sonsuza kadar ayrı 
kalma düşüncesi oldukça tedirgin edicidir. Ahiret hayatı, insan-
daki bu korkuya cevap vermekte ve dünyadaki ayrılıkların ebedi 
olmadığını göstermektedir.
Bu	parçada	ahiret	 inancının	 insandaki	hangi	düşünceye	
karşılık	geldiği	vurgulanmıştır?

A) Adaletin tamamlanma düşüncesine
B) Sorumluluk düşüncesine
C) Merhamet düşüncesine
D) Sonsuzluk düşüncesine

4. Melekler, Yüce Allah’ın kendilerine verdiği emirleri yerine getirir-
ler. Meleklerden bir kısmının görevi de insanların yapıp ettikleri 
davranışları kayıt altına almaktır. Meleklere inanan insan, dav-
ranışlarının kayıt altına alındığını ve ahiret hayatına karşısına 
çıkacağını bildiği için davranışlarını kontrol altına alır ve davra-
nışlarını Allah’ın rızasına uygun hale getirmeye çalışır.
Aşağıdakilerden	hangisi	bu	kişinin	davranışı	olamaz?

A) İbadetlere özen göstermek
B) İnsanlara güzel davranmak
C) İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
D) Kendini her şeyin üstünde görmekÖRNEKTİR
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5. Ahirete inanmanın insan davranışları üzerinde etkisi vardır. 
Aşağıdakilerden	hangisi	bunlardan	biri	değildir?

A) İnsanı kötülük yapmaktan uzak tutar.
B) İnsanın iyilik yaparken isteksiz davranmasına yarar.
C) İnsanın sorumluluk bilinciyle hareket etmesini sağlar. 
D) İnsan davranışlarından ötürü karşılık göreceği bilinciyle ha-

reket eder.

6. İslam dininin inanç esaslarından; Allah’a iman doğrudan ahiret 
hayatına da iman etmeyi gerektirir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de 
Allah’a imandan sonra ahirete iman vurgulanır.
Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisi	vurgulanmıştır?

A) İnsan öldükten sonra dünyada yaptıklarının hesabını Allah’a 
verecektir. 

B) Allah, evreni ve içindekileri insanların kullanımına sunmuş-
tur. 

C) Ahiret hayatı, dünya hayatı gibi gelip geçici değildir. 
D) İnsanlar davranışlarını kendileri belirler. 

 

7. Dünya hayatının gelip geçici olduğuna ve insanlar için asıl yur-
dun ahiret hayatı olduğuna iman eden kişi, dünya hayatında 
karşılaştığı zorlukların da gelip geçici olduğunu ve bir imtihan 
için kendi başına geldiğini bilir ve bu imtihanı kazanmanın yol-
larını arar. 
Bu	 parçadaki	 gibi	 düşünen	 bir	 kişi	 aşağıdakilerden	
hangisini	yapmaz?

A) Zorlukları aşmanın yollarını arar. 
B) Sıkıntılar karşısında isyana başvurur. 
C) Başına gelenin biteceği bilincini taşır.
D) Sıkıntılar karşısında azimli ve kararlı olur. 

8. “Kim bir iyilik yaparsa ona on katı vardır. Kim de bir kötülük ya-
parsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara 
zulmedilmez.” (En’âm suresi, 160. ayet)
Bu	ayetten	hareketle	Yüce	Allah’ın	insana	ahiret	hayatında	
nasıl	davranacağı	söylenemez?

A) Merhametli B) Cömert
C) Adil D) Eşit

ÖRNEKTİR
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9. Ahiret mutluluğu için bu dünyada iyi ve güzel davranışlarda bu-
lunmak gerekir. Müslümanlar, bu dünya hayatının geçici oldu-
ğunu ve bir gün mutlaka öleceklerini bilirler. Resulullah (s.a.v), 
hayatın geçiciliğini şöyle haber vermiştir: “Dünyada (kimsesiz) 
bir garip gibi yahut bir yolcu gibi ol!” Yüce Allah ise Kur’an-ı Ke-
rim’de bu durumu şöyle açıklamıştır; ‘‘Dünya hayatı ancak bir 
oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gel-
mekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mı-
sınız?’’ (En’âm suresi, 32. ayet)
Bu	 parçadan	 hareketle	 aşağıdakilerden	 hangisi	
söylenemez?

A) Ahiret hayatı insanın asıl yurdudur.
B) Dünya hayatı ve içindekiler bir süreliğinedir.
C) Ahireti kazanmak için dünyada çalışmak gerekir. 
D) Dünya geçici olduğundan tüm imkânları sonuna kadar kul-

lanmak gerekir.

10.	 “Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için ça-
lışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir de Allah’tan (bağışlan-
ma) umandır.”
Bu	hadiste	belirtilen	akıllı	kişi	için	aşağıdakilerden	hangisi	
söylenebilir?

A) Ahirete hazırlık yapan
B) Ahiret yok gibi yaşayan
C) Ahireti hayatından çıkaran
D) Ahireti bırakıp dünyaya dalan

11.	 Müslümanlar öldükten sonra Allah’ın huzuruna çıkacaklarına 
inanır. Allah, bu dünyada herkesi görüp gözetmektedir. Yaşar-
ken bunun bilincinde olup Allah’ın istediği gibi bir hayat sürmek 
gerekir. Allah’ın istediği gibi yaşayanların ahiret hayatında iman 
etmeyenlere göre üstün olacağı Kur’an’da şöyle haber verilmek-
tedir: “İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar iman 
edenlerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar 
ise, kıyamet günü bunların üstündedir. Allah, dilediğine hesap-
sız rızık verir.” (Bakara suresi, 212. ayet)
Bu	parçada	aşağıdakilerden	hangisine	değinilmemiştir?

A) Dünyada Allah’ın istediği gibi hayat yaşayanların ahireti ka-
zanacaklarına

B) İnsanların inansın ya da inanmasın ahirette eşit karşılık gö-
receklerine

C) İnsanların dünyada yaptıklarının kayıt altına alındığına
D) Dünyada iman edenlerin ahirette üstün olacaklarına

12.	 “Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendi-
lerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi tutacağımızı 
sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah, gökleri ve yeri, hak 
ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının karşılığı veril-
sin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez.” (Câsiye suresi, 21-
22. ayetler)
Bu	ayette	Yüce	Allah’ın	ahirette	insanlara	nasıl	muamele	
edeceği	vurgulanmıştır?

A) Merhametle B) Affedicilikle
C) Adaletle D) SabırlaÖRNEKTİR
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HZ.	İSA	(a.s)	/	NÂS	SURESİ TEST	8

1.	 Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek için çeşitli mesajla-
rı insanlar arasından seçtiği peygamberlerine iletmiştir. Bu pey-
gamberlerden bir kısmına da ilahi kitaplar vermiştir. Hz. İsa (a.s) 
da Yüce Allah’ın ilahi kitap verdiği peygamberlerden biridir.  
Buna	göre	Hz.	İsa’ya	gönderilen	ilahi	kitap	aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Zebur B) İncil
C) Tevrat  D) Kur’an-ı Kerim

2. Yüce Allah, peygamberlerin peygamberliklerini ispat etmeleri 
amacıyla onlara çeşitli mucizeler vermiştir.  
Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 Hz.	 İsa’nın	 (a.s)
mucizelerinden	biri	değildir?

A) Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandırması
B) Kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmesi
C) Denize düştüğünde bir balığın karnında yaşaması
D) Doğuştan kör ve alacalı olanları iyileştirmesi

3. “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) İsa’nın duru-
mu, Âdem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona 
“Ol”!” dedi. O da hemen oluverdi.” (Âl-i İmrân suresi, 59. ayet)
Bu	ayette	Hz.	 İsa	 (a.s)	 ile	 ilgili	 aşağıdakilerden	hangisi	
vurgulanmıştır?

A) Babasız olarak yaratılması
B) Kendisine ilahi kitap verilmesi
C) Allah’ın dinini insanlara anlatması
D) Kendisine ölüleri diriltme mucizesi verilmesi

4. “(Ey Muhammed!) Kitap’ta Meryem’i de an. Hani ailesinden ay-
rılarak doğu tarafından bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan 
uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti…” (Mer-
yem suresi, 16-17. ayetler)
Bu	ayetten	Hz.	Meryem’in	(a.s)	hangi	özelliğine	ulaşılamaz?

A) Kendisini insanlardan uzak tutmasını
B) Hz. İsa’nın (a.s) annesi olmasına
C) Allah’ın sevgili bir kulu olmasına
D) Kur’an’da adının zikredilmesine
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