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NESRİN CAN
Genel Koordinatör

Ön Söz

Değerli Öğrenciler, Saygıdeğer Veliler ve Kıymetli Öğretmenler,

Öğretim ve sınava hazırlık süreçlerinin destekleyicisi olarak önemli bir işlev üstlenen 
yardımcı kaynak kitaplarının hazırlanması ve sizlerin kullanımına sunulması, yoğun 
emek harcanan bir süreçtir. Daima mükemmel olana yaklaşma çabasındaki bizler, bu 
yolda işimizi titizlikle yürüterek, tüm süreci ilmek ilmek dokuyarak bir projemizin daha 
sonuna geldik ve sizleri “Ulti” serisi ile buluşturduk.

“Ulti” serisi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programlarında yer 
alan ve öğretim süreçlerinin sonunda elde edilmeye çalışılan kazanımlara uygun olarak 
öğretim programlarına hâkim, alanında yetkin öğretmenlerimizce hazırlanmıştır. Bu 
seride yer alan kitaplardaki soruların tümünün, öğrencilerin “analitik düşünme” ve 
“eleştirel düşünme” becerisini geliştirmesine öğretim programlarında benimsenen 
“disiplinler arasılık” ve “değerler eğitimi” anlayışına uygun olmasına özen gösterilmiştir.

“Ulti” serisinde yer alan kitaplar; özgün, okul müfredatını destekleyici, çoktan seçmeli 
test tekniğini geliştirici beceri temelli sorulardan oluşmaktadır. İçerdiği temel soru 
tipleri ve yeni nesil sorularla öğrencilerin okulda edindikleri temel bilgi ve becerileri 
uygulama, kendi düzeyini ölçerek sınavlara hazır hâle gelme olanağı bulduğu önemli 
bir öğretim materyalidir. Bu materyalden en iyi verimin alınması için öncelikle konuların 
eksiksiz biçimde öğrenilmesi ve pekiştirilmesi önerilmektedir. Böylece MEB tarafından 
yapılan çeşitli sınavların düzeyine ulaşan ve yer yer daha üst bilgi ve becerileri yoklayan 
sorulardan en verimli sonuç elde edilecek ve bireyler, hedeflenen seviyeye ulaşmış 
olacaktır.

Sizlere “Ulti” serisini ulaştırmanın haklı gururunu yaşamamızda emeği geçen 
öğretmenlerimize ve yayınevi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 

“Ulti” serisinin başarılarınıza giden yola bir ışık, hayallerinize bir basamak olması 
dileğiyle…
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7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Test 01 Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

1. 
Musa, tayin ettiğimiz vakitte (Tûr’a) gelip de Rabb’i 
onunla konuştuğunda o, “Rabb’im! Bana görün; sana 
bakayım” dedi. Rabb’i, “Sen beni asla göremezsin. 
Fakat şu dağa bak; eğer o yerinde durabilirse sen 
de beni görebilirsin.” buyurdu. Rabb’i o dağa tecelli 
edince onu paramparça etti, Musa da bayılıp düştü. 
Kendine gelince dedi ki: “Seni noksan sıfatlardan ten-
zih ederim, sana tövbe ettim; ben inananların ilkiyim.” 

(A’râf suresi, 143. ayet.)

Bu ayet incelendiğinde Hz. Musa’nın Allah’ı gö-
rememesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Hz. Musa Allah’a karşı gelmiş ve asilerden ol-
muştur.

B) Hz. Musa Allah’ın varlığına tatmin olmak için onu 
görmek istemiştir.

C) İnsanın cennette bile Allah’ı görmesi mümkün 
değildir.

D) İnsanların bu dünyadaki donanımı Allah’ı görebi-
lecekleri kapasitede değildir.

2. Varlıklar Âlemi D Y

Cinler nurdan yaratılmış varlıklardır.

Meleklerden olan şeytan Allah’a karşı 
gelerek lanetlenmiştir.

Melekler gayb âlemine ait varlıklardır.

Cinler insanlardan daha güçlü ve üstün 
varlıklardır.

Bu tablonun doğru bir şekilde doldurulmuş hâli 
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) �

�

�

�

 B) �

�

�

�

C) �

�

�

�

 D) �

�

�

�

3. Bir gün Peygamber Efendimiz (s.a.v.) çarşıda as-
habıyla birlikte otururken yanlarına farklı görünüşlü, 
yabancı bir adam geldi. Peygamber Efendimize ya-
naştı ve ona dedi ki: “Ey Muhammed! Bana İslam’ın 
ne olduğunu anlat!” Hz. Muhammed (s.a.v.): “İslam; 
Allah’tan başka ilah olmadığına; benim de Allah’ın 
elçisi olduğuma tanıklık etmen, namazı dosdoğru 
kılman, zekâtı vermen, ramazan orucunu tutman 
ve gücün yeterse Beyt’i hacc etmendir.” buyurdu. O 
zat: ‘Doğru söyledin’ dedi. Birkaç soru daha soran 
bu adam Peygamberimizin her cevabından sonra 
onu tasdik ederek sahabeyi şaşkınlık içinde bıraka-
rak oradan ayrıldı. Peygamber Efendimiz ashabına 
dönerek “Soru soran kişi kimdi bilir misiniz?” dedi. 
Ashab bu adamı tanımadığını söyleyince Peygam-
berimiz: “O gelen kişi Cebrail’di ve size dininizi öğ-
retmeye geldi.” buyurdu.

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nebilir?

A) Melekler özellikleri gereği insan şekline bürüne-
bilirler.

B) Cebrail meleğinin tek görevi insanlara dinî konu-
larda bilgi vermektir.

C) Peygamberimizin verdiği cevaplarda Cebrail’den 
onay alması gereklidir. 

D) Cebrail, diğerlerinin arasında en üstün yetenek-
lere sahip olan melektir.

4. Duyularla algılayabildiğimiz, topraktan 
yaratılmış varlıklardır. Melek

Akıl ve duyularla algılayamadığımız, 
ateşten yaratılmış olan varlıklardır. İnsan

Allah tarafından görevlendirilmiş, nurdan 
yaratılmış varlıklardır. Cinler

Tabloda verilen ifadeler doğru kavramlarla eş-
leştirildiğinde aşağıdaki şemalardan hangisi or-
taya çıkar?

A) B)

C) D)
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Test 01

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

5. 

“Ben size Allah’ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum. Melek olduğumu söylemiyorum ve gözle-
rinizin aşağılık gördüklerine, Allah kesin olarak bir hayır vermez de demiyorum. Nefislerinde olanı Allah daha iyi bilir. 
Bu durumda (bunun aksini yaparsam) gerçekten o zaman zalimlerdenim (demek)tir.”  

(Hûd suresi, 31. ayet.)

Verilen ayette altı çizili olan kavramla aşağıdaki ayetlerin hangisi doğrudan ilgilidir?

A) “De ki: “Bilmiyorum, size vadedilen (kıyamet ve azap) yakın mı, yoksa Rabb’im onun için uzun bir süre mi koy-
muştur?” 

(Cin suresi, 25. ayet.)

B) “Peygamber, Rabb’inden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler...”

(Bakara suresi, 285. ayet.)

C) “O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok 
bağışlayandır.”

(Mülk suresi, 2. ayet.)

D) “Ant olsun biz Âdemoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel 
rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.”

(İsrâ suresi, 70. ayet.)

6. Allah Hz. Âdem’i yarattığında tüm meleklerin ve cin-
lerin ona secde etmesini istedi. Tüm varlıklar Allah’ın 
emrine itaat ederken cinlerden olan iblis Allah’ın 
bu emrine uymadı. Kendisinin ateşten yaratıldığı-
nı, topraktan yaratılmış olan insandan daha üstün 
olduğunu söyleyerek Allah’a karşı geldi ve bu olay 
şeytanın kıyamete kadar lanetlenmesine yol açtı.

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Cinlerin yaratılmış olduğu ateş elementi insanla-
rın yaratıldığı topraktan daha üstündür.

B) Cinler yalnızca Allah’ın emirlerine itaat eden ira-
desiz varlıklardır.

C) Cinlerin de tıpkı insanlar gibi doğru ve yanlış yola 
sapanları vardır.

D) Cinler gaybı bilemezler ve asla gelecekten haber 
veremezler.

7. İbrahim Bey oğlu Fazıl’a, Allah’ın yarattığı bazı var-
lıkların duyu organlarıyla algılanamayacağını anlat-
mıştır. Tıpkı insanlar gibi iradeye sahip olan cinler-
den ve onların yaratılışından bahsetmiş, şeytanın 
Allah’a isyan ettiğini ve meleklerin nurdan yaratıldık-
larını söylemiştir. Fazıl, babasını dikkatle dinledikten 
sonra: “Peki babacığım biz bu varlıkları göremiyor, 
duyamıyor ve aklımız ile kavrayamıyorsak onların 
var olduğunu nasıl biliyoruz?” diye sormuştur.

İbrahim Bey’in oğlu Fazıl’a verdiği cevap aşağı-
dakilerden hangisi olabilir?

A) Herkes meleklerin ve cinlerin gerçekte var oldu-
ğundan bahsediyor. Bu kadar insan yanılmış ola-
maz ya!

B) Bazı insanlar Allah katında daha değerli olduğu 
için bu varlıklarla iletişime geçebilir.

C) Gaybi varlıklar hakkında bilgi edinmenin tek yolu 
Kur’an ve sünnettir.

D) Rivayetler ve insanların anıları sayesinde bu var-
lıklar hakkında bilgi edinebiliriz.
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KAZANIM TESTİ
Melekler ve Özellikleri - ITest 02

1. 

Hani Rabb’in meleklere: “Muhakkak ben, yer-
yüzünde bir halife var edeceğim.” demişti. 
Onlar da: “Biz seni şükrünle yüceltir ve (sürekli) 
takdis ederken, orada bozgunculuk çıkaracak 
ve kanlar akıtacak birini mi var edeceksin?” de-
diler. (Allah:) “Şüphesiz sizin bilmediğinizi ben 
bilirim” dedi.

(Bakara suresi, 30. ayet.)

Bu ayette meleklerin özellikleri düşünüldüğünde 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Melekler insanlardan daha önce yaratılmış olan 
varlıklardır.

B) Melekler gaybı bildiği için insanların bozgunculuk 
çıkaracağı bilgisine sahiptirler.

C) Melekler sadece Allah’ın kendilerine bildirdiklerini 
bilirler.

D) Melekler daima Allah’ı anar ve onu tesbih eder-
ler.

2. “Kim sabah kalkarken üç defa, sabah nama-
zından sonra, geceye girerken ‘Eûzü billâ-
hi’s-Semî’ıl-Alîmi mine’ş-Şeytânirracîm (Allah’ın 
rahmetinden kovulmuş olan şeytandan, işiten ve 
bilen Allah’a sığınırım)” der ve Haşr suresinin so-
nundan üç ayet okursa, Allah o kimseye akşama 
kadar dua ve istiğfar etmek üzere yetmiş bin melek 
vazifelendirir. O günde ölürse şehit olarak ölür.” 

(Hadis-i şerif)

Verilen hadisten aşağıdaki yargıların hangisi çı-
karılabilir?

A) Melekler insanları korur ve onları destekler.

B) Şehit olarak ölen insanın bütün günahları bağış-
lanır.

C) Meleklerin ettiği dua insanlarınkinden daha mak-
buldür.

D) Her ayetin okunması gereken belli zamanlar var-
dır.

3. Tabloda dört büyük melek ve görevleri karışık bir 
şekilde verilmiştir.

Melekler Meleklerin Görevleri

1. Azrail a. Allah’tan aldığı vahyi Peygamberlere 
iletmekle görevlidir.

2. Cebrail b. Kıyamet günü sura üflemekle görev-
lidir.

3. İsrafil c. Doğa olaylarını yönetmekle görevli-
dir.

4. Mikail d. Allah’ın izniyle insanların canını al-
makla görevlidir.

Buna göre aşağıda yer alan eşleştirmelerin han-
gisi doğru olarak verilmiştir?

A) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b B) 1-d, 2-c, 3-b, 4-a

C) 1-d, 2-a, 3-c, 4-b D) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c

4. Bir gün Resulullah (s.a.v.) gülümseyerek göğe bakı-
yordu, bir adam onun gülmesinin sebebini sorunca 
Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdular: Evet göğe ba-
kıyordum, iki melek, kendi yerinde ibadetle meşgul 
olan mümin bir kulun gece gündüz yaptığı ibadet-
lerinin mükafatını yazmaları için yeryüzüne indiler, 
fakat onu, hasta olduğundan dolayı ibadetgahında 
bulamayınca göğe çıkıp Hak Teala’ya şöyle arz 
ettiler: Ey Rabb’imiz! Biz o mümin kulun ibadetini 
yazmak için her zamanki gibi onun ibadetgahına 
gittik, fakat onu orada göremedik, hasta yatağına 
düşmüştü. Allah (c.c.), o meleklere cevabında şöy-
le buyurdu: “O mümin kul, hasta yatağında olduğu 
sürece, her gün ibadetgahında olduğu zaman ona 
yazdığınız her günün sevabı miktarınca ona sevap 
yazın. Hasta yatağında olduğu müddetçe onun ha-
yır amellerinin mükafatı bana aittir; onun mükafatını 
ben vereceğim.”

Bu hadiste meleklerle ilgili vurgulanan düşünce 
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Melekler üstün özellikleri sayesinde kısa za-
manda uzun mesafelere ulaşabilirler.

B) Allah’ın vermiş olduğu görevleri yerine getirmekle 
yükümlüdürler.

C) İnsanların hayrını ve iyiliğini isterler.

D) Her meleğin ayrı bir görevi vardır.

8
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7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Melekler ve Özellikleri - I Test 02

5. 

Meleklerin
Özellikleri

Cinsiyetleri 
yoktur, evlenip 
çoğalamazlar.

Yeme ve içme
ihtiyaçları

yoktur.

Nurdan
yaratılmış

varlıklardır.
?

Tabloda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi getirilemez?

A) Hiçbir duyu organıyla algılanamazlar.

B) İnsanların iyiliğini isterler ve bunun için dua ederler.

C) İradesiz varlıklardır ve daima Allah’ın emirlerine 
itaat ederler.

D) Kendine özgü formları vardır, insan suretine bü-
rünemezler.

6. Peygamberimiz (s.a.v.) Hira Mağarası’nda sık sık 
inzivaya çekiliyordu. Bazen günlerce orada kaldığı 
için yanında yiyecek de götürüyordu. Burada kaldığı 
süre içinde Yaratan’a yönelip dua ve tefekkür edi-
yordu. Yine bir gün inziva halindeyken Cebrail (a.s.) 
ilk defa ona görünüp “İkra (Oku)!” dedi.  Resulullah 
(s.a.v.) bu olayı şöyle anlatır: “Beni tutup gücüm ke-
silinceye kadar sıktı. Sonra bıraktı ve: “Oku!” dedi. 
Ben yine: “Ben okuma bilmem!” dedim. O beni tek-
rar tutup ikinci defa sıktı. Sonra bıraktı ve tekrar: 
“Oku!” dedi. Ben: “Okuma bilmem!” dedim. Üçüncü 
defa beni tutup sıktı. Sonra bıraktı ve: “Oku! Her şeyi 
yaratan Rabb’inin adıyla. Ki o, insanı pıhtılaşmış bir 
kandan yarattı. Oku! Ki senin Rabb’in kalemle yazı 
yazmayı ve insana bilmediğini öğreten, bol kerem 
ve ihsan sahibidir.” (Alak suresi, 1-5. ayetler) dedi. 
Bu, nübüvvetin ilk günü olup Kur’an vahyinin baş-
langıcıydı.

Bu metin dikkate alındığında Cebrail (a.s.) in 
özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Peygamber Efendimizin (s.a.v.), kendisini duyu 
organlarıyla algılayabileceği bir forma bürünmüş-
tür. 

B) Allah’tan aldığı vahyi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 
iletme görevini gerçekleştirmiştir.

C) Peygamber Efendimizle (s.a.v.) aynı dili konuş-
muşlardır.

D) Peygamberimiz’i, (s.a.v.) sıkarak ona zarar ver-
mek istemiştir.

7. Göktuğ, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden sınava 
girmiştir. Sınavda her boşluğun cevabının 10 puan 
olduğu soruyu şu şekilde cevaplamıştır:

1. Kıyamet zamanı sur adlı boruya üflemekle gö-
revli meleğe “Mikail” denir.

2. Eceli gelen insanların canını almakla görevli olan 
melek “Azrail”dir.

3. Doğa olaylarını ve rızkı yöneten melek “İsrafil” 
dir.

4. İnsanları kabirde sorguya çekecek olan melekler 
“Kiramen Kâtibin” melekleridir.

5. Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere iletmekle 
görevli melek “Cebrail”dir.

Verdiği cevaplara göre Göktuğ, bu sorudan kaç 
puan almıştır?

A) 50 B) 40 C) 30 D) 20

8. Elmas nine bayramda kendisini ziyarete gelen to-
runu Aylin’i kucağına almış, melekler ve görevleri 
hakkında onunla sohbet etmiştir. Canım torunum 
insanların ömürleri boyunca onlara eşlik eden bazı 
melekler vardır. Bu meleklerin de çeşitli görevleri 
bulunur. Mesela sen her iyilik yaptığında sağ omu-
zunun üstünde bulunan bir melek bu iyiliklere kar-
şılık bir sevap yazar. Sol omzunda bulunan melek 
ise her kötülüğüne karşılık bir günah yazar. Allah’ın 
huzuruna çıktığımızda yazılan iyiliklerimizin fazla ol-
ması bizi kurtuluşa eriştirecektir.

Elmas ninenin, Aylin’e görevlerinden bahsettiği 
meleklerle ilgili aşağıdaki ayetlerin hangisinde 
bilgi verilmiştir?

A) “İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri 
biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptık-
larını) alıp kaybederken biz ona şah damarından 
daha yakınız.”                 (Kaf suresi 16-17. Ayet.)

B) “Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın em-
riyle onu koruma altına alan melekler vardır...”  
        (Ra’d suresi 11. ayet.)

C) “... Melekler de Rabblerinin yüceliğini hamd ile 
dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını di-
liyorlar. İyi biliriz ki bağışlaması ve merhameti sı-
nırsız olan ancak Allah’tır.” (Şura suresi 5. ayet.)

D) “Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melek-
leri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkâr 
edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık.”  
          (Müddessir suresi 31. ayet.)

9
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1. Melekleri çok seven Kerem meleklerin görevleriyle 
ilgili akrostiş şiir yazmaya karar vermiştir. 

Hep korur, gözetirler bizi

Allah vermiştir onlara bu görevi

Fark etmez onlar için gece ve gündüz

Azimle çalışırlar sevapları yazmak için

Zaten soracaklar bize kabirde

Allah için ne yaptın diye

Kerem yazdığı bu şiirde aşağıdaki meleklerden 
hangisine değinmemiştir?

A) Kiramen Kâtibin B) Rahmet Melekleri

C) Münker ve Nekir D) Koruyucu Melekler

2. 
“Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. 
Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) ger-
çekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü 
emreder. Eğer Allah’ın üzerinizde fazlı ve rahmeti 
olmasaydı, sizden hiçbiri ebedî olarak temize çıka-
mazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, 
işitendir, bilendir.”

(Nûr suresi, 21. ayet.)

Bu ayet dikkate alındığında aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A) Şeytan insanları kötü yola saptırmak ve yoldan 
çıkarmak için çaba sarf eder.

B) Allah her zaman ve her yerde yaptıklarımızı görür 
ve işitir.

C) Şeytan insandan daha güçlü olduğu için insanları 
yanıltması da çok kolaydır.

D) İnsan Allah’ın rahmeti sayesinde şeytanın şerrin-
den kurtulabilir.

3.  

Nasreddin Hoca pazardan alışveriş yapmış ve eve 
dönüyormuş. Alışveriş yaptığı poşetleri eşeğin sır-
tına yüklemiş, kendisi ise eşeğin yükü ağır olduğu 
için sırtına binmeyip yanında yürüyormuş. Bunu gö-
ren komşularından biri Nasreddin Hoca’ya: “Hocam 
neden sen de poşetleri kucağına alıp eşeğe binme-
din de yürüyorsun bu uzunca yolu? Zaten burada 
seni görebilecek kimse yok bu yüzden kimse seni 
ayıplamaz.” demiş. Bunun üzerine Nasreddin Hoca 
komşusuna şu hadisi söylemiştir. ----

Bu fıkrada Nasreddin Hoca’nın komşusuna söy-
lediği hadis aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) “Bir Müslüman bir rahatsızlığa düşünce Allah onu 
koruyan hafaza meleklerine şöyle emreder: “ Ku-
lumun her gün ve gecede yaptığı iyiliklerin seva-
bını ona bu hastalık müddetince yazın.”

B) “Sağdaki melek soldaki meleğin amiridir. Kul, bir 
iyilik yapınca, on sevap yazar. Kötülük yapınca 
soldaki melek altı saat bekler. Eğer kul tövbe 
ederse günah yazmaz. Etmezse tek bir günah 
yazar.”

C) “Muhakkak ki benim yer ehlinden iki vezirim, gök 
ehlinden de iki vezirim vardır. Yer ehlinden iki ve-
zirim Ebu Bekir (r.a.) ve Ömer (r.a.), gök ehlindeki 
vezirim ise Cibril (a.s.) ve Mikâil (a.s.)’dır.”

D) “Biz her insanın amelini (amel defterini) boy-
nuna doladık. Kıyamet gününde onun için (her 
bir insan için amelleri yazılmış) bir kitap çıkarınız 
ki, açılmış olduğu hâlde o (insan) buna kavuşur; 
kitabını oku, bu gün sana karşı bir hesap görücü 
olmak bakımından nefsin yeter (denilir).”

Test 03 Melekler ve Özellikleri - II
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4. 
12 yaşındaki Zeynep hava kararınca tek başına kalmak-
tan çok korkuyordu. Anne ve babası ne yaptılarsa da bu 
duruma engel olamadılar ve çareyi Zeynep’i dedesinin 
yanına götürmekte buldular. Dedesi İbrahim Bey Zey-
nep’i yanına oturttu ve onun korkularının sebebini sordu. 
Zeynep hava karardığı zaman başına kötülüklerin gele-
bileceğini, göremediği varlıkların ona zarar verebilece-
ğini düşünüyordu. İbrahim Bey gülümseyerek Zeynep’e: 
“----” dedi. Zeynep o günden sonra bir daha hiç korku 
yaşamadı.

Bu metne göre dedesi İbrahim Bey, Zeynep’e 
korkularını yenmesi için aşağıdakilerden hangi-
sini söylerse doğru bir cevap olur?

A) İnsanların gözle göremediği hiçbir varlık yoktur. 
O yüzden bu varlıklardan korkmaya gerek de 
yoktur.

B) Anne ve baban yanında olduğu sürece sana 
kimse zarar veremez.

C) İnsanların daima yanında bulunan hafaza melek-
ler onları her türlü tehlikeye karşı korur.

D) Münker ve Nekir melekleri sayesinde hiçbir canlı 
insanlara yaklaşamaz.

5. Osman Öğretmen sınıfta “Melekler ve Özellikleri” ko-
nusunu anlatırken öğrencilere: “Çocuklar! Dört büyük 
meleğin hepsinin ayrı ayrı yapmakla görevli olduğu 
alanlar vardır. Allah yeryüzünün işleyişini sağlamak 
ve düzenini korumak için onlara bazı görevler vermiş-
tir. (I) Cebrail (a.s.), Allah’tan aldığı vahyi peygamber-
lere iletir. (II) Mikail (a.s.), rızık ve doğa olaylarını yö-
netir. (III) İsrafil (a.s.), eceli gelenlerin canını almakla 
görevlendirilmiştir. (IV) Azrail (a.s.) ise kıyamet günü 
sura üfleyecek olan melektir.” demiştir.

Osman Öğretmen’in anlatımındaki bilgi yanlışı-
nı düzeltmek için numaralanmış cümlelerde yer 
alan melek isimlerinden hangilerinin yer değiş-
tirmesi gerekir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

6. Eymen yolda yürürken içi para dolu bir cüzdan gör-
dü. Eğilip cüzdanı yerden aldı ve parayı alıp uzun 
süredir istediği bilgisayarı almayı düşündü. Hemen 
etrafına baktı ve kimsenin kendisini görmediğine 
emin olunca cebine koyup eve gitti. Eymen o gece 
yatağına girdiğinde yaşadığı olayı düşündü ve deh-
şete kapıldı. Sabah olur olmaz karakola gidip cüz-
danı teslim etti ve sahibine ulaştırdı. 

Yukarıda verilen hikâyede Eymen’in aklına ge-
len hangi ayet, davranışını değiştirmesine sebep 
olmuştur?

A) “Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcı-
lar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilir.” 

(İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.)

B) “Allah, gerçekten kendisinden başka ilah olma-
dığına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de 
ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik et-
tiler. Aziz ve hâkim olan ondan başka ilah yoktur.” 

(Âl-i İmrân suresi, 18. ayet.)

C) “Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar 
da aniden üstünüze çullanıverirlerse, Rabb’iniz 
size meleklerden nişanlı beş bin kişiyle yardım 
ulaştıracaktır.”

(Âl-i İmrân suresi, 125. ayet.)

D) “Onları, o en büyük korku hüzne kaptırmaz ve: 
“İşte bu sizin gününüzdür, size vadedilmişti.” diye 
melekler onları karşılayacaklardır.”

(Enbiyâ suresi, 103. ayet.)

Test 03Melekler ve Özellikleri - II
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Dünya ve Ahiret HayatıTest 04

1. I. Düşüncelerinde iyi niyet beslemek

II. Davranışlarında sabırlı olmak

III. Sadece kendini düşünmek

Yukarıdakilerden hangileri ahiret inancı taşıyan 
birinden beklenen tutumlardandır?

A) Yalnız I B) I ve II

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

2. Ceren, teyzesi ile sohbet ediyordu. Teyzesi ona; 
eğer kendi sorumluluğunun bilincinde olan bir Müs-
lüman olursan Allah’ın huzuruna yüzün ak bir şe-
kilde çıkarsın dedi. Ceren, teyzesinin bu sözünün 
üzerine bir süre düşündükten sonra teyzesini onay-
layarak bir sonuca vardı.

Ceren’in teyzesi ile konuşmasından aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) İnsanların bu dünyada sahip olduğu sorumluluk 
bilinci ahiret hayatı için belirleyicidir.

B) Allah’ın adaleti en yücedir.

C) Kötülük ve iyilik kavramları sadece insanın içinde 
bulunur.

D) İnsanlar sadece kendilerinin değil birbirinin ey-
lemlerinden de sorumludurlar.

3. Nice zamandır hastalıkla boğuştum

Geçicidir bu dünya

Dert buldum derman bulamadım

İmtihandır bu dünya

Yukarıdaki dörtlükten çıkarılabilecek sonuç aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Dünyanın faniliği ve ahiret inancı anlatılmıştır.

B) Dertler ve hastalıklara isyan edilmiştir.

C) İmtihanlar bütün canlılar içindir.

D) Güzel ahlak tüm dertleri unutturur. 

4. İnsan her şeyi belli bir amaç uğruna yapar. Örne-
ğin hayatını devam ettirebilmek için yemek, içmek, 
uyumak gibi temel gereksinimleri vardır. Bu fiziksel 
ihtiyaçların yanı sıra bir takım zihinsel ihtiyaçlara da 
sahiptir. Yaşadığı hayatı anlamlı kılabilmek, fıtrat 
üzere aklına gelen ve merak uyandıran bazı sorula-
ra cevap bulmak bunun en temel örnekleridir.

Verilen metin aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap niteliğindedir?

A) İnsanlarda neden ahiret inancı bulunmalıdır?

B) Ahiret inancının insana kattığı özellikler nelerdir?

C) İnsanın ihtiyaç duyduğu fiziksel ihtiyaçlar neler-
dir?

D) İnsanların zihinsel süreçlerini harekete geçiren 
olgunun sebebi nedir?

5. “Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için 
rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekinler), 
birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek 
hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü bir bel-
deye hayat verdik.

(Kâf suresi, 9-10 ayetler.)

Bu ayetlerden,

I. Bu ayetlerde Allah insanların ölümden ibret al-
malarını istemiştir.

II. Allah’ın insanlara kitap göndermeden onları he-
saba çekmeyeceği anlatılmıştır.

III. İnsanların hem bu dünyada hem ahirette iyilik et-
meleri emredilmiştir.

IV. İnsanların yeniden dirilişi anlamlandırması için 
örnekler verilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız II B) Yalnız IV

C) I ve IV D) II ve III
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6. 
 “Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcaya-
rak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini 
unutma. Allah’ın sana ihsan ettiği gibi¸ sen de (in-
sanlara) iyilik et. Yeryüzünde fesat çıkarmaya ça-
lışma. Allah fesat çıkaranları sevmez.”

(Kasas suresi, 77. ayet.)

Verilen ayette anlatılmak istenen düşünceyi en iyi 
açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgâr eken fırtına biçer.

B) Sakla samanı gelir zamanı.

C) Dünya ahiretin tarlasıdır.

D) Yemeyenin malını yerler.

7. Yedi yaşındaydım. Evimizin bahçesinde oynarken 
dedem yanına çağırdı ve elime bir tabak pirinç ver-
di. Bu tabağı ihtiyaç sahibi komşumuza götürmemi 
istedi. Meraklı gözlerle ona baktığımı görünce bana 
şu ayeti okudu. ----

Bu metnin devamında dedesinin torununa oku-
duğu ayet aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) “Ey insanlar! Şüphesiz ki Resul, Rabb’inizden 
hak ile size gelmiştir. (O’na) iman edin. (Bu) sizin 
için en hayırlı olandır. Şayet inkâr ederseniz şüp-
hesiz ki göklerde ve yerde olanların tamamı Al-
lah’a aittir. Allah (her şeyi bilen) Alîm, (hüküm ve 
hikmet sahibi olan) hakimdir.”

(Nisâ suresi, 170. ayet.)

B) “Allah’a iman edip ona tutunanlara gelince, on-
ları kendinden olan bir rahmete, lütuf ve ihsana 
dâhil edecek ve (sonunda Allah’a ulaşacakları) 
dosdoğru yola hidayet edecektir.”

(Nisâ suresi, 175. ayet.)

C) “İman edip iyi davranışta bulunanlara gelince 
Allah onların mükafatlarını eksiksiz verecektir.
Allah zalimleri sevmez.”

(Âl-i İmrân suresi, 57. ayet.)

D) “Ey kavmimiz! Allah’ın davetçisine icabet edin ve 
ona iman edin ki, günahlarınızı bağışlasın ve sizi 
can yakıcı azaptan korusun.”

(Ahkâf suresi, 31. ayet.)

8. Zülkarneyn (a.s.) ordusuyla bir gece yolda giderken 
emir verdi ve dedi ki: “Ayağınıza takılan şeyleri top-
layın.” Ordu içinde bulunan askerler bu emri duyun-
ca, içlerinden bir grup dedi ki: “Zaten çok yürüdük 
ve çok yorulduk. Bir de gece vakti ayağımıza takı-
lan şeyleri toplayarak boşuna mı zorluk yaşayalım? 
Hiçbir şey toplamayacağız dediler ve bir şey topla-
madılar. İkinci grup ise kendi aralarında konuşarak 
dediler ki: “Madem ki komutanımız bize emretti, az 
da olsa toplayalım, onun emrine muhalefet etmeye-
lim. Çünkü ordunun komutanı odur ve itaat lazımdır.”  
Az da olsa bir şey topladılar. Üçüncü bir grup ise bu 
emri işitince “Komutanımız bir şeyi emrediyorsa bo-
şuna söylemez. Bildiği muhakkak bir hikmet vardır.” 
dediler ve ne varsa topladılar. Sabah olmuştu bir de 
baktılar ki, meğer bir altın madeninden geçmişler ve 
ayaklarına takılan şeylerin altın olduğunu fark etmiş-
ler. Bunu fark edince hiç toplamayan birinci grup “Ah 
neden almadık? Neden dinlemedik komutanımızı? 
Keşke sözünü dinleyerek alsaydık! Hiç olmazsa bir 
tane alsaydık dediler ve pişman oldular. Az topla-
yan ikinci grup ise “Ah ki ah! Keşke biraz daha fazla 
alsaydık da ceplerimizi, abalarımızı ağzına doldur-
saydık” diye kendilerine sitem ettiler. Çok toplayan 
üçüncü grup ise “Keşke üzerimizde olan gereksiz, 
lüzumsuz eşyaları atsaydık da daha fazla alsaydık. 
Daha fazla doldursaydık diyerek, fazla almalarına 
rağmen üzüldüler.

Bu hikâyeden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aç gözlü insanlar ahirette pişmanlık yaşayacak-
lardır.

B) Komutanın emirlerine boyun eğen asker ahirette 
ödüllendirilecektir.

C) İnsan bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahi-
rette alacağı için mahşer günü geldiğinde dün-
yada daha fazlasını yapmış olmak isteyecektir.

D) İnsanları hem dünyada hem ahirette başarı sağ-
laması ibadetlerini tam yapmalarına bağlıdır.

Dünya ve Ahiret Hayatı Test 04
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KAZANIM TESTİ

1. 
Ömer Elif

Beyza

Allah’ın emriyle İsrafil’in (a.s.) sur’a üfleyip canlıların ha-
yatının sona ermesine “kıyamet” denir.

Kıyamet koptuktan sonra ikinci kez sur üflendiğinde insan-
ların diriltilmesine “bas” denir.

İnsanların mezarlarından kalkıp dünyada iken yaptıkları-
nın hesabını vermek için toplandığı yere “mahşer” denir.

Ömer, Elif ve Beyza işledikleri üniteyi tekrar etmek amacıyla çalışırken bazı kavramların tanımlarını yapmışlardır.

Bu tanımlardan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Ömer’in tanımı yanlıştır.

B) Beyza ve Elif’in tanımları yanlıştır.

C) Beyza ile Elif’in tanımları doğru, Ömer’in tanımı yanlıştır.

D) Ömer, Elif ve Beyza’nın tanımları doğrudur.

2. • Her canlıya Allah tarafından verilen süredir.

• Hiçbir canlının bu dünyada kalıcı olmadığının 
kanıtıdır.

Bu bilgilerle anlatılmak istenen kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ahiret B) Ömür

C) Sırat D) Berzah

3. 

• 

“Hiçbir millet ecelinin önüne geçemez ve onu 
geciktiremez.”

(Hicr suresi, 5. ayet.)

Verilen ayete göre aşağıdaki sonuçlardan han-
gisi çıkarılamaz?

A) Ecel vaktinin değiştirilemeyeceğine

B) Ecelin Yüce Rabb’imizin takdirinde olduğuna

C) Ömrün belli bir süresi olduğuna

D) Şükredenlerin mükafatlandırılacağına

4. Yedinci sınıf öğrencisi Arzu, annesine cenneti sor-
duğunda annesi Yeşim Hanım onu karşısına almış, 
cennette biz insanlar için sayısız güzellikte nimetler 
olduğunu söylemiş ve ona Kur’an-ı Kerim’den konu 
ile ilgili bir ayet okumuştur.

Yeşim Hanım’ın okuduğu ayet aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) “Orada taptaze meyveler onların ve istek duy-
dukları her şey onlarındır.”

(Yâsîn suresi, 57. ayet.)

B) “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Rabb’in 
kullara zulmedici değildir.”

(Fussilet suresi, 46. ayet.)

C) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim 
de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”

(Zilzâl suresi, 7 - 8. ayetler.)

D) “Ben cinler ve insanları, ancak bana kulluk etsin-
ler diye yarattım.”

(Zâriyât suresi, 56. ayet.)

Test 05 Ahiret Hayatının Aşamaları - I

14
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5. Mahşerde insanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi te-
raziye “mizan” denir.

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

(Enbiyâ suresi, 47. ayet.)

Verilen ayetten ve tanımdan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Kıyamet günü adalet sağlanacağına B) Kıyamet günü insanlar için teraziler kurulacağına

C) Hiç kimseye haksızlık edilmeyeceğine D) Hesap görmek için meleklerden yardım alınacağına

6. 
� Ölen tüm insanların hesap için dirileceği

zaman = Kıyamet
� Hesap için diriltilen insanların toplandığı

yer = Mahşer
� Kıyamet koptuktan sonra insanların

diriltilmesi = Ba’s
� İnsanların sevap ve günahlarının tartılacağı

terazi = Mizan

Bu tabloda verilen kavramların oluş sırasının 
doğru verildiği seçenek aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) � � � �

B) � � � �

C) � � � �

D) � � � �

7. Murat, izlediği bir dizide ölen karakterin cenaze tö-
renini izlemiştir. Defnedilen karakterin bir süre ba-
şında dua edilip ağlandıktan sonra mezar başından 
ayrıldıklarını görmüştür. Murat bu sahne üzerine 
babasının yanına gidip öldükten sonra mezarda ne 
olduğunu sormuştur. Babası cevap olarak kıyamet 
günü gelinceye kadar ölenlerin berzah aleminde 
(kabir hayatında) bekleyeceklerini söylemiştir.

Murat ve babası arasında geçen konuşmadan 
ulaşılabilecek yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölümden sonra hemen dirilme olacaktır.

B) Ölen insanların kıyamete kadar sürecek bir bek-
leme zamanı vardı.

C) Herkesin dirilme zamanı farklıdır.

D) Bütün insanların kabir hayatının süresi aynıdır.

8.  
Mizanda bazı ameller ağır 
gelir. Bu ameller arasında 

güzel ahlak da vardır.

Halil

Halil’in verdiği bilgiye göre aşağıdaki örnekler-
den hangisi mizanda ağır gelen ameller arasında 
yer almaz?

A) Yardıma muhtaçlara yardımda bulunmak

B) Her zaman doğru konuşmak

C) İnsanlara karşı güler yüzlü olmak

D) Kendini beğenmiş davranmak

9. Dersine başlayan Musa Öğretmen, öğrencilerine 
ölen tüm insanların yaptıklarının hesabını vermek 
üzere diriltilecekleri zamanı anlatmaya başlamıştır. 
Birinci seferde İsrafil (a.s.) sura üflediğinde kıyamet 
kopar ve her şey yok olur. Sura ikinci kez üflendiğin-
de ise insanlar kabirlerinden dirilip kalkarlar demiştir.

Musa Öğretmen’in altı çizili yerde anlattığı kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ba’s B) Ömür

C) Ecel D) Kıyamet
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