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MELEK VE AHİRET İNANCI

1. Görülen ve Görünmeyen Varlıklar

Her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah’ın ya-
rattığı tüm varlıklar âlemi oluşturur. Bu var-
lıkların bir kısmını duyu organlarımızla al-
gılayabilmemize rağmen bir kısmını algıla-
yamayız. 

Duyularla algılayabildiğimiz (görülen) 
varlıklar: İnsan, hayvan, bitki, eşyalar ve 
uzay… 

Duyularla algılayamadığımız (görülme-
yen) varlıklar: Allah, melek, cin, şeytan… 

• Günlük kullanımlarımızda varlıkları 
hayvanlar âlemi, insanlar âlemi, cinler 
âlemi ve bitkiler âlemi gibi çeşitli şekil-
lerde sınıflandırmaktayız. 

• Bütün bu varlıklar arasında insan, akıl 
sahibi bir varlıktır olması dolayısıyla 
özel bir yere sahiptir. 

• Akıl, insanı diğer varlıklardan üstün kı-
lar. 

• İnsan aklı sayesinde diğer varlıklara üs-
tünlük kurabilir. 

• İnsanın tercih etme hakkı bulunmakta-
dır ve insan tercih ettikleri sebebiyle so-
rumludur. 

• Yaptıklarından sorumlu tutulan tek var-
lık insandır. 

Görünmeyen âlem ile ilgili bilgileri insan-
lar; Kur’an-ı Kerim’den ve Peygamberimizin 
sözlerinden öğrenirler. 

İnsan hayatında birçok şeyi görmemesine 
rağmen kabul eder. Radyo dalgası, elektrik 
akımı, akıl, vicdan, mutluluk, sevgi, hüzün, 
keder bunlara örnek gösterilebilir. 

İnsan yaratılıştan (fıtrattan) getirdiği özelliği 
gereği yüce bir yaratıcıya inanır. 

Bu yaratıcı insanlarla irtibatını melekler 
aracılığıyla sağlar.

CİN:

• Cin sözlükte, gizli ve örtülü varlık, görül-
meyen şey anlamına gelir. 

• Cinlerle ilgili bilgi kaynaklarımız Kur’an 
ve Hz. Peygamber’in hadisleridir. 

• Cinler de insanlar gibi Allah’a inanmak 
ve O’nun emirlerini yapmakla sorumlu-
durlar. 

• Kur’an’da Peygamberimizin cinlere dini 
anlattığı, bir kısmının inandığı bir kısmı-
nın da inanmadığı bildirilmektedir Cin-
ler gelecekte ne olacağını bilemezler ve 
çok hızlı hareket ederler.

Cinlerle evlenmek, cin çarpması gibi top-
lumda bazı yanlış anlayışlar vardır. Oysa 
cinlerin bu tür özelliklerinin olduğunu 
Kur’an-ı Kerim bizlere bildirmez. Onlar sa-
dece insanlara vesvese verirler ve insan-
lar iradelerini kullanmaları halinde cinlerin 
vesveselerini yenebilirler.

ŞEYTAN:

• Şeytan, ateşten yaratılan ve kötülüğün 
sembolü olan varlıktır. 

• Allah, ilk insan Hz. Âdem’i (a.s) yarattı-
ğında meleklere ona secde etmelerini 
emretmiş, İblis (Şeytan) hariç diğer me-
lekler secde etmiştir. Şeytanı secdeden 
alıkoyan kibridir.(Kendini beğenme) 

• Şeytan, insanları doğru yoldan uzaklaş-
tırmak için şüpheye düşürür. 

• Kötü alışkanlıkları insanlara güzel gös-
terir ve onları Allah’ı anmaktan uzak tu-
tar. 

• Şeytan, insanlar arasına düşmanlık, kin 
ve nefret sokar. 

• İnatçı ve nankör olan şeytan, insanı sin-
sice kandırıp onlara vesvese verir.

 2. Melekler ve Özellikleri

Melek, sözlükte; haberci, elçi, güç ve kuv-
vet anlamlarına gelir. 

• Melekler, Allah’ın emriyle çeşitli görev-
leri yerine getiren, gözle görülmeyen ve 
nurdan yaratılmış varlıklardır. 

• Meleklere iman, iman esasları içerisin-
de yer alır. 

• Melekler hakkındaki bilgileri Kur’an-ı 
Kerim ve Peygamberimizin sözlerinden 
(hadis) öğreniriz.
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Meleklerin özellikleri: 

1. Nurdan yaratılmışlardır. 

2. Gözle görülmezler. 

3. Sürekli ibadet ederler. 

4. Özgür iradeleri yoktur. 

5. Cinsiyetleri yoktur. 

6. Çok hızlı hareket eden varlıklardır. 

7. İyiliğin sembolüdürler, asla kötülük yap-
maz, günah işlemezler. 

8. Yeme, içme ve uyuma özellikleri yoktur. 

9. Allah’ın bildirdikleri dışında gelecekte ne 
olacağını bilmezler. Yani gayp bilgisine sa-
hip değillerdir. 

10. Meleklerde bıkma, usanma ve yorgun-
luk gibi hisler yoktur. 

11. İnanan insanlar için dua ederler. 

12. İnananlara yardım edip onları koruyan 
melekler vardır. 

Dört Büyük Melek 

1. Cebrail: Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı 
vahiyleri peygamberlere iletir. 

2. Azrail: Allah’ın izniyle eceli gelenlerin 
canlarını almakla görevli melektir. “Ölüm 
meleği” olarak da anılır. Not: Kıyamet ko-
puncaya kadar görevi devam edecektir. 

3. Mikâil: Evrende meydana gelecek doğa 
olaylarını yürütmekle görevli melektir. Ayrı-
ca rızık meleğidir. 

4. İsrafil: Kıyamet vakti geldiğinde sûra üf-
leyerek kıyameti ilan etmekle görevli me-
lektir. İki kez sûra üfleyecek olup birinci-
sinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise in-
sanlar yeniden dirileceklerdir. (Bu dirilmeye 
Ba’s denir.)

Diğer Bazı Melekler

1. Kirâmen Kâtibîn (Yazıcı melekler): İn-
sanların sağ ve sol omuzlarında bulunup, 
yaptıkları davranışları yazmakla görevli 
meleklerdir. Yazıcı melekler de denilir. 

2. Hafaza Melekleri (Koruyucu melek-
ler): Koruyucu melekler de denilir. İnsanı, 
Yüce Allah’ın izniyle kötülük ve belalardan 
korumakla görevli meleklerdir. 

3. Münker – Nekir (Sorgulayıcı melek-
ler): Sorgulayıcı melekler de denilen bu 
melekler kabirde insanları sorgulayacak 
olan meleklerdir. 

4. Rahmet melekleri: Allah’ın mümin kul-
larına rahmet okumakla görevli meleklerdir.

Meleklere İman, Davranışların Güzelleş-
mesine Katkıda Bulunur: 

- Melekler, insanların yapıp ettiklerini kayıt 
altına alırlar. Bunu bilen insan, kötülük yap-
mamaya ve suç işlememeye özen gösterir. 

- Meleklere inanan insanlar kararlı ve ça-
lışkan olur. 

- Melek inancına sahip insanlar zorluklar 
karşısında yılgınlık göstermez, ümitsizliğe 
kapılmaz. Çünkü inanan kişi, sıkıntılı anla-
rında Allah’ın melekler aracılığıyla kendine 
yardım edeceğini bilir.

3. Dünya ve Ahiret Hayatı

• Ahiret, öldükten sonraki sonsuz hayat-
tır. Ahirete iman, inanç esasları içerisin-
de yer alır. 

• Kur’an’ı Kerim, Allah’a imandan sonra 
en çok ahirete imandan bahsetmekte-
dir. 

• Ahiret hayatı ile ilgili bilgileri Kur’an ve 
peygamberimizin sözlerinden öğreniriz. 

• Ahiret yaşamını anlamaya yardımcı ola-
cak bazı olaylar dünyada mevcuttur. Kı-
şın ağaçların ve bitkilerin kuruyup ölme-
si ve bahar gelince canlanması buna ör-
nektir.

• Ahiret hayatı, insanların dünyada yapıp 
ettiklerinin karşılığını görecekleri son-
suz bir yerdir. 

• Dünya hayatında bazı insanlar iyilik, 
doğruluk, dürüstlük, sevgi ve saygı yo-
lunu seçerlerken bazı insanlar da her 
türlü kötülüğe başvururlar. Dünya haya-
tında da adalet her zaman yerini bulma-
yabilir. Oysa insanın kötülüklerin karşı-
lıksız kalmasına gönlü razı değildir. İşte 
dünyada sağlanamayan bu adaletin 
gerçekleşeceği yer ahiret hayatıdır. 
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4. Ahiret Hayatının Aşamaları

1. Kıyamet: Kıyamet, dünya hayatının son 
bularak tüm canlıların ölmesidir. 

• Kıyametin ne zaman kopacağını bir tek 
Yüce Allah bilmektedir. Kıyametin za-
manını peygamberler bile bilemezler. 

• Kıyametin kopuşu İsrafil isimli meleğin 
sûr isimli alete üflemesiyle meydana ge-
lecektir. 

2. Ba’s: İsrafil, sûra ikinci kez üflediğinde 
insanlar sonsuz hayat için yeniden dirile-
cektir buna ba’s denir. 

3. Mahşer: insanların İsrafil’in sûra ikinci 
üflemesinden sonra dirilerek dünyada yap-
tıklarının hesabını vermek için toplandıkları 
yer. Bu toplanmaya ise Haşr adı verilmiştir. 

4. Amel defteri: İnsanların dünyada yap-
tıkları her iş, davranış ve sözün kaydedildi-
ği defterdir. “Kitabını oku! Bugün sana he-
sap sorucu olarak kendi nefsin yeter.” (İsrâ 
suresi, 14. ayet) 

5. Mizan: İnsanların iyi ve kötü bütün dav-
ranışlarının tartıldığı adalet terazisidir 

6. Cennet: Dünya hayatında iyilikleri fazla 
olanların gidecekleri her türlü güzelliğin ve 
iyiliğin, bol nimetin bulunduğu yerdir. 

7. Cehennem: Dünya hayatında kötülük-
leri fazla olanların Allah’a, ahiret gününe, 
peygamberlere, kitaplara, meleklere inan-
mayanların gidecekleri yerdir,

“Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstes-
na olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa 
hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenin-
ce bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış 
bakıyorlar.” (Zümer suresi, 68. ayet) 

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı ör-
nek getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş 
kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki: On-
ları ilk defa yaratmış olan diriltecek. O her 
şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Yeşil ağaç-
tan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ate-
şi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri ya-
ratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir 
değil midir? Evet! Elbette kadirdir. Çünkü 
o, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Bir şey 
yaratmak istediği zaman onun yaptığı sa-
dece ‘Ol!’ demekten ibarettir. Hemen olu-
verir.” (Yâsîn suresi, 78-82. ayetler) 

5. Ahiret Hayatının İnsan 
Davranışlarına Etkisi

• Ahirete inanmak dünya hayatını değer-
li ve anlamlı kılar. Çünkü ahiret hayatı-
na inanırsak dünya hayatının bizim için 
bir sınav yeri olduğunu anlarız. Bu sına-
vı kazanmak için de sorumluluklarımızı 
yerine getiririz. 

• Ahiret inancı, insanı yok olma ve ölüm 
korkusundan kurtarır. Çünkü ahirete 
inanan kişi için ölüm, geçici bir süredir. 
Öldükten sonra yeniden dirilme ve ahi-
ret hayatı vardır. 

• Ahiret inancı, kişiye yaptıklarından so-
rumlu olduğu bilinci verir. 

• Ahirete inanan kişinin dünyada yaptıkla-
rından hesaba çekileceğini düşünerek 
dünyada kötülüklerden uzak durması ve 
iyilikleri yapması beklenir. 

• Ahirete iman, insanı Allah’ın verdiği ni-
metlere karşı şükredici yapar ve insa-
nın kanaatkâr olmasını sağlar. Dünyada 
sahip olunmayan şeyler nedeniyle mut-
suzluk yaşatmaz.

7. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa 
(a.s)

Hz. İsa (a.s), Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 
ve İsrailoğullarına gönderilen peygamber-
lerdendir. Hz. İsa (a.s), beş büyük peygam-
ber arasında yer alır. Annesi Hz. Meryem’i 
(a.s) ailesi Allah yoluna adamış ve onu Hz. 
Zekeriya’nın (a.s) yanına vermişti. Hz. Mer-
yem (a.s), iffetiyle tanınan bir kadındı. Bir 
gün Yüce Allah, Hz. Meryem’in (a.s) yanına 
Cebrail’i göndererek onun hamile olduğunu 
söyledi. Hz. Meryem (a.s), buna çok şaşırdı 
ve babasız olarak Hz. İsa (a.s)’yı doğurdu. 

“Gerçekten İsa’nın babasız dünyaya geliş 
hâli de Allah katında Âdem’in hâli gibidir. 
Allah, Âdem’i topraktan yarattı, sonra da 
ona ol dedi; o da hemen (insan) oluverdi.” 
(Âl-i İmrân suresi, 59. ayet)

“Meryem dedi ki; ben senden Rahman’a 
sığınırım. Eğer O’ndan korkuyorsan bana 
dokunma! O da ben, temiz bir oğlan bağış-
lamak için Rabbinin sana gönderdiği elçi-
den başkası değilim, dedi. Meryem; bana 
bir insan temas etmemişken, ben kötü ka-
dın olmadığım halde nasıl oğlum olabilir, 
dedi. Cebrail, bu böyledir; çünkü Rabbin, 
‘Bu bana kolaydır, onu insanlar için bir mu-
cize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız.’ 
diyor, dedi. İş olup bitti. Böylece Meryem, 
İsa’ya gebe kalarak bir köşeye çekildi. Do-
ğum sancıları başladı ve başına gelen bu 
hadiseden dolayı çok üzülerek, keşke bun-
dan önce ölseydim de unutulup gitseydim, 
dedi.” (Meryem suresi, 1-8-23. ayetler)
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İnsanlar, Hz. Meryem (a.s)’e iftira atma-
ya başlayınca Allah’ın bir mucizesi olarak 
Hz. İsa (a.s) henüz beşikteyken konuştu 
ve kendisinin peygamber olacağını insan-
lara söyledi. 

“...Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl ko-
nuşabiliriz, dediler. Çocuk, ben şüphesiz 
Allah’ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni 
peygamber yaptı. Nerede olursam ola-
yım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım süre-
ce namaz kılmamı ve zekât vermemi, an-
neme iyi davranmamı emretti. Beni bed-
baht bir zorba kılmadı. Doğduğum gün de 
öleceğim gün de dirileceğim gün de bana 
selâm olsun, dedi.” (Meryem suresi, 29-
33. ayetler)

İlerleyen yıllarda Yüce Allah, Hz. İsa 
(a.s)’ya peygamberlik verdi. Ona İncil 
isimli ilahi kitabı indirdi.

İnsanları Allah’ın dinine davet eden Hz. 
İsa (a.s)’ya çok az sayıda insan inandı. 
Ona inanıp onun dinini yaymaya çalışan-
lara “Havari” ismi verildi. 

İsrailoğulları, Hz. İsa (a.s)’yı cezalandır-
maya karar verdi ve onu çarmıha gerip 

öldürmeyi planladı. Ancak yine Allah’ın bir 
mucizesi olarak bir adam, Allah’ın izniyle 
Hz. İsa (a.s)’ya benzetilerek çarmıha ge-
rildi ve onun yerine asıldı.

“Hâlbuki onlar İsa’yı öldürmediler ve as-
madılar. Fakat kendilerine bir benzetme 
yapıldı. Ayrılığa düştükleri şeyde, doğ-
rusu şüphededirler. Onların bu öldürme 
olayına ait bir bilgileri yoktur. Ancak kuru 
bir zan peşindedirler. Kesin olarak onu öl-
dürmediler, bilakis Allah, onu kendi katına 
yükseltti. Allah güçlüdür, hâkimdir.”(Nisâ 
suresi, 157-158. ayetler)

Hz. İsa (a.s), yaşadığı toplumun inanması 
için Allah tarafından ölüleri diriltme muci-
zesi gösterdi.

8. Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve 
Anlamı

• Kur’an-ı Kerim’in 114. suresidir. 

• Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.

• Medine Dönemi’nde indirilmiştir.

• 6 ayetten oluşur.

• İsmini içinde beş defa geçen “Nâs” (İn-
sanlar) kelimesinden almıştır. 

• Muavvizeteyn (koruyucu iki sure) ara-
sında yer alır.

• Surenin konusu, kötülüklerden korunma 
ve Allah’a sığınmadır. 

• Peygamberimiz de insanların, görünen 
ve görünmeyen her türlü kötülükten ko-
runması için bu sureyi okumalarını tav-
siye etmiştir.

Okunuşu: 

Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs. 

Mekiki’n-nâs. 

İlâhi’n-nâs. 

Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs. 

Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. 

Mine’l-cinneti ve’n-nâs.” 

Anlamı: 

“De ki: İnsanların Rabb’ine, Melikine ve ila-
hına sığınırım. İnsanlara kötü şeyler fısılda-
yan, onların gönüllerine şüphe ve tereddüt 
sokan sinsi vesvesecinin şerrinden, cinle-
rin ve insanların kötülüklerinden (Allah’a sı-
ğınırım).”
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ETKİNLİK - 1

Aşağıdaki ayetlerin hangi meleklerle ilgili olduğunu karşılarına yazınız.

1
“…(Melekler), Rablerini hamd ile tespih ederler, O’na inanırlar ve O’ndan müminlerin bağışlanmasını 
isterler ve şöyle derler: Ey Rabb’imiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden 
ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!...” (Mü’min suresi, 7-8. ayetler) 

2
“İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Her ne söz söylerse, 
mutlaka yanında gözetleyen biri vardır.” (Kâf suresi, 17, 18. ayetler)

3
“(Kâfirlerin ruhlarını) şiddetle söküp çıkaranlara, (mü’minlerin ruhlarını yavaş yavaş) kolaylıkla çekip 
alanlara … yemîn olsun (ki, öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz!)” (Nâziât suresi, 1-5. ayetler)

4
“…Allah’ın izni ile Kur’ân’ı; önceki kitapları doğrulayıcı, mü’minler için de bir hidayet rehberi ve müj-
de verici olarak senin kalbine indirmiştir” (Bakara suresi, 97-98. ayetler)

5
“O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Niha-
yet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur 
etmezler.” (En’âm suresi, 61. ayet)

6
“De ki: “Sizin için görevlendirilen ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz” 
(Secde suresi, 11. ayet)

7
“Hâlbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapı-
yorsanız bilirler.” (İnfitar suresi 1 ve 2. ayetler)

8
“Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi öle-
cektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!” (Zümer 
suresi, 68. ayet)

ETKİNLİK - 2

Tabloda görevleri yazılan meleklerin isimlerini yazınız.

Yüce Allah’ın emir ve buyruklarını peygamberlere iletmekle görevli melek

Allah’ın emri ile Sûr isimli boruya üfleyerek yeryüzündeki hayatın tamamen bitmesini, ikinci üflemesiyle de 
yeniden dirilişi başlatacak melek

Yeryüzündeki canlıların canlarını almakla görevli melek

Yeryüzündeki canlıların rızıklarını ayarlamakla ve doğa olaylarını düzenlemekle görevli melek
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ETKİNLİK - 3

Aşağıdaki ifadelerdin karşılarına doğru ya da yanlış olduklarını yazınız.

1 Hz. İsa (a.s), İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.

2 Yüce Allah, adaleti gereği insanların dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını fazlasıyla verecektir.

3 Ahiret hayatının ilk aşaması mizanla başlayacaktır.

4 İnsanların dünyada yapıp ettiklerinin karşılığı ahiret hayatında cennet ya da cehennemle verilecektir.

5 İnsanlar gibi irade sahibi olan ve yaptıklarından sorumlu olan gözle görülmeyen varlık meleklerdir.

6
Doğa olaylarını ayarlayarak iklimlerin meydana gelmesini sağlayan melek yazıcı melek olarak isim-
lendirilir.

7 Kıyametin kopmasını sağlayan Sûr isimli boruya üflemekle görevli olan melek İsrafil’dir. 

8
Meleklere iman, insanların davranışların iyileşmesine, toplumsal hayatta insanın ahlak kurallarına 
dikkat etmesine neden olur. 

9 Kıyametin kopacağı zamanı Yüce Allah, sevdiği kullarına da bildirmiştir.

10 İnsanların sağ ve sollarında bulunan iki melek, insanların davranışlarını kayıt altına almaktadır.

11 Yüce Allah, cinleri gözle görülmeyecek şekilde ateşten yaratmıştır.

12
Hz. İsa (a.s), Allah’ın emir ve yasaklarını Zebur isimli kitapla almış ve insanları Zebur’a inanarak 
ona uygun şekilde yaşamaya yönlendirmiştir.

13
Ahiret hayatında insanların dünyada yapıp ettiklerinin hesabını vermek üzere Allah’ın huzurunda 
toplandığı yere mahşer adı verilir. 

14
Dünya hayatında iyilikleri fazla olan ve ahiret günü mizanda tartısı ağır gelenler cennetle mükafat-
landırılacaktır.

15 Melekler, insanları iyiye ve güzele yönlendiren nurdan yaratılmış varlıklardır.

16 Dünyada ömürleri son bulan canlıların hayatlarına son veren melek Mikail’dir.

17 Melekler, insanlar için daima hayırlı olan şeyleri ister ve insanlara devamlı dua ederler.

18 Hz. İsa (a.s), Hz. Meryem (a.s)’den babasız olarak dünyaya gelmiştir.

19 Bir insan öldüğü zaman, o insan için ahiret hayatının aşamalarından ilki başlamış sayılır. 

20 Cebrail, peygamberlere Allah’ın mesajlarını getirmekle görevli olan melektir.
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MELEK VE AHİRET İNANCI

ETKİNLİK - 4

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun cümlelerle doldurunuz.

1. İnsanların yapıp ettiklerini kayıt altına alan yazıcı meleklere  ismi verilir.

2. İnsanların başlarına gelebilecek sıkıntılardan koruyan koruyucu meleklere  ismi verilir.

3. Varlıklar âlemi içinde gözle görülmeyen varlıklara melekler, cinler ve  girer.

4. Cinlerle ilgili en yanlış bilgi, cinlerin gelecekten haber getirdiklerine inanmaktır. Oysa  bir tek Allah bilir. 

5. Yüce Allah, Hz. İsa (a.s)’ya emir ve yasaklarını  isimli kitapla bildirmiştir.

6. Mevsimlerin oluşmasını, karın ve yağmurun yağmasını ayarlamakla  isimli melek görevlendirilmiştir.

7. Azrail isimli meleğe yaptığı görev nedeniyle  ismi de verilmektedir.

8. İnsanların öldükten sonra yeniden dirilmesine  ismi verilir. 

9. Dört büyük melek arasında yer alan İsrafil isimli melek  isimli boruya birinci kez üflediğinde  

kopacaktır.

10. Meleklere inanan kişinin  bir düzelme olması gerekir.

11. Yüce Allah, cinleri  yaratmış ve insanların gözlerinin görmeyeceği bir özelliği onlara vermiştir.

12.  yaratılan melekler, iradeye sahip olmadıkları gibi hızlı hareket eden ve Allah’ın emrinden çıkmayan varlık-

lardır.

13. İnsanların bilmedikleri ve görmedikleri alan bilgisine  ismi verilir.

14. İradeleri olan, ateşten yaratılmış, gözle görülmeyen varlıklara  ismi verilir.

15. İnsanların dünyadaki iyi ve kötü davranışları ahiret hayatında  ismi verilen tartıda ölçülecektir.
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MELEK VE AHİRET İNANCI

ETKİNLİK - 5

Aşağıdaki kelimeleri tablodan bulduktan sonra boşta kalan harfleri birleştirerek kurulan cümleyi oluşturunuz.

ŞEYTAN AHİRET RAHMET AZRAİL

CİN İSA MERYEM YAZICI

KİRAMEN KORUYUCU DİRİLİŞ MİZAN

MİKAİL MAHŞER DÖRT BÜYÜK MELEK VARLIKLAR ALEMİ

CEHENNEM CENNET HESAP CEBRAİL

SORGU ÖLÜM KABİR KIYAMET

BA’S NAS DİN AHLAK

ECEL ALEM

R A H M E T K A Ş E Y T A N D

A L A C L Y O M A H E S A P Ö

Z C H E M A R İ İ H B A S T R

R İ İ N İ Z U K S A N A S N T

A N R N Z I Y A A G E D İ N B

İ L E E A C U İ M A H Ş E R Ü

L D T T N I C L İ E C E L K Y

V Ö L Ü M E U C E B R A İ L Ü

M E R Y E M Y A H L A K İ N K

E A L E M K İ R A M E N O N M

A D İ R İ L İ Ş D K A B İ R E

Ö N C E H E N N E M E C E Ğ L

K I Y A M E T S O R G U İ Z E

V A R L I K L A R A L E M İ K

Cevap: 
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MELEK VE AHİRET İNANCI

Varlıklar	arasında	insanın	önem-
li	ve	üstün	bir	yeri	vardır.	Bu	du-
rum	Kur’an-ı	Kerim’de	şu	şekilde	
bildirilmektedir;

“Biz,	hakikaten	insanoğlunu	şan	
ve	şeref	sahibi	kıldık.	Onları	ka-
rada	ve	denizde	taşıdık.	Kendi-
lerine	güzel	güzel	rızıklar	verdik.	
Yine	onları	yarattıklarımızın	bir-
çoğundan	üstün	kıldık.”	(İsrâ	su-
resi,	70.	ayet)	

İnsanı	diğer	varlıklardan	ayıran	
en	önemli	özelliği	akıl	sahibi	ol-
ması,	 düşünmesi	 ve	 iradesinin	
bulunmasıdır.	

TEST 1
Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

1. “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sa-
hibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) 
karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel 
güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıkları-
mızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ suresi, 
70. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmıştır? 

A) İnsan varlıklar içerisinde özel bir yere sa-
hiptir. 

B) Deniz birçok hususta yararlanılan bir ni-
mettir. 

C) Karada insan için birçok nimet vardır. 
D) İnsan elde ettiği rızıklar için şükretmelidir.

2. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız var-
lık bulunmaktadır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, 
dağlar, denizler, Güneş ve Ay görülebilen var-
lıklardandır. Bütün bu varlıklar arasında insa-
nın özel bir yeri vardır. 
Buna göre insan hangi özelliği sebebiyle 
bu özel yeri kazanmıştır? 

A) Görebilmesi 
B) Konuşabilmesi 
C) Akıl sahibi olması 
D) Hareket edebilmesi 

3. Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyuları-
mızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. 
Bunların yanında göremediğimiz ve algılaya-
madığımız varlıklar da bulunmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu varlıklardan 
biri değildir? 

A) Melek B) Cin 
C) Şeytan D) Bitki

4. Derste varlıklar âlemini işleyen Zafer Öğ-
retmen, tahtaya şu bilgileri yazmıştır?

I. Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en 
belirgin özelliktir. 

II. İnsan, aklı sayesinde düşünebilir, doğru-
yu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilir. 

III. İnsan, iyi olanı anlama ve onu tercih etme 
yeteneğine sahiptir. 

IV. Varlıklar arasında yaptıklarından sorumlu 
tutulmayan tek varlık insandır. 

Bu bilgilerden hangileri yanlıştır? 

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

5. Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mut-
laka görülmesi gerekmez. İnsanın, görmediği 
hâlde varlığını kabul ettiği pek çok şey vardır. 
Örneğin - - - - gözle görülmez. Ancak kimse 
bunun varlığını inkâr da etmez. 
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez? 

A) Elektrik akımı 
B) Ses dalgası
C) Sevgi 
D) Işık
 

6. Âlemde gözle görülmediği halde farklı duyu-
larla algılanan şeyler de vardır. Örneğin ses, 
gözle görülmediği halde kulakla işitilir ve var-
lığı hakkında herhangi bir tartışma yaşanmaz.
Aşağıdakilerden hangisi buna benzer bir 
örnektir?

A) Işık B) Rüzgâr
C) Ağaç D) Metal
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İnsanların	ve	cinlerin	yaratılma	
gayesi	Kur’an-ı	Kerim’de	şu	şe-
kilde	bildirilmiştir;	

“Ben	cinleri	ve	 insanları,	ancak	
bana	 ibadet	etsinler	diye	yarat-
tım.”	(Zâriyât	suresi,	56.	ayet)	

Cinler	tıpkı	insanlar	gibi	irade	sa-
hibi	varlıklardır.	

İnsanlardan	farklılıkları	hızlı	ha-
reket	etmeleri	ve	gözle	görülme-
meleridir.

Cinler,	meleklerden	ve	insanlar-
dan	farklı	bir	özellikte	yaratılmış-
lardır.	Onların	yaratılış	özellikleri	
Kur’an-ı	Kerim’de	şu	şekilde	bil-
dirilmiştir;

“Cini	de	yalın	bir	ateşten	yarattı.”	
(Rahmân	suresi,	15.	ayet)		

7. Melek, cin ve şeytan görülmeyen varlıklar ara-
sında yer alır. Bizler bu varlıkları göremeyiz. 
Ancak meleklerin, cinlerin ve şeytanın varlığı-
nı kabul ederiz. 
Bu varlıkların gerçekliğini kabul etmemi-
zin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kur’an’da yer alması 
B) Büyüklerimizin ifadesi 
C) Bilimsel olarak ispat edilmesi 
D) Bunları gören insanların olması 

8. “Ey Muhammed! De ki: Bana cinlerden bir top-
luluğun (Kur’an’ı) dinleyip şöyle dedikleri vah-
yedildi: ‘Şüphesiz biz doğruya ileten, hayranlık 
verici bir Kur’an dinledik de ona inandık. Artık 
Rabb’imize hiç kimseyi asla ortak koşmaya-
cağız.” (Cin suresi, 1 ve 2. ayetler)
Bu ayetlerden hareketle cinler için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) İrade sahibi varlıklardır. 
B) Varlıkları Kur’an ile sabittir. 
C) Gelecek hakkında bilgileri vardır.
D) Kur’an’a inananları bulunmaktadır.

9. Varlıklar âleminde görünmeyen varlıklar-
dan,
• Ateşten yaratılan
• İslam’a inanan ve inanmayanları bulunan
• İnsanlar gibi sorumluluk sahibi olan
özellikleri verilen varlık aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İblis B) Cin
C) Şeytan D) Melek

10. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk et-
sinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet-
ler)
Bu ayetten hareketle cinlerin insanlardan 
ayrılan en önemli özelliği aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İrade sahibi olmaları
B) Gözle görülmemeleri
C) Sorumlu varlık olmaları
D) Dilediklerini seçebilmeleri

11. Varlıkları somut ve soyut olarak ikiye ayırmak 
mümkündür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi somut 
varlık olarak nitelendirilebilir?

A) Cin B) Melek
C) İnsan D) Şeytan

12. Varlıklar âlemi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Bir şeyin varlığının kabul edilebilmesi için 
görünmesi gerekir. 

B) Bir şeyin var olmak için görünmeye ihtiyacı 
yoktur.

C) Gözle görünmediği halde varlığına inandı-
ğımız şeyler vardır. 

D) Akıl, ruh, acıma, merhamet gibi şeyler 
gözle görünmedikleri halde varlıkları ka-
bul edilir. 
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MELEK VE AHİRET İNANCI

•	 Peygamberlere	haber	geti-
ren	melektir.	

•	 Peygamberlere	çeşitli	şekil-
de	görünmüştür.	

Bu özellikler hangi meleğe ait-
tir? 

A)	Azrail		 B)	Cebrail

C)	Mikail	 D)	İsrafil

Peygamberlere	 haber	 getiren	
melek	Cebrail’dir.	Cebrail,	vahiy	
meleğidir.		

CEVAP B

TEST 2
Melekler ve Özellikleri

1. Meleklerin içerisinde belirli işlerle görevlen-
dirilmiş olanlar vardır. Bunların başında dört 
büyük melek gelmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında 
yer almaz? 

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

2. İsrafil adlı meleğin görevi aşağıdaki seçe-
neklerden hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Ahiret hayatının başladığını haber vermek 
B) İnsanları iyiliğe yönlendirmek 
C) Eceli gelenlerin canını almak 
D) Doğa olaylarıyla ilgilenmek 

3. Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını peygam-
berlere iletmesine vahiy denir. Bu vahiyleri 
peygamberlere götürmekle görevli bir melek 
vardır. 
Bu melek aşağıdakilerden hangisidir?  

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

4. Yüce Allah, dünya hayatını sonsuz şekilde ya-
ratmamıştır. O, dünyadaki her varlığa bir ömür 
ve ecel tayin etmiştir. Allah’ın izniyle eceli ge-
lenlerin canlarını almakla görevli olan bir me-
lek vardır Bu meleğe “ölüm meleği” de denir. 
Bu açıklama aşağıdaki meleklerden han-
gisine aittir? 

A) Mikail  B) Azrail 
C) Rıdvan  D) Malik 

5. Meleklere iman konusuna çalışan Cansu, not-
larını kontrol ediyordu. Notlarında şunlar ya-
zıyordu: 
Cebrail: Vahiy meleğidir. Allah’tan aldığı va-
hiyleri peygamberlere iletir. 
Mikâil: - - - - . 
İsrafil: Kıyamet vakti geldiğinde sûra üfle-
mekle (kıyameti ilan etmekle) görevlidir. 
Azrail: Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canla-
rını almakla görevlidir. 
Cansu’nun notlarında boş bırakılan yere 
aşağıdaki açıklamalardan hangisi getiril-
melidir? 

A) İnsanların davranışlarını kaydeden melek-
tir. 

B) Kötüleri cezalandıran melektir. 
C) Evrende meydana gelecek doğa olaylarını 

yürütmekle görevli melektir. 
D) İlahi kitapları elçilere bildirmekle görevli 

melektir. 

 

6. (I) Melekler geleceğe dair bilgileri bilirler.        
(II) Melekler hata yapmayan varlıklardır.             
(III) Çok hızlı hareket ederler ve kanatlıdırlar.
(IV) Müminlere dua ederler. 
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden 
hangisi yanlıştır? 

A) I B) II C) III D) IV
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Meleklerin,	insanlardan	ve	diğer	
varlıklardan	farklı	birtakım	özel-
likleri	 vardır.	 (I)	 Melekler,	 çok	
hızlı	 hareket	 edebilen	 varlıklar-
dır.	(II)	Kötülük	yapmazlar.	Me-
leklerin	 cinsiyetleri	 vardır.	 (III)
Onlar	yemez,	içmez	ve	uyumaz-
lar.	 (IV)	 Allah’ın	 bildirdiklerinin	
dışında	 gelecekte	 ne	 olacağını	
da	bilemezler.	

Yukarıda numaralandırılmış 
cümlelerden hangisi yanlıştır? 

A)	I	 B)	II

C)	III	 D)	IV

Melekler;	çok	hızlı	hareket	eder-
ler.	Yemek	yemezler	ve	bir	 şey	
içmezler.	Allah’ın	bildirdikleri	dı-
şında	gelecekte	ne	olacağını	da	
bilmezler.	Melekler	kötülük	yap-
mazlar	ve	meleklerin	cinsiyetle-
ri	yoktur.	

CEVAP B

7. “…(Melekler), Rablerini hamd ile tespih eder-
ler, O’na inanırlar ve O’ndan müminlerin ba-
ğışlanmasını isterler ve şöyle derler: Ey 
Rabb’imiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi ku-
şatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna 
gidenleri bağışla, onları cehennem azabından 
koru!...” (Mü’min suresi, 7-8. ayetler) 
Bu ayetlerde meleklerin özelliklerinden 
hangisi vurgulanmıştır? 

A) Nurdan yaratılmışlardır. 
B) Bazı melekler hata yaparlar. 
C) İnanan insanlar için dua ederler. 
D) İnananları iyilik yapmaya zorlarlar. 

8. “(Melekler)… Rabb’imiz! Müminleri ve atala-
rından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, 
kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine koy; 
şüphesiz güçlü olan, hüküm ve hikmet sahibi 
olan ancak sensin. Bir de onları kötülüklerden 
koru! Sen kimi kötülüklerden korursan o gün 
(hesap günü) ona merhamet etmiş olursun. 
Bu büyük bir kurtuluştur(derler). ” (Mü’min su-
resi, 7-9. ayetler.) 
Bu ayetten hareketle melekler için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez? 

A) Müminlerin cennete girmesi için dua eder-
ler.

B) İyilik ve güzelliğin temsilcisidirler.
C) İnsanların kötülüklerden korunmasını is-

terler.
D) İnsanlarla bir rekabet içerisindedirler.

9. Hadislerde anlatıldığına göre insanları koru-
yan melekler vardır. 
Bu melekler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Hafaza melekleri 
B) Münker ve Nekir Melekleri 
C) Rıdvan ve Malik melekleri 
D) Kiramen katibin melekleri

10. Melekler, insanları sürekli iyiye, güzele ve 
doğruya yönlendirirler. 
Bu düşünceyi aşağıdaki ayet ve hadisler-
den hangisi destekler? 

A) “… Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik 
de ona tam bir insan şeklinde göründü.” 
(Meryem suresi, 17. ayet) 

B) “Eğer içinden gelen ses, hak ve hayra ça-
ğırıyorsa insan bilsin ki o ses, melek ta-
rafındandır, Allah’tandır. Bundan ötürü 
Allah’a hamt etsin ve o yolu tutsun! …” 
(Hadis-i Şerif) 

C) “Dini (hesap gününü) yalanlayanı gördün 
mü? İşte o yetimi itip kakar.” (Maûn suresi 
1-2. ayetler) 

D) “... (Melekler) lütuf ve ihsana mazhar ol-
muş kullardır. Allah’ın sözünden önce söz 
söylemezler ve onun emrine göre hareket 
ederler.” (Enbiyâ suresi, 26, 27. ayetler) 

 

11. Aşağıdakilerden hangisi Münker - Nekir 
melekleri ile ilgilidir? 

A) Cennette görevli melekler 
B) Cehennemde görevli melekler 
C) Kabirde insanları sorgulayıcı melekler.
D) İnsanları koruyan melekler 
 

12. “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine in-
dirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). 
Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve 
peygamberlerine iman ettiler…” (Bakara su-
resi, 285. ayet) 
Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılır? 

A) Melekleri duyu organları ile algılanamaya-
cak özelliktedir.

B) Melek inancı iman esaslarındandır. 
C) Meleklerin çeşitli görevleri vardır. 
D) Melekler nurani varlıklardır.
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Melekler,	Allah	ile	insan	arasın-
daki	irtibatı	sağlayan	varlıklardır.	

Melekler,	 Allah’tan	 aldıkları	
emirleri	 fiziki	 âlemde	 uygula-
maktadırlar.

Örneğin;	Mikail,	 Allah’tan	 aldı-
ğı	emirle	doğa	olaylarını	ayarlar.

Azrail,	 Allah’tan	 aldığı	 emirle	
eceli	gelenlerin	canlarını	alır.

Cebrail,	 Allah’tan	 aldığı	 vahyi	
peygamberlere	iletir.

TEST 3
Melekler ve Özellikleri

1. “İki melek (insanın) sağında ve solunda otu-
rarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Her ne söz 
söylerse, mutlaka yanında gözetleyen biri var-
dır.” (Kâf suresi, 17, 18. ayetler) 
Bu ayette görevi anlatılan melek aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Kiramen Katibin 
B) İsrafil 
C) Rıdvan 
D) Münker ve Nekir 

2. Kur’an-ı Kerim ayetlerinden ve Hz. 
Muhammed’in (s.a.v) hadislerinden bazı me-
leklerin insanların yaptıkları iyilik ve kötülükleri 
kaydettiklerini öğreniriz.
Bu meleklerin varlığına inanan insanın 
aşağıdakilerden hangisini yapması bek-
lenemez? 

A) İbadetlerini yerine getirmeye çalışır. 
B) Aklına gelen şeyleri hiç sorgulamadan uy-

gular.
C) Doğru davranmaya çalışır. 
D) Herkese iyilik yapmaya çalışır. 

3. Kur’an’da koruyanlar, gözetleyenler ve güzel 
yazıcılar olarak ifade edilen melekler vardır. 
Bu melekler insanların yapıp ettiklerini kayıt 
altına alırlar.
Bu melekler aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İsrafil 
B) Rıdvan 
C) Kiramen Katibin 
D) Münker ve Nekir

4. “Rabb’imiz Allah’tır. deyip sonra dosdoğru yol-
da yürüyenlerin üzerine melekler iner, ‘Kork-
mayın, üzülmeyin, size söz verilen cennetle 
sevinin! Biz dünya hayatında da ahirette de si-
zin dostlarınızız. Orada size canlarınızın çekti-
ği her şey var. Orada istediğiniz her şey sizin 
için hazırdır.’ (derler).” (Fussilet suresi, 30 ve 
31. ayetler) 
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır? 

A) Doğru söz insanı bazen sıkıntıya sokar. 
B) Cennet, mutluluk yeridir. Orada birçok me-

lek vardır. 
C) Allah, melekleri inananların dostu ve yar-

dımcısı kılmıştır. 
D) Ahirette herkes sorgulanacaktır. 

5. Meleklere inanmanın insan davranışlarına bir-
çok etkisi vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri 
değildir? 

A) Yapılanların kayıt altına alınması düşünce-
si nedeniyle günah işlemeye engel olurlar.

B) İnsanlar arasında hak yeme ve haksızlık 
yapma gibi eylemlerin azalmasını sağlar-
lar.

C) İnsanların birbirlerine karşı daha saygılı ve 
anlayışlı olmalarını sağlarlar.

D) Dünya hayatının terk edilmesini ve yalnız-
ca ahirete yönelik faaliyet yapılmasını sağ-
larlar.

  

6. •  Doğa olaylarıyla görevli melektir. 
•  İnsanların rızıklarını ayarlamak da görevleri 

içinde yer alır. 
•  Kur’an’da adı geçen meleklerdendir. 
Bu özellikler hangi meleğe aittir? 

A) Cebrail B) Mikail
C) İsrafil D) Azrail
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Meleklerin	varlığına	inanmak	İs-
lam	inanç	esaslarındandır.	Me-
leklerin	 birçok	 özelliği	 vardır.	
Bunlar:	-	-	-	-	.	

Bu cümle aşağıdakilerden han-
gisiyle sürdürülemez? 

A)	Allah’ın	 emriyle	 çeşitli	 gö-
revleri	yerine	getirirler.	

B)	Gözle	 görülemeyen	 varlık-
lardır.	

C)	Nurdan	yaratılmış	varlıklar-
dır.	

D)	Duyularımızla	algılayabildi-
ğimiz	varlıklardır.	

Melekler,	Allah’ın	emriyle	çeşitli	
görevleri	yapan,	gözle	görüleme-
yen,	 nurdan	 yaratılmış	 varlık-
lardır.	 Melekler	 için	 duyularla	
algılanabildikleri	söylenemez.

CEVAP D

7. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet 
etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. 
ayet) 

Bu ayette cinler ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi vurgulanmıştır? 

A) Dinden sorumlu varlıklardır.

B) Görünmeyen varlıklardır.

C) Ateşten yaratılmışlardır.

D) Hızlı hareket edebilirler.

8. Toplum içerisinde çocuklar ve güzel davranış-
ta bulunanlar meleklere benzetilirler.

Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Güzel olmaları 

B) İyiliği bilmemeleri

C) Kötülükten uzak olmaları 

D) Kendi işlerini kendileri yapamamaları 

 

9. Melekler, Allah’ın izniyle insan şekline girebi-
lirler. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade 
edilmiştir------

Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 
devam ettirilirse anlam bütünlüğü sağlan-
mış olur? 

A) “Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine 
indirilene iman etti, müminler de (iman et-
tiler)…” (Bakara suresi, 285. ayet) 

B) “… Biz ona meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik 
de ona tam bir insan şeklinde göründü.” 
(Meryem suresi, 17. ayet) 

C) “... (Melekler) lütuf ve ihsana mazhar ol-
muş kullardır. Allah’ın sözünden önce söz 
söylemezler ve onun emrine göre hareket 
ederler.” (Enbiyâ suresi, 26, 27. ayetler) 

D) “Andolsun ki kim, özünü iyice temizlemiş-
se kurtulmuştur, kim de özünü kirletmişse 
ziyan etmiştir.” (Şems suresi, 9,10. ayetler) 

10. “... (Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş 
kullardır. Allah’ın sözünden önce söz söyle-
mezler ve onun emrine göre hareket ederler.” 
(Enbiyâ suresi, 26, 27. ayetler) 
Bu ayetlerde meleklerin hangi özellikleri 
vurgulanmıştır?

A) Kanatları vardır. 
B) Yemez ve içmezler.
C) İradeleri bulunmaz.
D) Hızlı hareket ederler.

11. (I) Melekler, Allah’ın kendilerine verdiği gö-
revleri eksiksiz olarak yerine getirirler. (II) Gö-
revlerini yaparken asla bıkma, usanma ve 
yorgunluk hissetmezler. (III) Allah’a ibadet 
ederler, asla onun emirlerine karşı gelmezler.  
(IV) Aralarında günah işleyen olursa anında 
Allah tarafından cezalandırılır. 
Yukarıda numaralanmış ifadelerden han-
gisi  yanlıştır? 

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

12. Yağmurlu bir Pazar günüydü. Emre annesiy-
le sohbet ediyordu. Bir ara duraklayan annesi 
Emre’ye “Yağmurun yağmasıyla görevli olan 
melek hangisidir?” diye sordu. 
Emre’nin cevabı aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır? 

A) Kiramen Katibin  B)  Münker 
C) Mikail   D)  İsrafil
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Yüce	Allah,	dünya	hayatını	gelip	
geçici	olarak	yaratmıştır.	İnsan-
lar	dünyada	yaptıkları	iyi	ve	kötü	
işlerden	ahiret	hayatında	hesaba	
çekilecektir.	Bu	yüzden	insanla-
rın	ahiret	hayatına	hazırlık	yap-
maları	 gerekir.	 Bu	 hazırlık	 için	
Allah’ın	emrettiği	ibadetleri	yap-
mak,	davranışlarında	iyi	ve	güzel	
olanı	tercih	etmek,	nefsin	kötü-
lüklerinden	uzak	durmak	gerekir.

TEST 4
Dünya ve Ahiret Hayatı

Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

1. İman esasları ayet ve hadislerden çıkartılmış-
tır. Nitekim Bakara suresi, 285. ayette Yüce 
Allah şöyle buyurmuştur. “Peygamber, Rabbi 
tarafından kendisine indirilene iman etti. Mü-
minler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, me-
leklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman 
ettiler…” 
Bu ayette aşağıda verilen imanın şartların-
dan hangisi yer almaz? 
A) Allah’a iman 
B) Ahiret gününe iman 
C) Peygamberlere iman 
D) Meleklere iman 

2. Derste ahiret konusunu işleyen öğretmen in-
sanın yaptığı her şeyin melekler tarafından 
yazıldığını ve bunlardan ahirette sorumlu tu-
tulacağını ifade etmiştir. 
Bu konuda bilinçlenmiş bir öğrencinin 
aşağıdakilerden hangisini yapması bek-
lenmez? 

A) Kötü fiili olan insanları kendine örnek al-
ması 

B) İbadetlerini düzenli yerine getirmesi 
C) Anne babasına saygı göstermesi 
D) Muhtaç insanlara yardımda bulunması 
 

3. “Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı 
yurttur. Geçici evinizden kalıcı yurdunuza azık 
alın. Bedeniniz dünyadan çıkmadan önce, kal-
binizi dünyadan çıkarın.” 
Hz. Ali’nin (r.a) bu sözünde aşağıdakiler-
den hangisi vurgulanmıştır?

A) Ahiret geçici bir yurttur.
B) İyi olan insanlar ahirete gideceklerdir. 
C) Son gidiş yeri olan Ahiret için çalışılmalıdır.
D) Ahirete dair bilgileri bize Kur’an vermekte-

dir.

4. Aşağıda verilen ayet ve hadislerden han-
gisinde farklı bir konu vurgulanmaktadır? 

A) “Her canlı ölümü tadacaktır…” (Âl-i İmrân 
suresi, 185. ayet) 

B) “İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan 
ve ona hazırlıklı olan kimsedir.” (Hadis-i 
Şerif) 

C) “Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar   
(putlar) ve fal okları, şeytan işi birer pislik-
tir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresi-
niz.” (Mâide suresi 90. ayet) 

D) “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden 
başka bir şey değildir. Sorumluluk sahibi 
olanlar için ahiret yurdu muhakkak ki daha 
hayırlıdır. Hâlâ akıl erdirmiyor musunuz?” 
(En’âm suresi, 32. ayet) 

 

5. İnsanların İsrafil’in Sûra ikinci üflemesinden 
sonra dirilerek dünyada yaptıklarının hesabı-
nı vermek için toplandıkları meydana verilen 
isimdir. 
Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangi-
sine aittir?

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

6. “Kitabını oku! Bugün sana hesap sorucu ola-
rak kendi nefsin yeter.” 

(İsrâ suresi, 14. ayet) 
Bu ayette yer alan kitaptan kasıt aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Kur’an-ı Kerim  B)  Amel defteri
C) İncil  D)  ZeburÖRNEKTİR
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Dünya	 hayatı	 bir	 imtihan	 aracı	
olarak	 yaratılmıştır.	 Bu,	 dünya	
hayatında	 yapılan	 iş	 ve	 davra-
nışların	ahiret	hayatında	karşı-
lığının	görülmesi	anlamına	gelir.	

Buradan	hareketle	dünya	haya-
tının	tamamen	terk	edilmesi	ve	
ahirete	 yönelik	 çabalara	 önem	
verilmesi	 anlamı	 çıkarılmaz.	
Çünkü	İslam	dini,	dünya	hayatı-
nın	 terk	edilmesini	değil	dünya	
hayatında	iş	ve	davranışların	ahi-
rete	yönelik	olmasını	 ister.	Yani	
dünyada	yapılacak	her	 türlü	 iyi	
iş	ve	davranışın	ahiret	hayatına	
hazırlanmak	anlamına	geldiğini	
vurgular.	Müslümanların	dünya	
hayatında	 bir	 denge	 içinde	 ol-
maları	gerekir.	Bu	konu	Kur’an-ı	
Kerim’de	şu	ayetle	açıklanmıştır;		
“Allah’ın	sana	verdiğinden	(onun	
yolunda	harcayarak)	ahiret	yur-
dunu	iste	ama	dünyadan	da	na-
sibini	 unutma...”(Kasas	 suresi,	
77.	ayet)	

7. Ahiret inancı, insanı yok olma korkusundan 
kurtarır. Çünkü ahirete inanan insan için ölüm, 
geçici hayatın son bulması, yeni ve sonsuz 
bir hayatın başlaması demektir. Bu durumda 
ölümden korkmanın bir anlamı yoktur. Önemli 
olan, ölüm gerçeğini unutmamak ve ona ha-
zır olmaktır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamayla 
aynı doğrultuda değildir? 

A) “Sizi boş yere (bir anlam ve amaçtan yok-
sun olarak) yarattığımızı ve bizim huzuru-
muza dönüp hesap vermeyeceğinizi mi 
sandınız?” (Mü’minûn suresi 115. ayet) 

B) “İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan 
ve ona hazırlıklı olan kimsedir.” (Hadis-i 
Şerif) 

C) “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda 
harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dün-
yadan da nasibini unutma...(Kasas suresi, 
77. ayet) 

D) “De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve 
İlah’ına sığınırım.” (Nâs suresi 1-3. ayetler) 

8. “Bugün kimseye haksızlık yapılmaksızın her-
kese kazandığının karşılığı verilir. Şüphesiz 
Allah, hesabı çabuk görendir.” (Mü’min sure-
si, 17. ayet) 
Bu ayette Yüce Allah’ın hangi özelliği vur-
gulanmıştır? 

A) Her şeyi işittiği 
B) Adaletli olduğu 
C) Her şeyi gördüğü 
D) Merhametli olduğu

9. Ahiret hayatının niteliği ve ahiretteki durumlar, 
duyular ötesi ve gayba ait konulardır. Bu ne-
denle bu konuda tek bilgi kaynağımız - - - - . 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir? 

A) akıldır. 
B) duyu organlarımızdır. 
C) vahiydir. 
D) eskilerin efsaneleridir. 

10. “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden baş-
ka bir şey değildir. Sorumluluk sahibi olanlar 
için ahiret yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. 
Hâlâ akıl erdirmiyor musunuz?” (En’âm sure-
si, 32. ayet) 
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz? 

A) Allah, insanlara peygamberler göndermiş-
tir.

B) Ahiret hayatı dünya hayatından daha ha-
yırlıdır.

C) Aklını kullananlar gerçeğe ulaşır. 
D) Dünya hayatı geçicidir. 

11. (I) Ahirete inanmak, İslam inanç esasları ara-
sında yer alır. (II) Ahirete iman, ölümden sonra 
sorgulanacağımıza ve yaptıklarımızın karşılı-
ğını alacağımıza inanmak anlamına gelmek-
tedir. (III) Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayette, 
ahiret inancı Allah’a imanla birlikte yer almak-
tadır. (IV) Kur’an’da dünya hayatının ebedî, 
ahiretin ise geçici olduğu vurgulanmaktadır. 
Yukarıda numaralandırılmış ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

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

12. “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda har-
cayarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan 
da nasibini unutma...”(Kasas suresi, 77. ayet) 
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmıştır? 

A) Dünyanın ebediliği 
B) Dünya ahiret dengesi 
C) İnsanın ölümlü olduğu 
D) Allah’ın birçok nimetinin olduğu
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I.	 Kıyametin	ne	zaman	kopa-
cağını	 Allah’tan	 başka	 hiç	
kimse	bilemez.	

II.	 Kıyametin	 kopuşu,	 Mikail	
adlı	 meleğin	 sûra	 üfleme-
siyle	başlayacaktır.	

III.		Melek	sûra	 iki	kez	üfleye-
cek,	birincide	dünya	hayatı	
son	bulacaktır.	

IV.	İkinci	 üfleyişten	 sonra	 ise	
bütün	insanlar	dirilecektir.	

Yukarıda verilen ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A)	I	 B)	II

C)	III	 D)	IV

Kıyametin	ne	zaman	kopacağını	
bir	tek	Allah	bilir.	Sûr	isimli	bo-
ruya	üfleyecek	melek	İsrafil’dir.	
Birinci	kez	üflediğinde	kıyamet	
kopacak	ve	tüm	canlıların	hayatı	
son	bulacaktır.	İkinci	kez	üfledi-
ğinde	de	insanlar	yeniden	dirile-
cektir.

CEVAP B

TEST 5
Dünya ve Ahiret Hayatı

Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

1. Ahirete iman ile ilgili olarak aşağıda veri-
lenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Ahirete iman, kişinin adalet duygusunu ge-
liştirir.

B) Ahirete iman eden insan sorumluluklarını 
ve görevlerini ihmal eder. 

C) Doğada ve çevremizde gerçekleşen bazı 
olaylar ahiret yaşamını anlamamıza yar-
dımcı olur. 

D) Ahiretteki mutluluk, dünyadaki yaşayışa 
bağlıdır. 

2. Öldükten sonra dirilmenin nasıl olacağını gün-
lük yaşamamızda ve doğadaki bazı olaylarda 
görmek mümkündür. Bunun en güzel örneği 
- - - -  
Bu cümlenin devamına aşağıdakilerden 
hangisi getirilebilir? 

A) kışın ölen doğanın ilkbaharda yeniden di-
rilmesidir. 

B) sel felaketi olunca doğada birtakım yıkım-
lar meydana gelmesidir.

C) zararlı alışkanlık sahiplerinin daha erken 
yaşta vefat etmesidir.

D) evrendeki cisimlerin uyumlu bir şekilde ha-
reket etmesidir.

 

3. “Allah, iman edip iyi ameller işleyenleri bağış-
layacağını ve kendilerine büyük mükâfat ve-
receğini vaat etmiştir.” (Mâide suresi, 9. ayet) 
Bu ayette ahiret aşamalarından hangisi 
yer alır? 

A) Mizan B) Amel defteri
C) Mahşer D) Cennet

4. “Kim küçücük bir hayır işlemişse onun kar-
şılığını alır. Kim de küçücük bir kötülük işle-
mişse onun karşılığını alır.” (Zilzâl suresi, 7-8. 
ayetler) 
Bu ayetlerde Yüce Allah’ın hangi özelliği 
vurgulanmıştır? 

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

5. Dünya hayatında her şeyin bir sonu olduğunu, 
tüm canlıların zamanı gelince birer birer yaşa-
mını yitirdiğini görmekteyiz. Her canlının bir 
sonu olduğu gibi içinde yaşadığımız dünya-
nın da bir sonu vardır. Dünyadaki yaşamın son 
bulup bütün canlıların ölmesine - - - - denir. 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir? 

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

6. “Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölür-
seniz öyle dirilirsiniz.” 
Bu hadisle aynı anlamı ifade eden atasö-
zü hangisidir? 

A) Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu 
söyleyeyim. 

B) Üzüm üzüme baka baka kararır. 
C) Kör ile yatan şaşı kalkar. 
D) Ne ekersen onu biçersin. 
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Sûr’a	ikinci	defa	üfürülünce	bü-
tün	 herkes,	 dünyada	 yaptıkla-
rının	 karşılıklarını	 görmek	 için	
büyük	bir	meydanda	Allah’ın	hu-
zurunda	toplanacaktır.	

Bu cümlede yer alan meydan 
için hangi kavram kullanılmak-
tadır? 

A)	Ba’s		 B)	Mizan	

C)	Mahşer		 D)	Berzah	âlemi	

İsrafil	isimli	melek	Sûr	isimli	bo-
ruya	ikinci	kez	üflediğinde	insan-
lar	 yeniden	 dirilecek	 ve	 dünya	
hayatında	yapıp	ettiklerinin	he-
sabını	 vermek	 üzere	 “Mahşer”	
ismi	verilen	alanda	toplanacak-
tır.	Ba’s	yeniden	dirilmek,	Mizan	
amellerin	tartıldığı	terazi,	Berzah	
âlemi	de	insanın	öldükten	sonra	
kabirde	yeniden	dirilinceye	kadar	
geçirdiği	zamana	verilen	isimdir.

CEVAP C

7. “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna 
olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi 
ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de 
ne görürsün, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar!”  
(Zümer suresi, 68. ayet)
Bu ayette anlatılan yeniden dirilişe aşağı-
daki isimlerden hangisi verilir? 

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

8. “Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıl-
dızlar düşüp söndüğü zaman, dağlar yürütül-
düğü zaman... Denizler kaynatıldığı zaman, 
canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, amel 
defterleri açıldığı zaman, gök yerinden oyna-
tıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği za-
man, cennet yaklaştırıldığı zaman insanoğlu 
önceden ne hazırladığını görecektir.” (Tekvir 
suresi, 1- 14. ayetler) 
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine 
değinilmemiştir? 

A) İnsanın dünyada yaptıkları ahirette karşı-
sına çıkacaktır.

B) Kıyamet büyük felaketlerle meydana gele-
cektir.

C) İnsan davranışları sonucu cennete ya da 
cehenneme gidecektir.

D) İnsanlar birbirlerini tanımayacaktır.

9. Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatının 
aşamalarından değildir? 

A) Kıyametin kopması 
B) İnsanın doğumu 
C) Mahşerde toplanma 
D) Cennet veya Cehenneme giriş

10. Dünya hayatının tamamen son bulduğu za-
mandır. İsrafil isimli meleğin Sûr’a ilk kez üf-
lemesiyle başlar. 
Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan han-
gisine aittir? 

A) Mizan B) Mahşer
C) Kıyamet D) A’râf
 

11. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı örnek 
getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikle-
ri kim diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk defa 
yaratmış olan diriltecek. O her şeyi hakkıyla 
bilen yaratıcıdır. Yeşil ağaçtan sizin için ateş 
çıkaran O’dur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsu-
nuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerle-
rini yaratmaya kadir değil midir? Evet! Elbette 
kadirdir. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet 
iyi bilir. Bir şey yaratmak istediği zaman O’nun 
yaptığı sadece ‘Ol!’ demekten ibarettir. He-
men oluverir.” (Yâsin suresi, 78-82. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır? 

A) Bütün insanlar ahiret hayatının olacağına 
inanmaktadır. 

B) Yüce Allah, insanları yeniden diriltmeye 
kadirdir.

C) Ahiret hayatında yapılan amellerin karşılığı 
görülecektir.

D) Allah, evreni mükemmel bir ölçü ve düzen 
içinde yaratmıştır.

 

12. Haşr kavramının karşılığı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Kıyametin haberini veren rüzgâr 
B) Ahirette hesap vermek için toplanma 
C) Cennet ve cehennem arasına kurulan köp-

rü 
D) İnanan ve güzel işler yapanların cennete 

girmesi 
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MELEK VE AHİRET İNANCI

Yüce	 Allah,	 dünya	 hayatını	 bir	
imtihan	vesilesi	olarak	yaratmış	
ve	insanların	dünyadaki	tavır	ve	
davranışlarının	 karşılığının	 gö-
rüleceği	 ahiret	 hayatını	 da	 var	
etmiştir.	İnsan	için	dünya	hayatı	
geçici	bir	mekânken	ahiret	haya-
tı	kalıcı	bir	yurttur.	Çünkü	ahiret	
sonsuza	 kadar	 devam	 edilecek	
bir	yerdir.	

Buna göre, insan ahiret haya-
tına ilk adımı aşağıdakilerden 
hangisi ile atmaktadır?

A)	Kıyamet	 B)	Ba’s

C)	Mahşer	 D)	Ölüm

İnsan,	 dünya	 hayatında	 geçici	
bir	süre	bulunmaktadır.	 İnsanın	
ahiret	hayatına	 ilk	adımı	ölüm-
dür.	Ahiret	hayatının	aşamaları	
ölümle	birlikte	başlar.

CEVAP D

TEST 6
Dünya ve Ahiret Hayatı

Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

1. Mahşer meydanında insanların dünyada yap-
tıkları her işin ve sözlerin yazıldığı amel def-
terleri kendilerine dağıtılır. Yaptıkları iş ve 
davranışlardan sorguya çekilirler. İnsanla-
rın bu şekilde hesaba çekilmeleri Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: - - - - . 
Bu açıklama aşağıdaki ayetlerden hangi-
siyle devam etmelidir? 

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

B) “Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, 
yıldızlar düşüp söndüğü zaman, dağlar 
yürütüldüğü zaman... (Tekvir suresi,1-3. 
ayetler) 

C) “İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, onların 
gönüllerine şüphe ve tereddüt sokan sin-
si vesvesecinin şerrinden, (Allah’a sığını-
rım).” (Nâs suresi 4-5. ayetler) 

D) “Doğrusu biz Kur’an’ı, Kadir Gecesi’nde in-
dirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu bilir 
misin?...” (Kadir suresi 1-2. ayetler) 

2. “İyilik yap denize at, balık bilmezse Halik (Ya-
ratıcı) bilir.” 
Bu atasözünde aşağıdakilerden hangisi 
vurgulanmıştır?
A) Denizdeki canlılara yardım edilmelidir.
B) Allah, her canlıya yiyeceğini verir. 
C) Allah, her şeyi yaratmıştır.
D) Yapılan iyilikleri Allah, karşılıksız bırakma-

yacaktır.

3. “Kim küçücük bir hayır işlemişse onun kar-
şılığını alır. Kim de küçücük bir kötülük işle-
mişse onun karşılığını alır.” (Zilzâl suresi, 7-8. 
ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır? 

A) Dünyada yapılan kötülükler ahirette siline-
cektir. 

B) Ahirette sadece inananlar cennete gire-
cektir. 

C) Bu dünyada yapılan her şeyin karşılığı ahi-
rette verilecektir. 

D) İbadet yapanlar hesap vermeden 
mükâfatlandırılacaktır.

4. • Ahiretin aşamalarındandır. 
• İnsanların iyi ve kötü bütün davranışlarının 

tartıldığı adalet terazisidir. 
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine ait-
tir?

A) Ba’s B) Mizan
C) Kıyamet D) Mahşer

5. • Dünyadaki yaşamın son bulup bütün canlı-
ların ölmesi 

• Yeniden diriltilen insanların toplandığı yer 
• Ölümden sonra insanların yeniden diriltil-

mesi 
Bu açıklamalar aşağıdakilerden hangisi ile 
ilgili değildir?

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

6. “Allah’a karşı gelmekten sakınanlara vaat edi-
len cennetin durumu şöyledir: İçinde bozulma-
yan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten 
ırmaklar, içenlere lezzet veren içecekten ır-
maklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. On-
lar için orada her çeşit meyve ve Rablerinden 
de bağışlama vardır…” (Muhammed suresi, 
15. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkar-
tılamaz? 

A) Cennet, birçok nimetin bulunduğu yerdir.
B) Evreni ve içindekileri Allah, mükemmel bir 

şekilde yaratmıştır.
C) Cennet, dünyada davranışlarına dikkat et-

miş inananlara özel bir yerdir.
D) Cennet türlü lezzetlerle dolu bir yerdir.
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“İşte	 onlara,	 sabretmelerinden	
ötürü	mükâfatları	iki	kez	(dünya	
ve	ahirette)	verilir.	Bunlar	kötü-
lüğü	 iyilikle	 savarlar	 ve	 kendi-
lerine	verdiğimiz	 rızıktan	 (hayır	
yolunda)	harcarlar.”	 (Kasas	su-
resi,	54.	ayet)	

Aşağıdakilerden hangisi bu 
ayette müjdelenen insanların 
özelliklerinden değildir? 

A)	Sabırlı	kimselerdir.	

B)	Kötülüğü	engellemeye	çalı-
şırlar.	

C)	İhtiyaç	 sahiplerine	 yardım	
ederler.	

D)	Dünya	ve	ahirete	önem	ver-
mezler.

Bu	ayette	sabırlı	olanlar,	kötülü-
ğü	iyilikle	engellemeye	çalışanlar	
ve	 ihtiyaç	sahiplerine	ellerinde-
ki	nimetlerden	yardım	edenlere	
müjde	 verilmektedir.	Dünya	 ve	
ahirete	 önem	 vermeyenler	 bu	
grup	içinde	yer	almazlar.

CEVAP D

7. Ahirette iyilik ve kötülükler şaşmaz bir adalet 
terazisinde tartılacak ve, 
I. Ahirette iyilikleri fazla olanlar cennete gi-

deceklerdir. 
II. Kötülükleri fazla olanlar ile Allah’a ve ahi-

ret gününe inanmayanlar cehenneme gi-
deceklerdir. 

III. İnançlı olarak ölenler büyük bir ceza ile 
azap görecektir.

Bu yargılardan hangileri doğrudur? 

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

8. İnsanların dünyada iken inanıp yararlı işler ya-
panları, ahiret hayatında sonsuz bir nimet için-
de olacaklardır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmıştır?

A) Vuslat B) Berzah
C) Cennet D) Cehennem

9. Yüce Allah, her insanının yanında görevli me-
lekler yaratmıştır. Bu melekler insanların ya-
pıp ettikleri iyi ve kötü davranışları kayıt altına 
alırlar. Ahiret hayatında da bu kayıtlara göre 
insanların davranışları tartılır ve insanlar bun-
lara göre karşılık görürler. 
Bu parçadan aşağıdaki kavramlardan han-
gisine ulaşılamaz?

A) Mizan B) Hesap
C) Berzah D) Amel defteri

10. Yüce Allah, kullarına karşı çok merhametlidir. 
O, ahiret hayatında iyilik yapanlara karşılık-
larını kat kat fazlasıyla verecek, kötülük ya-
panlara ise yalnızca kötülüklerinin karşılığını 
verecektir. 
Bu durumu ifade eden ayet aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) “(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve 
yalnız senden yardım dileriz.” (Fâtiha su-
resi,  5. ayet) 

B) “Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse ona 
getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle 
gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle ce-
zalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmaz-
lar.” (En’âm suresi, 160. ayet) 

C) “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse 
kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a 
karşı gelmekten sakının ki size merhamet 
edilsin.” (Hucurât suresi 10.ayet) 

D) “Şüphesiz Allah, göklerin ve yerin gaybını 
bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.” 
(Hucurât suresi, 18. ayet) 

11. Dünyada yapılan her türlü davranışın ahiret 
hayatında bir karşılığı vardır. 
Bu düşünceye inanan bir kişinin aşağıda-
kilerden hangisi yapması beklenmez?

A) Tüm canlılara karşı merhametli olması
B) Hiçbir zaman savurganlık yapmaması
C) İyi ve güzel davranışlarda bulunması
D) Toplumsal hayatta yalnız kendini düşün-

mesi

12. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Kim 
Allah’a ve ahirete inanıyorsa misafirine ikram 
etsin. Kim Allah’a ve ahirete inanıyorsa kom-
şusuna iyilik yapsın. Kim Allah’a ve ahirete 
inanıyorsa güzel söz söylesin veya sussun.” 
Bu hadisi şerifle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez? 

A) Kimse ile komşuluk ilişkisi kurulmamalıdır. 
B) İnancın davranışlar üzerinde etkisi vardır.
C) Güzel söz söylenmeyecekse susulmalıdır. 
D) Ahirete iman, insan davranışlarında deği-

şiklik oluşturur.
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MELEK VE AHİRET İNANCI

Nâs	suresi,	görünmeyen	varlık-
lardan,	 cinlerin	 ve	 şeytanların	
vesveselerinden	 Allah’a	 sığın-
maktan	bahsetmektedir.	Şeyta-
nın	yolunu	 takip	eden	birtakım	
insanların	da	insana	çeşitli	yol-
larla	 vesvese	 vermesi	 söz	 ko-
nusudur.	Bu	yüzden	bu	surede	
insanların	kötülerinin	de	vesve-
selerine	 karşı	 Allah’a	 sığınma	
söz	konusudur.

TEST 7
Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s)

Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

1. Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-
nâs. - - - - Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. 
Mine’l-cinneti ve’n-nâs. 
Nâs suresinde boş bırakılan yere aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir? 

A) İnna Ateyna ke’l-kevser 
B) Min şerri ma halak 
C) Fesalli li rabbike ve’n-har 
D) Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs. 

2. Yüce Allah, insanlara doğru yolu göstermek 
için peygamberler göndermiştir. Bu peygam-
berlerden bir kısmına da ilahi mesajlar içeren 
kitaplar indirmiştir. 
Buna göre Hz. İsa (a.s)’ya gönderilen ilahi 
kitap aşağıdakilerden hangisidir?

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

3. “De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve İlah’ı-
na sığınırım. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, 
onların gönüllerine şüphe ve tereddüt sokan 
sinsi vesvesecinin şerrinden, Cinlerin ve in-
sanların kötülüklerinden (Allah’a sığınırım).” 
(Nâs suresi 1-5. ayetler) 
Bu surede altı çizili bölümde hangi varlık-
tan bahsedilmiştir? 

A) Melek  B) Şeytan 
C) İnsan  D) Hayvan

4. “O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu 
İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak 
gönderdik. Ona, içerisinde hidayet ve nur bu-
lunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a 
karşı gelmekten sakınınlar için doğru yola ile-
tici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” (Mâide su-
resi, 46. ayet)
Bu ayetten hareketle Hz. İsa (a.s) için aşa-
ğıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kendisine kitap verilmiştir.
B) Kendinden sonra peygamber gelmeye-

cektir.
C) Allah tarafından görevlendirilen peygam-

berlerdendir.
D) Kendinden önceki kitabı ve peygamberi 

doğrulamıştır.

5. “De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve İlah’ı-
na sığınırım. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, 
onların gönüllerine şüphe ve tereddüt sokan 
sinsi vesvesecinin şerrinden, cinlerin ve in-
sanların kötülüklerinden (Allah’a sığınırım).” 
(Nâs suresi, 1-6. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Görünmeyen varlıklardan bahsetmektedir.
B) Meleklerin insanları nasıl koruduklarından 

söz etmektedir.
C) Yüce Allah’ın bazı sıfatlarından söz etmek-

tedir.
D) İnsanın dışarıdan gelebilecek tehlikeler 

karşısında Allah’a sığınmasından söz et-
mektedir.

6. Nâs suresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır? 

A) Kur’an’ın ilk suresidir. 
B) “İnsanlar” anlamına gelir. 
C) Surede kötülüklerden korunma ve Allah’a 

sığınma öğütlenmiştir. 
D) Peygamberimiz bu surenin çokça okun-

masını tavsiye etmiştir. 
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“Andolsun, ‘Allah, Meryem oğlu 
Mesih’tir.’ diyenler kâfir oldu. 
Oysa Mesih (İsa) onlara şöyle 
demişti, ‘Ey İsrailoğulları! Yal-
nız, benim de Rabbim, sizin-
de Rabbiniz olan Allah’a kulluk 
edin. Kim Allah’a ortak koşarsa, 
artık Allah ona cenneti muhak-
kak haram kılmıştır. Onun barı-
nağı ateştir. Zalimler için hiçbir 
yardımcı yoktur.’ Andolsun, ‘Al-
lah, üçün üçüncüsüdür’ diyenler 
kâfir oldu. Halbuki bir tek ilahtan 
başka hiçbir ilah yoktur. Eğer de-
diklerinden vazgeçmezlerse, An-
dolsun onlardan inkâr edenlere 
elbette, elem dolu bir azap do-
kunacaktır.” (Mâide suresi, 72-
73. ayetler)

Bu ayetlerde Hıristiyanlık ile il-
gili aşağıdakilerden hangisinin 
yanlış olduğu vurgulanmakta-
dır?

A) Noel inancının

B) Tanrı inancının

C) Vaftiz inancının

D) Paskalya inancının 

Ayetlerde Hristiyanların “Allah, 
Meryem oğlu İsa’dır.” ve “Allah 
üçün üçüncüsüdür.” demele-
ri eleştirilmiştir. Hristiyanların 
Tanrı inançları bu ayetlerde eleş-
tirilmiştir.

CEVAP B

7. I.	Kul	eûzü	bi	Rabbi’n-nâs.	
II. Min	şerri’l	vesvâsi’l-hannâs.	
III. Meliki’n-nâs.İlâhi’n-nâs.	
IV. Ellezî	 yüvesvisü	 fî	 sudûri’n-nâs.	Mine’l-

cinneti	ve’n-nâs.	
Nâs suresinin doğru sıralaması aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

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

8. •	 Babasız	olarak	dünyaya	gelmiştir.	
•	 Annesi	Hz.	Meryem	(a.s)’dir.
•	 İnsanları	Allah’ın	dinine	davet	etmiştir.
Bu peygamber aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Hz.	Musa	(a.s)	 B)	 Hz.	İsa	(a.s)
C) Hz.	Yakup	(a.s)	D)	 Hz.	İdris	(a.s)

9. “Meryem	oğlu	Mesih,	sadece	bir	peygamber-
dir.	Ondan	önce	de	nice	peygamberler	geldi	
geçti.	Onun	annesi	de	dosdoğru	bir	kadındır.	
İkisi	de	yemek	yerlerdi…”	(Mâide	suresi,	75.	
ayet)
Bu ayette Hz. İsa (a.s)’nın hangi yönü vur-
gulanmıştır?

A) Kendine	kitap	indirilmesi
B) Mucize	göstermesi
C) Babasız	doğması
D) Bir	beşer	olması

10. Hz.	İsa	(a.s)	bütün	peygamberler	gibi	geçimi-
ni	çalışarak,	emek	harcayarak	temin	etmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa 
(a.s)’nın mesleğidir?

A) Marangozluk	 B)	 Demircilik
C) Ticaret	 D)	 Esnaflık

11. “(Ey	Muhammed!)	Kitap’ta	Meryem’i	de	an.	
Hani	ailesinden	ayrılarak	doğu	tarafından	bir	
yere	çekilmiş	ve	(kendini	onlardan	uzak	tut-
mak	için)	onlarla	arasında	bir	perde	germiş-
ti…”	(Meryem	suresi,	16-17.	ayetler)
Bu ayetlerde Hz. Meryem’in (a.s) hangi 
özelliği vurgulanmıştır?

A) Merhameti	 B)	 İffeti
C) Cesareti	 D)	 Adaleti

12. I.	Allah’ın	bir	lütfu	olarak	babasız	olarak	dün-
yaya	gelmiştir.

II. Henüz	beşikteyken	Allah’ın	bir	mucizesi	
olarak	konuşmuştur.

III. Demircilikle	uğraşmış	ve	geçimini	demir-
den	zırh	yaparak	sağlamıştır.

IV. İnsanları	Nemrut	denilen	zalim	hükümda-
rın	zulmünden	kurtarmıştır.

Yukarıdakilerden hangileri Hz. İsa (a.s) ile 
ilgilidir?

A) I	ve	II	 B)	 I	ve	III
C) II	ve	III	 D)	 III	ve	IV
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MELEK VE AHİRET İNANCI

Yüce	Allah	 emir	 ve	 yasaklarını	
değişik	şekillerde	peygamberle-
re	vahiy	yoluyla	iletir.

Bu vahyi getiren melek aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	Cebrail	 B)	Mikail

C)	İsrafil	 D)	Azrail

Allah’ın	emir	ve	yasaklarını	pey-
gamberlere	 vahiy	 yoluyla	 ge-
tiren	 melek	 Cebrail’dir.	 Mikail,	
doğa	olaylarını	düzenler.	 İsrafil	
kıyamet	zamanı	Sûr	isimli	boru-
ya	üfler.	Azrail	de	dünya	hayatı	
sona	erenlerin	canlarını	alır.

CEVAP A

TARAMA 1

1. “Gizli ve örtülü varlık, görülmeyen şey” anla-
mına gelir. Gözlerimizle göremez, diğer duyu 
organlarımızla da algılayamayız. Onlar hak-
kındaki tek haber kaynağımız, Kur’an-ı Kerim 
ve Peygamberimizin sözleridir. Ateşten yara-
tılan bu varlıklar da insan gibi ibadetle sorum-
ludur. 
Bu bilgiler aşağıdaki varlıklardan hangisi-
ne aittir? 

A) Ruh  B) Cinler
C) Melekler D) Hayvanlar 

2. “Hâlbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah 
katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar 
ne yapıyorsanız bilirler.” (İnfitar suresi 1 ve 2. 
ayetler) 
Bu ayetlerde özellikleri verilen melekler 
aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kiramen Katibin 
B) Münker - Nekir 
C) Cebrail – İsrafil 
D) Azrail – Mikail 

3. Kul euzu birabbi’n-nas 
……………… 
İlâhi’n-nâs 
Min şerril vesvasi’l-hannas 
Ellezi yuvesvisü fî sudûri’n-nâs. 
Minel cinneti ve’n-nas 
Nâs suresinin okunuşunda verilen boşlu-
ğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Kadir’in-nâs
B) Âlem’in-nâs
C) Meliki’n-nâs
D) Kuvvetü’n-nâs

4. Cinler de bizler gibi Allah’a inanmak ve onun 
buyruklarını yerine getirmekle yükümlüdürler. 
Onlar da yaptıklarından ahirette hesaba çe-
kilecek, iyilik ve kötülüklerinin karşılığını ala-
caklardır. Nitekim Kur’an’da bu konuyla ilgili 
olarak şöyle buyrulur: ----
Bu açıklama aşağıdaki ayetlerden hangi-
siyle devam ettirilmelidir? 

A) “Cini de yalın bir ateşten yarattı.” (Rahmân 
suresi, 15. ayet) 

B) “Ben cinleri ve insanları, ancak bana iba-
det etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 
56. ayet) 

C) “Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak ara-
nıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı 
anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. 
Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” 
(Mâide suresi, 91. ayet) 

D) “Meleklere, ‘Âdem’e secde edin.’ demiş-
tik, hemen secde ettiler. Yalnız iblis diret-
ti, kibirlendi, nankörlerden oldu.” (Bakara 
suresi, 34. ayet)

5. “Eğer içinden gelen ses hak ve hayra çağırı-
yorsa, insan bilsin ki o ses, melek tarafından-
dır, Allah’tandır. Bundan dolayı hamd etsin ve 
o yolu tutsun...” 
Bu hadiste meleklerin hangi özelliği vur-
gulanmıştır? 

A) İnsanları iyiye yönlendirdikleri
B) İnsanlar için dua ettikleri
C) İnsanlardan üstün oldukları
D) İnsanları koruyup gözettikleri

6. • Kabirde sorgulayıcı meleklerdir. 
• Hadislerde bu meleklerle ilgili detaylı bilgiler 

verilmiştir. 
Bu özellikler aşağıdaki meleklerden han-
gisine aittir?

A) Kiramen Kâtibin
B) Hafaza melekleri
C) Münker-Nekir
D) Rıdvan-Malik
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Ahiret	 gününe	 iman,	 insanlara	
bazı	yararlar	sağlar.

Aşağıdakilerden hangisi bun-
lardan biri değildir? 

A)	İnsanların	haklarına	dikkat	
etmeyi	sağlar.

B)	Bireysel	çıkarı	her	şeyin	üs-
tünde	tutar.

C)	Yapılan	her	işte	Allah	rızası-
nı	amaç	edindirir.

D)	Erdemli	ve	ahlaklı	bir	hayat	
yaşamaya	çalıştırır.	

Ahiret	hayatı,	dünyada	yapılan	iş	
ve	davranışların	karşılığının	gö-
rüleceği	yerdir.	Bu	yüzden	ahiret	
hayatına	 inanan	 kişinin	 davra-
nışlarında	 olumlu	 değişimlerin	
olması	 gerekir.	 İnsanların	hak-
larına	dikkat	etmek,	yapılan	her	
işte	Allah	rızasını	gözetmek,	er-
demli	ve	ahlaklı	bir	hayat	yaşa-
maya	çalışmak	bunlar	arasında	
yer	alır.	Ancak	bireysel	çıkarları	
her	şeyin	üstünde	görmek	olum-
lu	bir	davranış	değildir.

CEVAP B

7. “De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve İlah’ı-
na sığınırım. İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, 
onların gönüllerine şüphe ve tereddüt sokan 
sinsi vesvesecinin şerrinden, cinlerin ve in-
sanların kötülüklerinden (Allah’a sığınırım).” 
Burada anlamı verilen sure aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tebbet suresi
B) Felak suresi
C) Nasr suresi
D) Nâs suresi

8. Toplumumuzda bazı insanlar ortaya çıkarak 
geleceği cinler sayesinde bildiklerini iddia et-
mektedirler. Oysa İslam dinine göre, geleceği 
-----
Bu parça aşağıdakilerden hangisi ile de-
vam ettirilirse doğru olur?

A) hiçbir varlık bilemez.
B) cinler değil şeytanlar bilir.
C) Allah’tan başkası bilemez.
D) bilmenin yolu araştırmaktır.

9. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yan-
lıştır? 

A) Kabir âlemi için berzah âlemi de denir. 
B) Ahirette yeniden dirilmeye ba’s adı verilir. 
C) Cehennem, dünyada yapılan kötülüklerin 

karşılığının verildiği yerdir. 
D) Cennette görevli melekler Münker ve Ne-

kir adlı meleklerdir. 

10. “Şüphe yok ki Allah zerre kadar (en küçük) 
haksızlık yapmaz. Zerre kadar (çok küçük) bir 
iyilik olsa, onu kat kat arttırır ve kendi katından 
da büyük mükâfat verir.” (Nisâ suresi 40. ayet) 
Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangi-
sine ulaşılamaz? 

A) Allah, yapılan iyiliklerin karşılığını fazlasıy-
la verecektir. 

B) İnsanlar meleklerin yönlendirmesiyle karşı 
karşıyadır.

C) Hiçbir davranış karşılıksız kalmayacaktır. 
D) Yüce Allah insanlara adaletli davranacak-

tır. 

11. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana ibadet 
etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. 
ayet) 
Bu ayetten hareketle aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) İnsanların yaratılışları cinlerden üstündür.
B) Her varlığın bir yaratılış gayesi bulunmak-

tadır.
C) İnsanlar ve cinlerin yaratılış gayesi ortak-

tır.
D) İnsanlar ve cinler, Allah’a ibadet etmekle 

sorumludur.
 

12. Yüce Allah, bazı melekleri, insanları bela ve 
musibetlere karşı korumakla görevlendirmiş-
tir.
Bu melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kiramen katibin 
B) Hafaza melekleri 
C) Münker ve Nekir 
D) Rıdvan ve Malik
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MELEK VE AHİRET İNANCI

•	 -	-	-	-	Sûr’a	üflemekle	görevli	
olan	melektir.	

•	 -	-	-	-	Allah’tan	aldığı	emir-
leri	peygamberlere	iletmek-
le	görevli	melektir.	

•	 -	-	-	-	Doğa	olayları	ve	rızıkla	
görevli	melektir.	

Verilen boşluklara sırasıyla 
aşağıdakilerden hangileri ge-
tirilmelidir? 

A)	 Cebrail	–	Mikail	–	Azrail	

B)	 İsrafil	–	Cebrail	–	Mikail	

C)	 Münker	–	Kiramen	Katibin	–	
Cebrail	

D)	 İsrafil	–	Mikail	-	Cebrail

Sûr’a	 üflemekle	 görevli	 melek	
İsrafil,	 Allah’tan	 aldığı	 emirleri	
peygamberlere	ileten	melek	Ceb-
rail,	doğa	olaylarını	ve	rızıkla	il-
gili	olayları	devam	ettiren	melek	
Mikail’dir.

CEVAP B

TARAMA 2

1. Cinlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır? 

A) Allah’a inanmak ve onun buyruklarını ye-
rine getirmekle yükümlüdürler. 

B) Yaptıklarından ahirette hesaba çekilecek-
lerdir. 

C) İnsanlar tarafından görülebilir ve onlara 
zarar verebilirler. 

D) Ateşten yaratılmışlardır. 
 

2. “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, 
onun ölümünü onlara, ancak değneğini ye-
mekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman yere 
yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş 
olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış 
olacaklardı.” (Sebe’ suresi, 14. ayet) 
Bu ayette altı çizili kelimenin karşılığı aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Gelecekle ilgili bilgiler 
B) Nelerin kötülük olduğu 
C) Hilenin ne olduğu ve nasıl yapıldığı 
D) İbadetlerin nasıl yapılacağı 

3. Dünyada yapılan her türlü iş ve davranışın 
karşılığı ahiret hayatında görülecektir. Yüce 
Allah bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur; 
“Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun kar-
şılığını görür, her kim de zerre kadar kötülük 
yapmışsa onun karşılığını eksiksiz görecektir.” 
(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler) 
Bu ayetlerde Yüce Allah’ın hangi özelliğine 
vurgu yapılmıştır?

A) Her şeyi yaratmasına
B) Merhametine 
C) Bir olmasına
D) Haksızlık yapmayacağına 

4. Yüce Allah, dünya hayatını bir imtihan vesilesi 
olarak yaratmıştır ve asıl hayatın ahiret hayatı 
olduğunu bildirmiştir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisi ahiret 
hayatının aşamaları arasında yer almaz?

A) Cennet  B) Rıdvan
C) Haşir  D) Ba’s

5. “Kim içinde iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bil-
sin ki o, meleğin sesidir. Hemen ona uysun ve 
Allah’a şükretsin. Kim içinde kötülüğe çağıran 
bir ses duyarsa bilsin ki o, şeytanın sesidir. 
Ondan uzaklaşsın ve Allah’a sığınsın.”
Bu hadiste meleklerle ilgili aşağıdakiler-
den hangisi vurgulanmıştır?

A) Hızlı hareket etmektedirler.
B) Nurdan yaratılmışlardır. 
C) İyiliğin sembolüdürler. 
D) Günah işleyemezler. 

6. I. Gayb bilgisine sahiptirler. 
II. İyi ve kötü olanları vardır. 
III. Gözle görülmezler. 
IV. Allah’ın emri dışına çıkmazlar.
V. Yeme, içme, uyuma gibi özellikleri vardır. 

Yukarıdakilerden hangileri cinler için söy-
lenemez?

A) I ve III B) II ve IV
C) I ve IV D) IV ve VÖRNEKTİR
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İnsan	hata	 yaptı	 diye	Allah’tan	
ümidini	 kesmemelidir.	 Çünkü	
Allah,	insanlar	için	tövbe	kapısı-
nı	devamlı	açık	bırakmıştır.	Her	
ne	hata	yapılırsa	yapılsın,	yapı-
lan	hatadan	pişmanlık	duyup	bir	
daha	 yapmamak	 üzere	 Allah’a	
söz	vermek	gerekir	ve	Allah’tan	
ümit	kesmemek	gerekir.	Böylece	
Yüce	Allah,	insanların	tövbelerini	
kabul	edebilir.

Bu parça insanları Allah’ın han-
gi özelliğine yönlendirmekte-
dir?

A)	 Adaletine

B)	 Yaratıcılığına

C)	 Affediciliğine

D)	 Rızık	vermesine

Parçada	insanının	günah	işlemiş	
olsa	bile	Allah’a	tövbe	etmesi	ve	
Allah’tan	ümidini	kesmemesi	is-
tenmektedir.	Çünkü	Allah	affedi-
cidir.	İnsanların	işledikleri	kusur	
ve	hataları	affeder.

CEVAP C

7. • Nuranî varlıklardır. 
• Onlara inanmak imanın şartlarındandır. 
• İnsanların davranışlarının güzelleşmesine 

katkıda bulunurlar. 
• İyilik ve güzelliğin sembolüdürler. 
Bu bilgiler aşağıdaki varlıklardan hangi-
siyle ilgilidir?

A) Şeytan B) Bitkiler
C) Cinler D) Melekler

8. İsrafil isimli melek Allah’ın emriyle Sûr’a ilk 
defa üflediğinde yeryüzünde yaşam tama-
men son bulacaktır. Daha sonra Allah’ın em-
riyle İsrafil ikinci kez Sûr’a üfleyince insanlar 
yeniden dirilecektir.
Bu parçada aşağıdaki kavramlardan han-
gisi vurgulanmıştır?

A) Ba’s B) Mahşer
C) Mizan D) Cennet

9. Ülkemizde dört mevsim yaşanmaktadır. 
Antalya’ya gittiğinizde sıcağı, Bitlis’e git-
tiğinde karı, Rize’ye gittiğinizde yağmuru, 
Çanakkale’ye gittiğinizde rüzgârı görmeniz 
mümkündür.
Bu parçada aşağıdaki meleklerden hangi-
sinin görevi anlatılmıştır?

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

10. I. Kur’an-ı Kerim
II.  Peygamberimizin sözleri
III.  Rüyalar
IV.  Sezgiler
Bunlardan hangileri görülemeyen varlıklar 
hakkında insana en doğru bilgileri verir? 

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

11. Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canlarını al-
makla görevlidir. Bu nedenle ona “Ölüm me-
leği” ismi de verilir. 
Bu parçada özellikleri verilen melek aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

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

12. I. İnsanları korurlar. 
II. İnsanlara yardım ederler. 
III. İnsanlara gayb ile ilgili bilgi verirler. 
IV. İnsanların iyiliği için dua ederler. 
Yukarıdakilerden hangileri melekler için 
söylenemez?

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

Bu ayet meleklerin hangi özel-
liğine işaret etmektedir? 

A) İradesiz olmalarından 

B) Çok hızlı hareket etmelerin-
den

C) İnsanları korumalarından 

D) İnsanlara dua etmelerinden

Bu ayette Cebrail isimli melek-
le diğer meleklerin Allah’ın katı-
na elli bin yıl süresi olan bir gün 
içinde gittiklerinden söz etmek-
tedir. Bu da meleklerin çok hızlı 
hareket ettiklerini göstermekte-
dir.

CEVAP B

TARAMA 3

1. “Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, 
onun ölümünü onlara, ancak değneğini ye-
mekte olan bir kurt gösterdi. Süleyman yere 
yıkılınca cinler anladılar ki eğer gaybı bilmiş 
olsalardı aşağılayıcı azap içinde kalmamış 
olacaklardı.” (Sebe’ suresi, 14. ayet) 
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ula-
şılır? 

A) Hz. Süleyman (a.s) cinlerle konuşmuştur. 
B) Cinler cehenneme gidecektir.
C) Cinlerin bilgisi sınırlıdır.
D) Cinler ateşten yaratılmıştır.

2. Bir gün dünya hayatı İsrafil’in Sûr’a üfürme-
siyle son bulacak ve tüm canlılar hayatlarını 
kaybedecekler. Bundan sonra İsrafil ikinci kez 
Sûr’a üfleyecek ve insanlar dirilecekler. İnsan-
ların dünyada yaptıkları iyiliklerle kötülükler bir 
terazide tartılacak ve insanlar buna göre ödül 
ya da ceza ile karşılaşacaklar.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine  
değinilmemiştir?

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

3. “Biz ilk yaratışta bitip yorulduk mu? Hayır; on-
lar yeniden yaratılmaktan şüphe içerisindeler.” 
(Kâf suresi, 15. ayet)
Bu ayette belirtilen insanların şüphe için-
de oldukları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ba’s B) Cennet
C) Mizan D) Kıyamet

4. ?
Cin Melek Şeytan

Bu tablonun başlığı aşağıdakilerden han-
gisi olmalıdır?

A) Ateşten yaratılan varlıklar
B) İyiliğe teşvik eden varlıklar
C) Gözle görülemeyen varlıklar
D) İrade sahibi varlıklar

5. I. Sinsi vesvesecinin şerrinden
II.  De ki: İnsanların Rabb’ine, Melik’ine ve 

İlah’ına sığınırım. 
III.  Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mah-

sustur.
IV.  Cinlerin ve insanların kötülüklerinden 

(Allah’a sığınırım).
Yukarıda numaralandırılmış bölümlerden 
hangisi Nâs suresinde yer almaz?

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

6. İnsanların dünyada yapıp ettikleri “Amel defte-
ri” ismi verilen bir sisteme kayıt edilmektedir. 
Bu kayıt insanların yanında bulunan ---------- 
melekleri aracılığıyla yapılmaktadır.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

A) Hafaza melekleri
B) Kirâmen Kâtibîn
C) Münker-Nekir
D) Rıdvan-Malik
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MELEK VE AHİRET İNANCI
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“O	gün	insanlar,	her	biri	bir	 ta-
rafa	 uçuşan	 küçük	 kelebekler	
gibi	 olacaktır.	 Dağlar	 da	 atıl-
mış	renkli	yünler	gibi	olacaktır.	
İşte	o	vakit,	kimin	 tartıları	ağır	
gelmişse,	 Artık	 o,	 hoşnut	 ola-
cağı	 bir	 hayat	 içinde	 olacak-
tır.	Ama	kimin	de	 tartıları	hafif	
gelirse,	 işte	 onun	 varacağı	 yer	
Hâviye’dir.	Sen	Hâviye’nin	ne	ol-
duğunu	ne	bileceksin?	O,	kızgın	
bir	 ateştir.”(Kariâ	 suresi,	 4-11.	
ayetler)

Bu ayetlerde ahiret hayatı aşa-
malarından hangisine değinil-
memiştir? 

A)	 Mizan

B)	 Cennet

C)	 Ba’s

D)	 Cehennem

Ayetteki	“kimin	tartıları”	cümle-
si	“Mizan”,	“hoşnut	olacağı	bir	
hayat	 içinde	 olacaktır.”	 ifadesi	
“Cennet”,	Haviye	yani	kızgın	bir	
ateş	ise	“Cehennem”	ile	ilgilidir.	
Bu	 ayette	 yeniden	 dirilme	 yani	
“Ba’s”a	değinilmemiştir.

CEVAP C

7. Varlıklar âlemi ile ilgili bir performans 
ödevi alan Ayşe, gözle görülemediği hal-
de diğer duyularla algılanabilen varlıklar 
arasında aşağıdakilerden hangisini gös-
teremez?

A) Isı B) Koku
C) Rüzgâr D) Işık

8. I. Hz. Meryem (a.s)’den dünyaya gelmiştir.
II. Yaşadığı şehirden sürülerek Medyen hal-

kına sığınmıştır.
III. Geçimini marangozluk yaparak sağlamış-

tır.
IV. Yüce Allah, ilk ilahi kitabı ona indirmiştir.
Yukarıdakilerde hangileri Hz. İsa (a.s) ile 
ilgilidir?

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

9. Yüce Allah’ın emri ile hareket eden sayısız 
melek bulunmaktadır. Ancak bunlardan dört 
tanesi “Dört Büyük Melek” olarak isimlendi-
rilmiştir.
Bu meleklerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi yanlıştır?

A) Cebrail, Allah’tan aldığı emir ve buydukları 
peygamberlere iletmekle görevlidir.

B) İsrafil, Allah’ın emriyle Sûr isimli boruya 
üfürmekle görevlidir.

C) Azrail, ölen insanların kabir hayatında sor-
guları ile görevlidir.

D) Mikail, canlıların rızıkları ve doğa olaylarını 
yürütmekle görevlidir.

10. “… Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışız-
dır. Sonra onlar Rablerinin huzurunda topla-
nacaklardır.” (En’âm suresi, 38. ayet)
Bu ayette altı çizili cümle ile ahiret aşama-
larından hangisi vurgulanmıştır? 

A) Haşr B) Mizan
C) Kıyamet D) Ba’s

11. Varlıklar âlemi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Melekler ve cinler görülemeyen âleme ait 
varlıklar olup onlar hakkındaki bilgileri biz-
lere vahiy vermektedir.

B) Cinler de tıpkı insanlar gibi iradeli varlıklar 
olup dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını 
ahiret hayatında göreceklerdir.

C) Gözle görülmeyen varlıklardan melekler 
ile cinlerin yaratılışları birbirlerinden fark-
lıdır.

D) Görünmeyen âlem varlıklarından melekler 
sorumluluk sahibidirler. 

12. “Şüphesiz Rabbi’n, onların her birinin amelle-
rinin karşılığını onlara tam olarak verecektir. 
Çünkü Rabbi’n, onların yapmakta oldukların-
dan haberdardır.” (Hud suresi, 111. ayet)
Bu ayette belirtilen Allah’ın yapılanlardan 
haberdar olması aşağıdaki meleklerden 
hangisi ile yakından ilgilidir?

A) Hafaza melekleri
B) Azrail ve Mikail
C) Kiramen Katibin
D) Rıdvan ve MalikÖRNEKTİR
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