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1.TEST

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

2. Çevremizdeki varlıkların birçoğunu duyu organ-
larıyla algılayabiliriz.

Aşağıdakilerden hangisi duyu organlarımızla 
algılayamadığımız varlıklardandır?

A) Hava B) Bitki

C) Su D) Saygı

3. “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi 
kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada 
ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rı-
zıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birço-
ğundan üstün kıldık.” 

(İsrâ suresi, 70. ayet)

Bu ayette belirtilen insanın üstünlüğü, hangi 
özelliği sebebiyle verilmiştir?

A) Görebilmesi 

B) Konuşabilmesi 

C) Duyu organları olması

D) Akıl ve irade sahibi olması

4. • Melek

  • Cin

  • Şeytan

Bu varlıkları ortak özellikleri arasında aşağı-
dakilerden hangisi yer alır?

A) Gözle görülmezler.

B) İyiliğin sembolüdürler.

C) İnsana kötülük aşılarlar.

D) Ateşten yaratılmışlardır.

Varlıklar âlemi üç grupta incelenir. Bunlar;

1- Duyu organlarımızla algılayabileceği-
miz varlıklar (Bitkiler, insanlar, hay-
vanlar vb.)

2- Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlık-
lar (Gökcisimleri, mikroplar, mikroor-
ganizmalar vb.)

3- Ancak Allah’ın haber vermesi sonucu 
bildiğimiz varlıklar (Melekler, cinler ve 
şeytan vb.)

Üçüncü gruptaki varlıkların bizlere 
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimiz bildir-
mektedir. 

1. Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Bunların yanında 
göremediğimiz ve algılayamadığımız varlıklar da bulunmaktadır. Melek, cin ve şeytan görülmeyen varlıklar 
arasında yer alır. Bizler bu varlıkları göremeyiz. Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka görülmesi 
gerekmez. İnsanın, görmediği hâlde varlığını kabul ettiği pek çok şey vardır. Örneğin akıl, sevgi ve merhamet 
gözle görülmez. Ancak kimse bunların varlığını inkâr da etmez. Aynı şekilde elektrik akımını, havadaki rüzga-
rı da gözle görmemiz mümkün değildir. Bütün bu örnekler, varlıklar âleminin yalnızca gözle gördüklerimizden 
ibaret olmadığını ortaya koymaktadır.

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Evrende duyularımızla algılayamadığımız varlıklar da vardır.

B) Bir şeyin var olduğunu kabul etmek için illa onu gözümüzle görmemiz gerekmez.

C) Melek, ruh, cin gibi varlıklar duyularımızla algılayamadığımız varlıklardandır.

D) Âlemdeki varlıklar gözümüzle gördüklerimizden ibarettir.
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5. I. Yüce Allah’ın dışındaki varlıkların tamamına 
âlem mi denir?

II. Bir şeyin var olduğuna inanmak için onu illa 
gözlerimizle görmemiz mi gerekir?

III. İnsana akıl ve irade verildiği için insanın var-
lıklar arasında ayrı bir yeri mi vardır?

IV. Gözümüzle gördüğümüz varlıklar dışında 
göremediğimiz varlıklar da var mıdır?

Yukarıdaki sorulardan her bir doğru cevap 25 
puan değerindedir.

Buna göre 7. sınıf öğrencisi Yusuf yukarıdaki 
soruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdi-
ğine göre toplam kaç puan almıştır?

A) 100 B) 75  C) 50 D) 25

6. Varlıklar âlemini üç grupta incelemek mümkün-
dür;

  •  Duyu organlarımızla algılayabileceğimiz var-
lıklar

  •  Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar

  •  Ancak Allah’ın haber vermesi sonucu bildiği-
miz varlıklar

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden 
hangisinin diğerlerinden farklı bir gruba gir-
diği söylenebilir?

A) Melek B) Cin

C) Şeytan D) Mikrop

7. Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mu-
hakkak gözle görülmesi gerekmez. Çünkü bazı 
şeyler gözle görülmez ancak farklı bir duyu or-
ganıyla fark edilebilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatı-
lanlara örnek gösterilemez?

A) Radyo sinyali

B) Televizyon

C) Ses  

D) Isı

8. “Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsin-
ler diye yarattım.” 

(Zâriyât suresi, 56. ayetler)

Bu ayette cinlerin hangi özelliğine vurgu ya-
pılmıştır?

A) Ateşten yaratılmalarına

B) Hızlı hareket etmelerine

C) Gözle görülememelerine

D) Sorumluluk sahibi olmalarına

9. “Cin’i de yalın bir ateşten yarattı.” 

(Rahmân suresi, 15. ayet)  

Bu ayette cinlerin;

 I. Varlıkları Kur’an’dan öğrenilir. 

 II. Yaratılışları insanlardan farklıdır.

 III. İrade sahibi varlıklardır.

özelliklerden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız III.

C) I ve II. D) II ve III.
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Melekler ve Özellikleri

2.

1. Meleklerin, insanlardan ve diğer varlıklardan 
farklı birtakım özellikleri vardır. Melekler, çok 
hızlı hareket edebilen varlıklardır. Meleklerin 
cinsiyetleri de yoktur. Onlar yemez, içmez ve 
uyumazlar. Yüce Allah’ın bildirdiklerinin dışında 
gelecekte ne olacağını da bilemezler. Melekler 
Yüce Allah’ın izniyle insan şekline girebilirler. 
Cebrail’in Hz. Meryem’e (r.a.) insan şeklinde 
görünmesi Kur’an-ı Kerim’de Meryem Suresinin 
17. ayetinde şöyle ifade edilmiştir: “… Biz ona 
meleğimiz (Cebrail)’i gönderdik de ona tam bir 
insan şeklinde göründü.”

Bu verilen metinde meleklerin aşağıdaki han-
gi özelliğine değinilmemiştir?

A) Gaybı bilmedikleri

B) Çeşitli şekillere girebildikleri

C) İradelerinin olmadığı

D) Çok hızlı varlıklar olduğu

2. Meleklerin duaları şöyledir: 

  • Rabbi’miz! Müminleri bağışla!

  • Rabbi’miz! Tövbe edenleri bağışla, onları ce-
hennem azabından koru! 

  • Rabbi’miz! Müminleri Adn cennetine koy! 

  • Rabbi’miz! Müminleri kötülüklerden koru!

Verilen duaları düşünecek olursak, Melekler 
için aşağıdaki ifadelerden hangisini söyle-
mek daha doğru olur?

A)  Melekler Allah’a itaat eden varlıklardır. 

B)  Melekler olmazsa Allah kullarına emirlerini 
iletmesi zor olurdu.

C)  Melekler inanan insanların iyiliği için dua 
ederler. 

D)  Melekler sadece tövbe edenler için dua eder-
ler.

3. Toplumsal hayatımızda bazen masum , tatlı dilli 
ve yardımsever insanlara “Melek gibi” deriz. 

Yardımsever insanlara “Melek gibi” denilme-
si meleklerin hangi özelliğinden kaynaklan-
maktadır?

A)  Çok hızlı hareket etmeleri 

B)  Allah’ın izniyle çeşitli şekillere girebilmeleri 

C)  Cinsiyetlerinin olmaması 

D)  Kötülük yapma özelliklerinin olmaması 

4.  
Kiramen 
Kâtibin

Cebrail

Münker - 
Nekir

Yukarıda verilen melekler, görevleri ile eşleş-
tirildiğinde aşağıdaki hangi seçenek dışarıda 
kalır?

A) İnsan öldükten sonra onları sorguya çeken 
meleklerdir.

B) Kıyamet gününü ilan etmekle görevli melektir.

C) Peygamberlere vahiy getiren melektir.

D) Sevap ve günahlarımızı yazan yazıcı melek-
lerdir.

Meleklerin özellikleri;

Duyu organlarıyla algılanamaz ve gözle 
görülmezler.

Yeme, içme, uyuma gibi insani ihtiyaçları 
yoktur.

Kanatları vardır.

Cinsiyetleri yoktur.

İradeleri yoktur.

Nurdan yaratılmışlardır.
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5. “…(Melekler), Rablerini hamd ile tespih ederler, ona inanırlar ve ondan müminlerin bağışlanmasını isterler 
ve şöyle derler: 

Ey Rabb’imiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O hâlde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri ba-
ğışla, onları cehennem azabından koru!

Rabb’imiz! Mü’minleri ve babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cen-
netlerine koy; şüphesiz güçlü olan, hâkim olan ancak sensin ve onları kötülüklerden koru. O gün sen, kimi 
kötülüklerden korumuşsan, gerçekten ona merhamet etmiş olursun. İşte büyük ‘kurtuluş ve mutluluk’ budur.” 

                            (Mü’min suresi, 7-9. ayetler)

Bu ayetlerde meleklerin hangi özelliğinden söz edilmektedir?

A) Allah’ın izniyle çeşitli şekillere girebilmeleri

B) Cinsiyetlerinin olmaması

C) Mü’min için Yüce Allah’a dua etmeleri

D) Kısa zamanda çok uzun mesafelere gidebilmeleri

6. Kur’an-ı Kerim’ de Yüce Mevlamız “Halbuki si-
zin üstünüzde hakiki bekçiler (Allah katında) çok 
şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız 
bilirler”. 

İnfitar suresinin (10-12. ayetler) ayetlerinde 
sözü edilen melekler aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Azrail B) Mikail

C) Münker Nekir D) Kiramen Kâtibin

7. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde araştırma 
yapan Ömer Faruk, dört büyük melekten birinin 
vahiy meleği olduğunu ve O’na Ruhü’l Kudüs de 
dendiğini okumuştur. 

Ömer Faruk’un araştırmasında okuduğu me-
lek aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Mikail  B) Cebrail

C) Azrail  D) İsrafil 

8. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Mevlamız “Onlar Allah’ın 
kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmez-
ler. Neye memur edilirlerse onu yaparlar.” buyur-
maktadır. 

Tahrim suresinin 6. ayetinde sözü edilen 
grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cinler  B) Melekler

C) İnsanlar  D) Muhacirler
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3.

2. Melekler bizleri iyiliğe ve güzelliğe çağırır. Bu 
ses dost sesidir. Buna uymak bize iyi işler yap-
tırır, sevap kazandırır. Meleklere inanan insan, 
bazı meleklerin yanında bulunduğunu da bilir. 
Onların bazılarının sevap ve günahlarını kaydet-
tiğinin bilincindedir. Bu nedenle davranışlarına 
dikkat eder. İyilik edip kötülükten kaçınmaya 
çalışır. “Beni kimse görmüyor, istediğimi yapa-
rım.” diye düşünmez, kötülükten uzak durur.

Verilen bu paragraftan aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisi çıkarılamaz?

A) Melekler bizleri iyiliğe ve güzelliğe çağırır.

B) Meleklere iman, iyi işler yapmamıza kötülük-
ten sakınmamıza yardımcı olur.

C) Gizli olarak yaptığımız davranışları kimse gö-
remez.

D) Meleklerden bazıları bizim sevap ve günah-
larımızı yazmak üzere her zaman yanımızda-
dırlar.

Cebrail; Allah tarafından vahiy getiren 
melektir.

Azrail; canlıların ruhlarını alan melektir.

Mikail; tabiat olaylarını ve rızıkları yöne-
ten melektir.

İsrafil; Sûra üflemekle görevli melektir.

Kiramen Katibin; İnsanların sağ ve sol-
larında bulunup, insanların davranışlarını 
kayıt altına alan yazıcı meleklerdir.

Münker Nekir; öldükten sonra 
kabirde insanları sorgulamak-
la görevli meleklerdir.

1.   

ve sakın unutma bu gün yaptıkların
yarın 

DEV ekranda

Unutma…!
Omuzlarında taşıdığın iki kameraman

 hayatını  filme almakta,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur Bey 7/A sınıfında akıllı tahtada bu görseli göstererek ders an-
latmaktadır: 

Arkadaşlar! İnsanların sağında ve solunda hayatı boyunca işlediği günah ve sevapları yazan 
yazıcı melekler vardır. Bu meleklerin varlığı Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir: “İki melek 
insanların sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir söz söylemez 
ki yanında gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın.” 

(Kâf suresi, 17-18. ayetler)

Buna göre Öğretmen Onur Bey’in bazı özelliklerini anlattığı melekler aşağıdakilerden hangisidir?

A)
Cebrail

B) Kiraman
Katibin

C)
Münker-Nekir

D) Hafaza 
Melekleri
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3.  Azrail

İsrafil

Münker-Nekir

İblis

Yukarıda hangi renk kutucuktaki verilen di-
ğerlerinden farklı bir varlıktır?

A) B)

C) D)

4. Meleklerin varlığına inanan bir öğrenci aşağı-
dakilerden hangisini yapmaz?

A)  Öğretmenlerine verdiği sözü tutar.

B)  Girdiği sınavlarda kopya çekmez.

C)  Arkadaşlarına yalan söylemekten kaçınmaz.

D)  Anne-babasını, okul durumu hakkında yanlış 
bilgilendirmez.

5. Yüce Allah’ın izniyle insanları kaza ve bela-
lardan korumakla görevli melekler aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kiramen Kâtibin melekleri

B) Hafaza melekleri 

C)  Mikail meleği 

D)  Münker-Nekir melekleri

6. “Muhakkak biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen pey-
gamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.”

(Nisâ suresi, 163. ayet)

Yukarıdaki ayette olduğu gibi Allah’ın emir ve 
yasaklarını peygamberlerine iletmekle görev-
li melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail B) İsrafil

C) Mikail  D) Cebrail

7. Aşağıda belirtilen iman esaslarından hangisi 
bizim daima görülüp gözetildiğimizi ve yalnız 
olmadığımızı bize hissettirir? 

A)  Peygamberlere iman

B)  Kaza ve kadere iman

C)  Meleklere iman 

D)  Ahiret gününe iman

8. Öğretmen tahtaya bir ayet yazarak, öğrencilerin-
den birinin sorusunu böyle cevaplamıştır.

“Kitapta Meryem’i de an. O, ailesinden 
ayrılarak, doğu yönünde bir yere 

çekilmişti. Cibril’i (Cebrail) göndermiş-
tik de, ona tam bir insan olarak 

görünmüştü.”

 (Meryem suresi, 16-17. ayet)

Buna göre, öğrencinin sormuş olduğu soru 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Meleklerin cinsiyeti var mıdır?

B) Melekler insan şekline girebilir mi?

C) Meleklerden nurdan mı yaratılmıştır?

D) Melekler çok hızlı hareket edebilir mi?
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4.

2. Bir gün bir müşrik Hz. Peygamber (s.a.v.)’e geldi. 
Elinde bulunan çürümüş bir kemiği ufalayarak: 
“Böyle çürüdükten sonra bunu tekrar kim dirilte-
cek?” dedi. Bunun üzerine şu ayetler indi: “İnsan 
kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmez 
mi ki, hemen apaçık bir hasım kesilir. Yarattığı-
mızı unutarak bize misal getirir ve “çürümüş ke-
mikleri kim diriltecekmiş” der. De ki: “Onları ilk 
defa yaratan diriltecektir. O, bütün yaratılanları 
çok iyi bilir.” (Yâsin suresi, 77-79. ayetler) Yine 
başka bir ayette bu husus şöyle ifade edilir: “İn-
san kendisinin kemiklerini bir araya toplayama-
yacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak 
uçlarını dahi eski hâline getirmeye gücümüz ye-
ter.” (Kıyame suresi 3-4. ayetler)

Bu metinde vurgulanmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kıyametin yaklaşarak gelmekte olduğu

B) Dünya hayatının geçici olduğu

C) Bütün insanların mahşerde toplanacağı

D) Yeniden dirilmenin gerçek olduğu

3. Aşağıdakilerden hangisi ahiret inancının in-
sana sağladığı faydalardan biri  değildir?

A) Kötülük yapmaktan alıkoyması 

B)  İyilik yapmayı teşvik etmesi

C)  Yalan söylemeyi özendirmesi 

D)  Bencillik duygularını kırması

Dünya hayatı, Allah tarafından gelip ge-
çici şekilde yaratılmıştır. Dünya hayatı, 
insanların nasıl davranacaklarının ölçüldü-
ğü yerdir. Bu yüzden insanlar dünyada 
yapıp ettiklerinin karşılığını ahiret hayatın-
da göreceklerdir. Dünya insan için geçici 
bir yurttur. Asıl yurt ise ahiret hayatıdır. 
İnsan, dünya hayatında iyilik ve güzellik-
lerde bulunup yalnız Allah’a 
kulluk etmeli ve sonsuz olan 
ahiret hayatını kazanmalıdır.

1.   

Dünyada yapılan her şey ahirette “----” denilen bir terazi ile tartılıp değerlendirilecektir. Yüce Allah’a inanıp 
O’na layıkıyla kulluk eden, güzel ameller yapan, sevapları ve iyilikleri fazla olanlar Cennet’e gideceklerdir. 
Yüce Allah’ı inkâr eden, O’nun emirlerine uymayarak kötülükler yapan, günah işleyenler ise Cehennem’e 
gideceklerdir. Bu husus bir ayette şöyle ifade edilmiştir: “Kıyamet günü doğru tartan, duyarlı teraziler kurarız. 
Orada hiç kimseye haksızlık edilmez. İşlenen amel, bir hardal tanesi kadar bile olsa onu ortaya koyarız. He-
sap gören olarak biz yeteriz.” 

(Enbiya suresi, 47. ayet)

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Mizan B) Yeniden diriliş C) Mahşer D) Sırat
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4. “Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim 
de zerre miktar şer işlemişse onu görür.” 

 (Zilzal Suresi, 7-8. ayetler) 

Bu ayet ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A)  Dünya hayatında yapılacak kötülüklerin ce-
zası ahirette verilecektir.

B)  Yaptığımız iyiliklerin mükafatı verilecektir.

C)  Yaptığımız iyilik ve kötülüklerin bize faydası 
veya zararı olmayacaktır.

D)  Hayır da şer de ahirette karşılık bulacaktır.

5. “Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir 
oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, asıl 
hayat işte odur. Ah, bilebilselerdi!” 

(Ankebût suresi, 64. ayet) 

Bu ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisi 
doğrudur?

A) Sadece bu dünya hayatı için çalışmak doğru 
değildir.

B) Ahiret hayatının nimetlerine kavuşmak için 
dünyanın nimetlerinden faydalanmamak ge-
rekir.

C)  “Bu dünyaya bir daha mı geleceğiz?” diyerek 
dünyanın tadı çıkarılmalıdır. 

D)  Dünya hayatı mademki bir eğlence, o hâlde 
doyasıya eğlenilmelidir.

6. Aşağıdakilerden hangisi “Her canlı ölümü ta-
dacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz.” (An-
kebut suresi, 57. ayet) ayetinden çıkarılacak 
bir sonuç değildir?

A)  Bütün insanların öleceği 

B) Ölümden sonra dirilişin olacağı 

C)  Ölümün mutlak son olduğu

D)  Ölümden sonra Allah’ın huzurunda toplanıla-
cağı

7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi âhirete iman ile 
ilgilidir?

A) “Şüphesiz Rabb’in, onların her birinin amelle-
rinin karşılığını onlara tam olarak verecektir.” 

 (Hûd Suresi, 111. ayet)

B) “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğru-
nun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delil-
leri olarak Kur’an’ın indirildiği aydır.” 

 (Bakara Suresi, 185. ayet)

C) “Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar 
(putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pis-
liktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa ere-
siniz” 

 (Maide Suresi, 90. ayet)

D)  “De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka kim-
se gaybı bilemez” 

 (Neml Suresi, 65. ayet)
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5.

1. Osman, çok sevdiği dedesinin ölümüne çok 
üzülmüştü. Dedesinin ölümüyle ilgili şu sorular 
aklını meşgul ediyordu. Dedem acaba ölümle 
yok olup gitmiş miydi? 

Melek ve ahiret inancına göre Osman’ın bu 
sorusuna hangi cevabı veremeyiz? 

A)  Ölüm yeni bir hayata doğuştur. 

B)  Ölümle insanlar dünya misafirhanesinden 
ayrılırlar. 

C)  Ölümle ayrılan insanlar bir daha görüşemezler.

D)  Her canlı ölümü tadacak olup ölümle Allah’a 
dönmüş oluruz.

2. Kıyamet konusunda, aşağıdaki anlayışlardan 
hangisi yanlıştır? 

A)  Kıyametin ne zaman kopacağını Peygam-
berimiz dâhil hiç kimse bilmez; sadece Allah 
bilir.

B)  Önemli olan, kıyametin ne zaman kopacağı 
değil; kıyamet ve sonrasına neler hazırladığı-
mızdır.

C)  Kıyamet, İsrafil meleğinin sura üflemesiyle 
başlar.

D)  Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek dinin 
önemli esaslarındandır.

3. “Her canlı, ölümü tadacaktır. Bir deneme olarak 
sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, 
ancak bize döndürüleceksiniz.” 

(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

Bu ayetten hareketle ölüm için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

A) Bir yok oluştur.

B) Sonsuzluktan kaçıştır.

C) Ahirete geçiş kapısıdır.

D) Bazı canlılara ulaşacaktır.

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

(Ahkâf suresi, 33. ayet)

Bu ayette ahiret aşamalarından hangisine 
değinilmiştir?

A) Ba’s B) Mizan

C) Mahşer D) Kıyamet

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

(Enbiyâ suresi, 47. ayet)

Bu ayette ahiret aşamalarından hangisine 
değinilmiştir?

A) Ba’s B) Mizan

C) Mahşer D) Kıyamet

Ahiret aşamaları;

Ölüm; Allah, her insanı ölmek üzere ya-
ratmıştır. Dünya hayatı sonludur. Ahiret 
hayatının ilk aşaması da ölümdür.

Kıyamet; Allah, evreni belli bir süre için 
yaratmıştır. Bir gün bu evren ömrünü 
dolduracak ve son bulacaktır. Buna kıya-
met denir.

Ba’s; kıyamet kopup tüm canlılar öldükten 
sonra insanların yeniden diriltilmesine 
denir.

Mahşer; kıyamet kopup insanlar tekrar 
diriltildikten sonra hesap ver-
mek üzere insanların bir ara-
ya toplanmasına haşir, topla-
nılan yere de mahşer denir.
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