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Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

1. Yüce Allah, cinleri de tıpkı insanlar gibi iradeli varlık-
lar olarak yaratmıştır.

Bu düşünceyi destekleyen ayet aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) “(Cinler) Doğrusu içimizde salih olanlar da var, ol-
mayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz (dediler).” 

(Cin suresi, 11. ayet)

B) “… Ben ondan üstünüm. Çünkü beni ateşten ya-
rattın, onu da çamurdan yarattın…” 

(A’râf suresi, 12. ayet)

C) “(Cinler) Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik, fa-
kat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu 
bulduk (dediler).” 

(Cin suresi, 8. ayet)

D) Allah… cinleri dumansız ateşten yarattı.” 

(Rahmân suresi, 14 - 15. ayetler)

2. Aşağıdakilerden hangisi Melekler, cinler ve şey-
tan için ortak olan bir özelliktir?

A)  Allah’a inanan ve inanmayanları vardır.

B)  Hepsi de ateşten yaratılmışlardır.

C) İnsanlar duyu organlarıyla fark etmezler.

D) Gelecekten haber verebilirler.

3. Görülmeyen ruhanî varlıklar hakkındaki bilgileri bize 
Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin sözleri bildirir. 

Bu varlıklardan hangisi nurdan yaratılmıştır?

A) Cinler B) Melekler

C) Şeytan D) İblis

4. Aşağıdakilerden hangisi görünmeyen varlıklara 
örnek olamaz?

A) Melek B) Cin

C) Işık D) Ruh

5. Meleklerle ilgili;

 I. Gözle görülmezler.

 II. Allah (c.c.) çeşitli işlerde görevlendirmiştir.  

 III. Nurdan yaratılmış varlıklardır.

numaralı bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

6. Çevremize şöyle bir göz gezdirdiğimizde ne kadar 
zengin bir varlık aleminde yaşadığımızın farkına va-
rırız. Bu varlıklardan bazılarını doğrudan görür ve 
duyu organlarımızla algılarız. Fakat bazı varlıkları 
görebilmek için özel olarak tasarlanmış araçlara ih-
tiyaç duyarız.

Buna göre aşağıdakilerden hangisini görebilme-
miz için özel olarak tasarlanmış araçlar gerekir?

A) Melekler  B) Ağaçlar

C) Bakteriler  D) Cinler

7. Dünyadan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan 
gezegenleri ve yıldızları da çıplak gözle görmemiz 
mümkün değildir. Demek ki hem çok küçük varlıkları 
hem de çok büyük olduğu hâlde uzayın derinliklerin-
de yer alan varlıkları göremeyiz. Bazı sesleri kulakla-
rımız duymasına rağmen bazılarını algılamak birta-
kım aletler sayesinde gerçekleşir. Diğer bazı sesleri 
duymamız ise mümkün değildir. Öyleyse insandaki 
bütün duyu organlarının ---- 

Bu parçanın devamına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) mükemmelliği Allah’ın varlığının delillerindendir.

B) varlığı zengin bir alemde yaşadığımızı gösterir.

C) eşsiz güzellikte yaratıldığını anlamaktayız.

D) sınırlı bir kapasitesi vardır.

8. Cinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) Yüce Allah’ın (c.c.) ateşten yarattığı varlıklardır.

B) Akıllı varlıklardır.

C) Gözle görülebilen varlıklardır.

D) İrade sahibidirler.
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9.  

Yukarıda “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden 
hangisi yazılmalıdır?

A) Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar 

B) Algılayamadığımız varlıklar

C) Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar

D) Ancak Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bildiği-
miz ruhani varlıklar

10. 

I II III IV

D

D D

Y

Y Y

Bazı varlıkları görebil-
mek için özel olarak 
tasarlanmış araçlara 

ihtiyaç duyarız.

Melek; Yüce Allah’ın 
nurdan yaratıp çeşitli 
işlerde görevlendirdi-
ği, gözle görülmeyen 

varlıklara verilen 
isimdir.

Cin ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine 
karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi ve 

kibirli varlığa verilen isimdir.

Şemadaki cümlelerin doğ ru veya yanlış olmasına 
göre hareket edil diğinde aşağıdaki rakamlardan 
hangisine ulaşılır?

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

 
11 ve 12. soruları aşağıda verilenlere göre 
cevaplandırınız.

Varlıklar âlemini üç grupta inceleyebiliriz:

 I. Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar.

 II. Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar.

 III. Ancak Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bildi-
ğimiz ruhani varlıklar. 

11. Verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi ikin-
ci grupta yer almaz?

A) Hücreler 

B) Ahiret

C) Mikro organizmalar 

D) Teleskopla görülebilen gök cisimleri

12. Aşağıdaki ayetlerden hangisi son grupta verilen 
varlıklarla ilgilidir?

A) “O, karanın ve denizin karanlıklarından yolunuzu 
bulmanız için size yıldızları var edendir. Bilebilen 
bir topluluk için Biz ayetleri birer birer (bölüm bö-
lüm) açıkladık.” 

(En’am suresi, 97. ayet)

B) “Biz, kendisi için bilinen (takdir edilmiş) bir ki-
tap olmaksızın hiçbir ülkeyi yıkıma uğratmadık.”

 (Hicr suresi, 4. ayet)

C) “Şimdi Allah, bize lütufta bulundu ve ‘hücrelere 
kadar işleyen kavurucu’ azaptan korudu.” 

(Tur suresi, 27. ayet)

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

(Enbiya suresi, 103. ayet)

13. Aşağıdakilerden hangisi insan ile şeytanın ortak 
özelliği olamaz?

A) Gelecekten haber veremezler.

B) İradeleri vardır.

C) Topraktan yaratılmışlardır. 

D) Akıl sahibidirler.
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Melekler ve Özellikleri - I

1. 7. sınıf öğrencisi Ali, bugün okulda bir olaya şahit 
oldu. Sınıf arkadaşlarından Berk, bir diğer arkadaşı 
Mehmet’le tartışmış ve yaşadığı bu tartışmayı ar-
kadaşlarına anlatıyordu. Berk, Mehmet’in arkasın-
dan hiç uygun olmayan sözler söylediği sırada Ali, 
Berk’in yanına giderek bu yaptığı davranışın hoş ol-
madığını, Mehmet şu an burada olmasa bile bu kötü 
sözlerini kaydeden meleklerin yanında bulunduğunu 
ona hatırlattı. Berk, bir an şaşırsa da Ali’nin bahsetti-
ği meleklerin adlarını hatırlayarak sarf ettiği sözlerin, 
Allah’ın (c.c.) da hoşuna gitmeyeceğini düşünerek 
sustu. 

Verilen parçada Ali’nin bahsettiği melekler aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Münker - Nekir B) Kiramen Kâtibin 

C) İsrafil Mikail D) Hafaza

2. Kur’an-ı Kerim’de, Cin suresinin 14. ve 15. ayetle-
rinde cinlerin şunları söylediği belirtilir: “Aramızda 
ilâhî emirlere boyun eğenler var, ama hak yoldan 
sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu he-
deflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin 
yakıtı olmuşlardır.”

Verilen ayetlerde cinlerin hangi özelliği vurgulan-
mıştır?

A) Ateşten yaratıldıkları

B) İradeli varlıklar oldukları 

C) Hepsinin kötü olduğu 

D) Gaybı bilemeyecekleri

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

(Tahrim suresi, 6. ayet)

Verilen ayette meleklerin hangi özelliğinden bah-
sedilmektedir?

A) Nurdan yaratıldıklarına

B) Yaptıklarından hesaba çekileceklerine 

C) İradesiz varlıklar olduklarına 

D) Ölümlü varlıklar olduklarına 

4. Melekler ve cinler gibi duyu organlarıyla algılanma-
yan fakat varlığı Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislerde 
kesin bir biçimde bildirilen şeytan (iblis) ateşten yara-
tılmıştır. Hz. Adem’in çamurdan, kendisinin ise ateş-
ten yaratıldığı gerekçesiyle ondan üstün olduğunu 
iddia etmiş, Adem’e secde etmekten kaçınmış, Al-
lah’ın lanetine uğramış ve O’nun huzurundan kovul-
muştur. Yüce Allah, Kur’an okunduğunda kovulmuş 
şeytandan kendisine sığınılmasını emrettikten son-
ra, Allah’a içtenlikle inanıp, ibadet eden ve yasakları-
nı çiğnemeyen kimseler üzerinde şeytanın hiçbir etki 
ve hakimiyetinin olamayacağını bildirmiştir.

Bu metnin düşüncesini aşağıdakilerden hangisi 
desteklemektedir?

A)  Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onla-
rı içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun 
üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. 
Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve ya-
rarlanma vardır” dedik. 

(Bakara suresi, 36. ayet)

B)  Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. 
Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üze-
rinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur” dedi. 

(Hicr suresi, 41 ve 42. ayetler)

C) Allah, bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sa-
pıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şey-
tanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru 
yolda olduklarını sanıyorlardı. 

(Araf suresi, 30. ayet)

D) Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etme-
yin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, mu-
hakkak ki o, edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve 
kötülüğü emreder… 

(Nur suresi, 21. ayet)
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5. • “Onlar Rahman’ın kulları olan melekleri dişi kabul 
ettiler. Acaba meleklerin yaratılışını mı görmüş-
ler, onların bu şahitlikleri yazılacak ve sorguya 
çekileceklerdir.” 

(Zufruf suresi, 19. ayet)

• “Onlar, üstlerindeki Rablerinden korkarlar ve 
kendilerine ne emredilirse onu yaparlar.” 

(Nahl suresi, 50. ayet)

• “Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer üçer ve 
dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun. 
O, yaratmada dilediği artırmayı yapar. Şüphesiz 
Allah her şeye gücü yetendir.” 

(Fatır suresi, 1. ayet)

Melekler ile ilgili bu ayetlerde aşağıdaki sorular-
dan hangisinin cevabı yoktur?

A) Melekler hangi maddeden yaratılmıştır?

B) Meleklerin cinsiyeti var mıdır? 

C) Melekler Allah’a isyan ederler mi? 

D) Melekler kanatlı mıdır?

6. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden 
biri değildir?

A) Allah’a kulluk etmek için yaratılmışlardır.

B) Görünen varlıklardandır.

C) Dumansız ateşten yaratılmışlardır.

D) Onlara da peygamber gönderilmiştir.

7. Gözle görülemeyen varlıklardan şeytan ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Allah’ın emrine karşı çıkmıştır. 

B) Asi ve kibirli bir varlıktır.

C) İnsanı doğru yola iletir.

D) Ateşten yaratılmıştır. 

8. “…üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. On-
lar, Allah’ın kendilerine emrettiğine karşı gelmezler, 
emrolundukları şeyi yaparlar.” 

 (Tahrim suresi, 6. ayet)

“Elçilerimiz (melekler) İbrahim’e müjdelerle gelmiş: 
Selam, demişlerdi de o; Selam, demiş ve bekleme-
den onlara kızartılmış bir buzağı ikram etmişti. Ellerini 
ona uzatmadıklarını görünce, durumlarını beğenmedi 
ve içine korku düştü…” 

 (Hud suresi, 69-70. ayetler)

“Kitapta Meryem’i de an. O, ailesinden ayrılarak, 
doğu yönünde bir yere çekilmişti. Cibril’i (Cebrail) 
göndermiştik de, ona tam bir insan olarak görünmüş-
tü.” 

 (Meryem suresi, 16-17. ayetler)

Bu ayetlerde meleklerin;

 I. çok güçlü oldukları,

 II. insan şekline girebildikleri,

 III. yeme içme özelliklerinin olmadığı

hususlarından hangilerine değinilmiştir?

A) Yalnız I.  B) Yalnız II.

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

9. Aşağıdakilerden hangisi meleklere imanın insan 
davranışları üzerindeki olumlu etkilerinden birisi 
sayılamaz?

A)  Yaptıklarının kontrol edildiğinin farkına varırlar.

B) Başkalarının haklarına saygı duyarlar.

C) Başkalarını üzmeye ve incitmeye özen gösterirler.

D) Yoksul ve kimsesizlere yardım ederler.
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1. Halil öğretmen, derste meleklere iman konusunu 

anlattıktan sonra, konunun öğrenciler tarafından ne 
kadar anlaşıldığını görmek için, onlara; “Meleklere 
iman etmenin bizlere ne gibi faydaları olabilir?” so-
rusunu sormuş ve parmak kaldıran öğrencilere söz 
hakkı vermiştir.

Engin :  Davranışlarımız sürekli kaydediliyor, bu 
davranışlarımıza dikkat etmemiz gerektiği-
ni gösterir.

Sevgi :  Meleklere iman bize güven duygusu verir.

Hande :  Onların sürekli bizi gözetliyor olması, hata 
yapmamıza neden olur.

Murat :  Başka varlıkların da olduğunu bilmek, Al-
lah’ın büyüklüğünü hatırlatır.

Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği ce-
vap yanlıştır?

A) Engin B) Sevgi

C) Hande D) Murat

2. Bazı melekler de insanın kalbine doğruyu ve ger-
çeği ilham etmekle görevlidirler. (I) Hz. Muhammed 
(s.a.v.) her gün sabah ve ikindi namazlarında mü-
minlerle birlikte olan meleklerin varlığını haber ver-
mektedir. (II) İlim ve zikir meclislerini arayıp bulmakla 
görevli melekler vardır. (III) Bazı melekler ise namaz 
kılanlarla birlikte Fâtiha suresi sonunda “amin” der-
ler. (IV)

Bu metinde numaralandırılmış yerlerden hangisi-
ne “Konuyla ilgili Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle bu-
yurmaktadır: ‘Allah Teâlâ’nın yollarda dolaşıp zikre-
denleri tesbit eden melekleri vardır. Bunlar Cenâb-ı 
Hakk’ı zikreden bir topluluğa rastladıkları zaman 
birbirlerine ‘Gelin! Aradıklarınız burada!’ diye sesle-
nirler.” eklenmelidir?

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

3. I. Bütün meleklerin isim ve görevleri Kur’an-ı Ke-
rim’de geçmekte midir?

 II. Meleklere inanmak İslam’ın beş şartından biri mi-
dir?

 III. Melekler duyu organları ile algılanabilir mi?

 IV. İnsanlar meleklerin sayısını bilebilirler mi?

Burada verilen Meleklerle ilgili her doğru cevap 20 
puan değerindedir.

7. Sınıf öğrencisi Kürşat yukarıdaki soruların tü-
müne “Hayır” diyerek cevap verdiğine göre top-
lam kaç puan almıştır?

A) 20 B) 40 C) 60  D) 80

 

4. 
C E B R A İ L
S E Z E T S D
D S I R E R İ
F D O S S A N
G G P Ğ R F F
H A Z R A İ L
J L K L Ş L İ
A H G F D S D

Bu bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur? 

A) Tabiat olaylarıyla ilgilenen melek hangisidir? 

B) Allahın izni ve emriyle ölüm vakti gelmiş olana 
varlıkların ruhunu almakla yükümlü olan melek 
hangisidir? 

C) Vahiy meleği olarak bilinen melek hangisidir? 

D) Sur’a üflemekle görevli melek hangisidir?

5. Aşağıdakilerden hangisi cinlerin özelliklerinden 
biri değildir?

A) İrade sahibidirler. 

B) Ateşten yaratılmışlardır.

C) Gaybı bilmezler. 

D) Hepsi Allah’ı (c.c.) inkar etmiştir.
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6. Cin ve şeytan konusunda bazı batıl inançlar söz konu-
sudur. Dinde olmadığı hâlde bilgisizlik sebebiyle din-
den zannedilen bu inanç ve uygulamalar insana zarar 
verir. Bazı insanlar toplanıp ruh çağırdıklarında ruhla-
rın geldiğini iddia ederler. İslam inancına göre ölen bir 
insanın ruhunun tekrar dünyaya dönmesi veya dün-
yada ki insanlarla iletişim kurması mümkün değildir.

Bu parçayı aşağıdaki ayetlerden hangisi destek-
lemektedir?

A) “Sana ruhun ne olduğunu soruyorlar, de ki: ‘Ruh, 
Rabbimin emrinden ibarettir. Bu hususta size pek 
az bilgi verilmiştir.’” 

 (İsra suresi, 85. ayet)

B) “Allah, öleceklerin ölümleri anında, ölmeyecekle-
rin de uykuları esnasında ruhlarını alır. Ölmele-
rine hükmettiği kimselerinkini tutar, diğerlerini bir 
süreye kadar salıverir. Doğrusu bunda düşünen 
kimseler için dersler vardır.” 

(Zümer suresi, 42. ayet)

C) “Onlardan birine ölüm gelince: ‘Rabbim! Beni geri 
çevir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi 
iş işlerim’ der. Hayır; bu söylediği sadece kendi 
lafıdır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkala-
rında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel 
vardır.” 

(Mü’minun suresi, 99-100. ayetler)

D) “Irzını korumuş olan kadını da (Meryem’i de) ha-
tırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de, 
oğlunu da âlemlere (kudretimizi gösteren) birer 
delil yapmıştık.” 

(Enbiya suresi, 91. ayet)

7. Atilla Bey’in annesi 81 yaşında geçirdiği beyin ka-
naması sonrası geçtiğimiz çarşamba günü hayatını 
kaybetti. Atilla Bey’in on iki yaşındaki oğlu Efe ba-
basına, babaannesinin nasıl öldüğünü, canının kim 
tarafından alındığını sordu. Atilla Bey sözlerine şöyle 
başladı: “Allah (c.c.), Secde suresi, 11. ayette şöyle 
buyurmaktadır: De ki: Sizin için görevlendirilen ölüm 
meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüle-
ceksiniz.” Bunun üzerine Efe babasına tekrar sordu: 
“Baba ölüm meleğinin adı nedir?” Atilla Bey şöyle 
cevap verdi:----

Verilen parça aşağıdakilerden hangisiyle tamam-
lanırsa doğru olur?

A) Cebrail B) İsrafil

C) Mikail  D) Azrail

8. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Akif Bey 7/A 
sınıfı öğrencisi Gülşen’den ders sonunda dersi özet-
lemesini istemiştir.

Gülşen : Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. 
Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır. Yeme, 
içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yok-
tur. Sürekli olarak Allah’a ibadet ederler. 
İkişer, üçer, dörder kanatları vardır. Duyu 
organları ile algılanamaz ve Allah’ın istedi-
ği çeşitli şekillerde görünebilirler.”

Gülşen dersi özetlerken bir yerde yanlışlık yapmıştır.

Buna göre Gülşen’in yanlışının düzeltilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Duyu organlarıyla algılanamaz yerine, algılanabi-
lir demeliydi. 

B) Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır yerine yoktur 
demeliydi.

C) Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yok-
tur yerine, vardır demeliydi.

D) Kanatları vardır yerine, kanatları yoktur demeliydi.

9. “Sûr’a üflenince, Allah’ın dilediği bir yana, göklerde 
olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra Sûr’a 
bir defa daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp 
dururlar”. 

(Zümer suresi, 68. ayet)

“Sağında ve solunda, onunla beraber oturan iki alıcı 
melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her 
sözü zaptederler.”

(Kaf suresi, 17-18. ayetler)

Yukarıdaki ayet meallerinde sırasıyla hangi me-
leklerden söz edilmektedir?

A) Azrail – Cebrail

B) Münker Nekir – Mikail

C) İsrafil – Kiramen Katibin 

D) Mikail – Hafaza
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TEST

1. Meleklerin bazılarının isim ve görevleri Kur’an-ı Ke-
rim’de ve hadislerde geçmektedir. Bunların en çok 
bilineni dört büyük melektir. 

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni yukarıdaki bil-
giyi vermiş ve öğrencilerine “Dört büyük melek ve 
görevleri nelerdir?” diye sormuştur. Bazı öğrenciler 
şöyle cevap vermiştir:

Hakan : Cebrail: Allah’tan vahiy getirmekle görev-
lidir.

Meltem : Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönet-
mekle görevlidir.

Arife : İsrafil: Öldükten sonra kabirde insanları 
sorgulamakla görevli melekdir.

Turgut : Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli 
melektir.

Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yan-
lıştır?

A) Hakan  B) Meltem

C) Arife  D) Turgut

2. “---- Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelme-
yen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler 
vardır.” 

 (Tahrim suresi, 6. ayet)

Verilen ayete göre melekler neyin sembolüdür?

A) Cesaretin B) Günahsızlığın

C) Temizliğin D) İyiliğin

3. Nur  : Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur.

Emine  : İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.

Murat : Allah’ın (c.c.) istediği çeşitli şekillerde gö-
rünebilirler.

Bu öğrenciler aşağıdaki sorular dan hangisine ce-
vap vermiş olabilir? 

A) Cinlerin özellikleri nelerdir? 

B) Şeytanın özellikleri nelerdir? 

C) Dinimizde yeri olmayan batıl inançlar nelerdir? 

D) Meleklerin özellikleri nelerdir?

4. Kur’an-ı Kerim savaşlarda sabreden ve Allah’tan 
(c.c.) korkan müminlere meleklerin yardım ettiğini 
haber vermektedir. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen bilgiyi des-
teklemektedir?

A) “Allah, gerçekten Kendisi’nden başka İlah olmadı-
ğına şahitlik etti; melekler ve ilim sahipleri de O’n-
dan başka İlah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. 
Aziz ve Hakim olan O’ndan başka İlah yoktur.” 

(Al-i İmran suresi, 18. ayet)

B) “Gerçek şu ki, Biz onlara melekler indirseydik, 
onlarla ölüler konuşsaydı ve herşeyi karşılarına 
toplasaydık, Allah’ın dilediği dışında yine onlar 
inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik 
ediyorlar” 

(En’am suresi, 111. ayet)

C) “Her kim Allah’a, meleklerine, elçilerine, Cibril’e 
ve Mikail’e düşman ise, artık şüphesiz Allah da 
kafirlerin düşmanıdır.” 

(Bakara surei, 98. ayet)

D) “İnananlara: ‘Rabbinizin size gönderilmiş üç bin 
melekle yardım etmesi size yetmeyecek mi?’ di-
yordun. Evet, eğer sabrederseniz, sakınırsanız 
ve onlar de hemen üzerinize gelirlerse Rabbiniz 
size, nişanlı beş bin melekle imdat edecektir.” 

(Al-i İmran suresi, 124,125. ayetler)

5. “Ey Muhammed! De ki: ‘Ruhu’l-Kudüs , inananların 
inançlarını sağlamlaştırmak, müslümanlara doğru 
yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere 
Kur’an’ı Rabbinden hak olarak indirdi.’” 

(Nahl suresi, 102. ayet)

“De ki: ‘Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı ala-
cak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.’” 

(Secde suresi, 11. ayet)

Yukarıdaki ayet meallerinde sırasıyla hangi me-
leklerden söz edilmektedir?

A) Cebrail – Azrai 

B) Mikail – Hafaza

C) İsrafil – Kiramen Katibin 

D) Mikail – Münker Nekir

Melekler ve Özellikleri - III

4
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4
TEST

6. 

I II III IV

D

D D

Y

Y Y

Toplumda fal, ruh 
çağırma, sihir ve büyü 

gibi doğru inanışlar 
vardır.

Cinler bilinçli ve irade 
sahibi varlıklardır.

Cinlerin de inananları ve inkâr edenleri vardır.

Şemadaki cümlelerin doğ ru veya yanlış olmasına 
göre hareket edil diğinde aşağıdaki rakamlardan 
hangisine ulaşılır?

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

7. 
•  Nurdan yaratılmışlardır.

• Duyu organlarıyla algılanamazlar.

• - - - -

 

Fulya öğretmen 7/A sınıfında meleklerle ilgili konu 
tekrarı yaparken öğrencilerin söylediklerini maddeler 
hâlinde tahtaya yazmıştır.

Buna göre tahtaya aşağıdakilerden hangisi yazı-
lırsa yanlış bir bilgi olur?

A) Bu nurani ve ruhani varlıklara inanmak imanın altı 
şartından biridir. 

B) Geleceği bilmezler.

C) Hz. Muhammed’i (sav) dinleyerek ona iman eden-
leri vardır.

D) İrade sahibi olmayan varlıklardır.

8. Aşağıdakilerden hangisi dinde olmadığı hâlde 
bilgisizlik sebebiyle dinden zannedilen bu inanç 
ve uygulamalardan biri değildir?

A) Ruh çağırma B) Sihir

C) İstihare D) Falcılık

9. Melekler ve cinler gibi duyu organlarıyla algılanma-
yan fakat varlığı Kur’an-ı Kerim ve sahih hadislerde 
kesin bir biçimde bildirilen şeytan (iblis) ateşten yara-
tılmıştır. Hz. Adem’in çamurdan, kendisinin ise ateş-
ten yaratıldığı gerekçesiyle ondan üstün olduğunu id-
dia etmiş, Adem’e secde etmekten kaçınmış, Allah’ın 
lanetine uğramış ve O’nun huzurundan kovulmuştur. 
Daha sonra Hz. Adem ve eşi Havva’yı yanıltarak on-
ların cennetten çıkmalarına sebep olmuştur. Şeytan 
ilk insandan beri bütün insanlara, kötülükleri, küfür 
ve günahları süsleyip güzel gösterir, insanları hak 
yoldan uzaklaştırmak için elinden geleni yapar. Yüce 
Allah, kovulmuş şeytandan kendisine sığınılmasını 
emrettikten sonra, Allah’a içtenlikle inanıp, ibadet 
eden ve yasaklarını çiğnemeyen kimseler üzerinde 
şeytanın hiçbir etki ve hakimiyetinin olamayacağını 
bildirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde verilmek is-
tenen mesajı desteklemektedir?

A) Derken, şeytan ayaklarını oradan kaydırdı. Onla-
rı içinde bulundukları konumdan çıkardı. Bunun 
üzerine biz de, “Birbirinize düşman olarak inin. 
Sizin için yeryüzünde belli bir süre barınak ve ya-
rarlanma vardır” dedik. 

(Bakara suresi, 36. ayet)

B) Allah, “İşte bu bana ulaştıran dosdoğru yoldur. 
Azgınlardan sana uyanlar dışında, kullarım üze-
rinde senin hiçbir hakimiyetin yoktur” dedi.

 (Hicr suresi, 41 ve 42. ayetler)

C) Allah, bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sa-
pıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah’ı bırakıp şey-
tanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru 
yolda olduklarını sanıyorlardı. 

(Araf suresi, 30. ayet)

D) Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etme-
yin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse, mu-
hakkak ki o, edepsizliği (yüzkızartıcı suçları) ve 
kötülüğü emreder… 

(Nur suresi, 21. ayet)

10. Aşağıdakilerden hangisi batıl inançların toplum-
sal zararlarından biri değildir?

A) Toplumu yalana sürükler.

B) Ruh ve beden sağlığını etkiler.

C) Aile içinde huzursuzluğa yol açar.

D) İnsanlar arasındaki barışı yok eder.
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TESTDünya ve Ahiret Hayatı / Ahiret Hayatının Aşamaları / 
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi - I

5
1. Trafikte şerit ihlali yapıp hız sınırına uymadan ara-

ba süren Oktay, yanında seyreden araçtaki Ahmet’le 
tartışmaya başladı. En sonunda arabalarından indiler 
ve birbirlerinin üzerine doğru yürüdüler. Oktay kavga 
etmeye kararlıydı fakat Ahmet ona şunları söyledi: 
“Sen Allah’tan korkmuyor musun? Bir insana zarar 
versen, kazaya sebebiyet versen bunun hesabını 
ahirette nasıl verirsin?”

Verilen olaydan hareketle ahirete inanan insanın;

 I. Sorumluluk bilinciyle hareket etmesi.

 II. Yaptığı her hareketin hesabını vereceğini bilmesi.

 III. Dünya hayatın sonlu olduğunu bildiği için her is-
tediğini, istediği şekilde yapması.

tutumlarından hangilerini benimsemesi doğru 
olur?

A) I, II ve III.  B) II ve III. 

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

2. “Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökle-
ri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet 
temelinde, belli bir süreye kadar kalmak üzere yarat-
mıştır. Fakat şu bir gerçek ki insanların birçoğu Rab-
lerine kavuşmayı hâlâ inkâr etmektedir.”

(Rûm suresi, 8. ayet)

Bu ayette eleştirilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanların ölümden korkması

B) İnsanların ahiret hayatını inkâr etmesi

C) Allah’ın varlığının ve gücünün insanlar tarafından 
anlaşılmaması

D) İnsanların ölümün varlığını unutarak yaşaması 

3. Ahiret hayatının aşamalarından biri de haşr olayıdır. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisinde haşr 
olayından bahsedilmektedir?

A) “Doğrusu Rabbin onları diriltip bir araya getire-
cektir. Şüphesiz O hakimdir, her şeyi bilendir.” 

(Hicr suresi, 25. ayet)

B) “O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını 
bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder.” 

(Yâsîn suresi, 65. ayet)

C) “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun 
mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir 
kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” 

(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)

D) “... Allah’ın rızası ise hepsinden (bütün cennet ni-
metlerinden) daha büyüktür. İşte büyük kurtuluş 
da budur.” 

(Tevbe suresi, 72. ayet)

4. • “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndü-
rülmeyeceğinizi mi sandınız?” 

(Mü’minûn suresi, 115. ayet)

  • “Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. 
Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmaya-
cak mısınız?” 

(En’âm suresi, 32. ayet)

Verilen ayetlerde yapılan ortak vurgu aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Ahirete inanan insanların adaletli olması gerektiği

B) Ahirete imanın kişiyi daha sabırlı yapacağı

C) Dünya hayatının geçiciliği

D) Kıyametin vaktini insanların bilebileceği
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5
TEST Dünya ve Ahiret Hayatı / Ahiret Hayatının Aşamaları / 

Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi - I

5. “... Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. Fa-
kat biz onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman, o 
harekete gelir, kabarır, her çeşitten iç açıcı bitkiler 
verir. Çünkü Allah (c.c.) hakkın ta kendisidir. O, ölü-
leri diriltir, yine O her şeye hakkıyla kâdirdir. Kıyamet 
vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah 
(c.c.) kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır.” 

(Hac suresi, 5-7. ayetler)

Bu ayetlerdeki altı çizili bölümde anlatılan olay 
aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Kıyamet  B) Berzah

C) Ba’s D) Gayb

6. “Hiçbir ümmet kendi ecelini ne öne alabilir ne de er-
teleyebilir.” 

(Hicr suresi, 5. ayet)

Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ölüm bir son değildir.

B) Ölüm Allah’ın elindedir, vaktini insanlar belirleye-
mez.

C) Ölüm dünyadan ahirete geçişin ilk aşamasıdır.

D) Öleceğini bilen insan her zaman iyi davranışlar 
sergilemelidir.

7. “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirme-
ye kalkışıyor ve: ‘Şu çürümüş kemikleri kim dirilte-
cek?’ diyor. De ki: Onları ilk defa yaratan diriltecektir. 
O, her türlü yaratmayı bilendir.” 

(Yâsîn suresi, 78-79. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetlerde eleşti-
rilenler arasında gösterilemez?

A) Ahiret gününe iman etmeyenler

B) Ba’s olayına inanmayanlar

C) Ölümün bir yok oluş olduğuna inananlar

D) Ahirete inandığı hâlde kötü işler yapanlar

8. Kur’an-ı Kerim, ölümden sonra yeniden dirilme ola-
cağını ve insanların dünyada yaptıkları eylemlerden 
sorgulanacağını bildirmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in, yeni-
den dirilişi, insan aklına kavratmak için verdiği 
örneklerden değildir?

A)  Allah’ın gökleri ve yerleri düzenli bir şekilde yarat-
ması.

B)  Yağmurun etkisiyle çeşitli meyve ve sebzelerin 
topraktan yeşermesi.

C) Kuru toprağa yağan yağmurdan sonra topraktan 
çeşitli bitkilerin çıkması.

D) Sonbahardan sonra yok olan bitki örtüsünün ilk-
baharda tekrar ortaya çıkması.

9. “Dünya ahiretin tarlasıdır.”

Bu hadis ile aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
aynı mesajı vermektedir?

A) Ne ekersen onu biçersin.

B) Dünya malı dünyada kalır.

C) Dost kara günde belli olur.

D) Görünen köy kılavuz istemez.

10. “Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık 
kimseye hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir 
hardal tanesi kadar dahi olsa, onu getirir ortaya ko-
yarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”

(Enbiyâ suresi, 47. ayet)

Bu ayette ahiret hayatı ile ilgili vurgulanan kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mizan B) Tartı

C) Sırat D) Haşr
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6
1. “Allah (c.c.), onları sanki günün ancak bir saati kadar 

kaldıklarını sandıkları bir durumda yeniden diriltip 
toplayacağı gün aralarında birbirleriyle tanışırlar. Al-
lah’ın (c.c.) huzuruna varmayı yalanlayanlar elbette 
zarara uğramışlardır. Çünkü onlar doğru yola gitme-
mişlerdi.” 

(Yûnus suresi, 45. ayet)

Bu ayette altı çizili yerde belirtilen toplanma aşa-
ğıdakilerden hangisinde gerçekleşir?

A) Cennet B) Berzah 

C) Cehennem D) Mahşer

2. “Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o du-
raktan kurtulursa sonraki durakları daha kolay geçer. 
Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacak-
tır.”

Bu hadiste bahsedilen durağa aşağıdaki isimler-
den hangisi verilir?

A) Haşir B) Mizan

C) Ölüm D) Berzah

3. Ahirette insanlar kendi istekleriyle yaptıkları davra-
nışlardan hesaba çekilirler. 

Bu bilgiye göre ahiret gününde, insanlar aşağıda-
kilerden hangisinden dolayı hesaba çekilmezler?

A)  Nerede ve ne zaman doğduğumuzdan

B)  Vücudumuzu nerede yıprattığımızdan

C) Malımızı nerede kazanıp nereye harcadığımızdan

D) Bildiklerimizi nasıl kullandığımızdan

4.  “İslam inancına göre ölüm, bir yok oluş değildir. Ölen 
insan mutlaka öbür dünyada dirilecektir. Akıllı ve ira-
de sahibi bir varlık olması sebebiyle de dünyada yap-
tıklarından sorumlu tutulacaktır.”

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

A) Ahiretin varlığı

B)  Yeniden dirilme

C) Hesaba çekilme

D) Berzah aleminde bekleme

5. Cennet ve cehennemle ilgili aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A)  Cennet ve cehennem ahiret hayatındadır.

B)  İnkârcılar en sonunda cennete gidecektir

C) İnanıp yararlı işler yapanlar cennete gidecektir.

D) Cennette sevinç ve mutluluk vardır.

6. Ahiret; öldükten sonra dirilerek bu dünyada yaptığı-
mız iyiliklerin karşılığını ödül olarak, yaptığımız kötü-
lüklerin karşılığını da ceza olarak alacağımız yerdir.

Ahiret inancı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
bağlantısız bir cümledir?

A) Allah güzel işler yapanları ödüllendirecektir.

B) Allah kötülük yapanlara karşılığını verecektir.

C) Herkes dünyada yaptıklarının hesabını verecektir.

D) Din anlayışındaki farklılıklar zenginliktir.
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TEST Dünya ve Ahiret Hayatı / Ahiret Hayatının Aşamaları / 

Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi - II

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

(Mülk suresi, 2. ayet)

Bu ayette verilmek istenen ana mesaj aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Dünya imtihan yeridir.

B) Allah iyi insanları sever.

C) Allah her şeyi yaratmıştır.

D) Her canlı ölümü tadacaktır.

8. “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece ke-
rem sahibi, Yüce Rabbi’nin varlığı süreklidir.” 

(Rahman suresi, 26. ve 27. ayetler) 

Bu ayetlere göre hayatın sonlu olduğu bilincinde 
olan bir mümin, yaşamını doğru değerlendirmek 
için aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Çevresine ve topluma karşı görevlerini yerine ge-
tirir.

B)  Vaktinin kıymetini bilir.

C) Gününü gün eder, ölümlü biri olarak her istediğini 
yaşamak için uğraşır.

D) İbadetlerini titizlikle yerine getirir.

9. 

?

Dünya hayatı Ahiret hayatı

Mizan

Berzah
Cehennem

Cennet
Mahşer

Bu görselde “?” ile gösterilen bölüme aşağıdaki-
lerden hangisi gelmelidir?

A) Ecel B) Ömür

C) Kıyamet D) Hesap

10. Her insan kendisi için belirlenmiş hayatı yaşadıktan 
sonra ölür. Çünkü bu dünyadaki görevi bitmiştir. Kim-
se ölümden kaçamaz. Fakat ölüm bir son değildir. 
İnsan öldükten sonra belirli aşamalardan geçer. En 
sonunda ise ödüllendirilir veya cezalandırılır. 

Bu aşamalar şu şekildedir:

 I. Berzah

 II. Mahşer

 III. Sırat

 IV. Mizan

 V. Cennet - Cehennem

Buna göre yukarıda verilen ahiret aşamalarının 
doğru sıralanabilmesi için hangilerinin yer değiş-
tirmesi gerekmektedir?

A) II ve III.  B) III ve IV.

C) III ve V.  D) I ve II.

11. Mahşer yerinde, insanlar yaptıklarından hesaba çe-
kilecek ve kendisine bazı sorular da sorulacaktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sorulardan biri değil-
dir?

A) Gençliğini nerede geçirdin?

B) Bildiklerinle amel ettin mi?

C) Ömrünü nerede tükettin?

D) Ne kadar mal biriktirdin?
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2. I. Ölüleri diriltmesi

 II. Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandır-
ması

 III. Bebekken konuşması

 IV. Kendisine ve havarilerine gökten sofra indirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Hz. İsa’nın mucizeleri 
arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

3. I. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine

 II. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine)

 III. Sinsi vesvesecinin şerrinden,

 IV. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden

Yukarıdakilerden hangisi Nâs suresinin anlamı 
arasında yer almaz?

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

1. I. “Meryem oğlu (İsa) Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi 
dürüst ve inançlı bir kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz, sonra bak nasıl 
saptırılıyorlar!” 

(Mâide suresi, 75. ayet)

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

(Saff suresi, 6. ayet)

 III. “... Hâlbuki onu ne öldürdüler ne de astılar, fakat öldürdükleri onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa dü-
şenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedir; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir sağlam bilgileri yoktur. 
Kesin olarak onu öldürmediler, bilâkis Allah onu kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.” 

(Nisâ suresi, 157-158. ayetler)

 IV. “…Hıristiyanlar ‘İsa Mesih, Allah’ın oğludur.’ dediler. Bu, onların ağızlarıyla söyledikleri (yalan) sözleridir. Onların 
bu sözleri daha önce inkâr etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah, onları kahretsin. Nasıl da haktan çevri-
liyorlar!”

(Tevbe suresi, 30- 31. ayetler)

Numaralandırılmış olarak verilen ayetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. ayet Hz. İsa ve annesi Hz. Meryem’in bizim gibi bir insan olduğunu ifade eder.

B) II. ayet Hz. İsa’nın, son peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v.) olduğunu insanlara anlattığını belirtir.

C) III. ayet Hz. İsa’nın, kendisine inanmayanlar tarafından öldürüldüğünü anlatır.

D) IV. ayet Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelmesinden dolayı Hristiyanların onun Allah’ın oğlu olduğuna inandıklarını 
belirtir.
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TEST Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.) /

Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

4. a. İlâhi’n-nâs.

b. Meliki’n-nâs.

c. Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.

d. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.

e. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

f. Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.

Yukarıda Nâs suresinin ayetleri karışık bir hâlde ve-
rilmiştir. Surenin doğru sıralanması için Ahmet, Yu-
suf, Yunus ve Enes şunları söylemiştir.

Ahmet : “f ayeti en başa alınmalıdır.”

Yusuf : “b ayeti en sona alınmalıdır.”

Yunus : “b ayeti ikinci sırada yer almalıdır.”

Enes : “a ayeti üçüncü sırada yer almalıdır.”

Buna göre Nâs suresinin sıralanışıyla ilgili aşağı-
dakilerden hangisinin söylediği yanlıştır?

A) Ahmet  B) Yunus 

C) Yusuf  D) Enes

5. “---- Ey Meryem! Gerçekten sen iğrenç bir şey yaptın. 
Ey Hârûn’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir insan 
değildi, annen de iffetsiz değildi” 
 (Meryem Suresi, 27-28. ayetler)

Hz. Meryem’in kavmi yukarıdaki ayette geçen 
sözleri ne zaman söylemiş olabilir?

A) Hz. Meryem ailesinden ayrılıp kendisine tahsis 
edilen yerde ibadet edip yaşarken

B) Hz. Meryem’in hamile kaldığını gördüklerinde

C) Hz. Meryem Hz. İsa’yı (a.s) dünyaya getirdikten 
sonra

D) Hz. İsa (a.s) insanları Allah’a kulluk etmeye ça-
ğırdığında

6. Okunuşu Anlamı

Min şerri’l 
vesvâsi’l-hannâs. 1

O sinsi 
vesvesecinin 
şerrinden,

7

Meliki’n-nâs.

2

Gerek cinlerden, 
gerek insanlardan
olan bütün 
vesvesecilerin 
şerrinden
Allah’a sığınırım!

8

Mine’l-cinneti 
ve’n-nâs. 3

De ki: Sığınırım 
ben insanların
Rabbine,

9

Kul eûzü bi 
Rabbi’n-nâs. 4 İnsanların İlâhına. 10

Ellezî yüvesvisü fî 
sudûri’n-nâs. 5

İnsanların Melikine 
(mutlak sahip
ve hakimine),

11

İlâhi’n-nâs. 

6

O ki insanların 
göğüslerine (kötü
düşünceler) 
fısıldar. 

12

Ayetler yanlarında verilen sayılar ile temsil edil-
diğine göre nas suresinin okunuşu ve anlamının 
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Okunuşu Anlamı

A) 4 – 2 – 6 – 1 – 5 – 3 9 – 10 – 11 – 7 – 8 – 12

B) 4 – 1 – 5 – 2 – 6 – 3 7 – 10 – 11 – 9 – 12 – 8

C) 4 – 1 – 5 – 2 – 6 – 3 9 – 10 – 11 – 17 – 12 – 8

D) 4 – 2 – 6 – 1 – 5 – 3 9 – 11 – 10 – 7 – 12 – 8

7. Nas suresi ile ilgili;

 I. Kur’an’ı Kerim’in son suresidir.

 II. Nas insanlar demektir.

 III. Kötülüklerden Allah’a (c.c.) sığınılması gerektiği-
ni bildirir.

numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşılabi-
lir?

A) I ve II. B) II ve III.

C) I ve III. D) I, II ve III.
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1. “…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe’yi haccetmesi, Al-

lah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…” 

(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet)

Verilen ayette altı çizili bölümde;

 I. Hacca gitmesine engel bir hastalığı bulunmamak

 II. Yol güvenliğinin bulunması

 III. Hac yapmak için gerekli maddi güce sahip olmak

 IV. Akıl sağlığı yerinde olmak

şartlarından hangilerinin gerekli olduğu çıkarıla-
bilir?

A) Yalnız IV. B) III ve IV.

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

2. Burak :  Arefe günü güneş battıktan sonra Müz-
delife’ye geçilerek sabah namazına kadar 
Müzdelife vakfesi yapılır.

Ömer :  Sadece bayramın birinci günü sabahı Mi-
na’da şeytan taşlanır.

Seyit :  Tıraş olup ihramdan çıkmak Mina’da yapı-
lır.

Burak, Ömer ve Seyit, din kültürü ve ahlak bilgisi der-
sinde işlemiş oldukları hac konusunu tekrar etmek-
tedirler.

Buna göre Burak, Ömer ve Seyit’in verdiği bilgi-
lerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Burak doğru bir bilgi vermiştir.

B) Ömer doğru bir bilgi vermiştir.

C) Seyit haccın yapılışı konusunu anlamıştır.

D) Ömer yanlış bir bilgi vermiştir.

3. • Saç, sakal ve tırnak kesmenin, güzel koku sürün-
menin yasak olduğu hac vazifesi

  • İhrama giren kişinin okuduğu dua

  • Zilhicce ayının 9.günü Arafat’ta bir süre bulun-
mak

  • Hac ve umre ibadetleri esnasında Safa ve Merve 
tepeleri arsında yedi kez gidip gelmek 

Verilenler arasında aşağıdaki kavramların hangi-
sinin karşılığı yoktur?

A) İhrama girmek  B) Telbiye 

C) Vakfe  D) Tavaf 

4. Müslüman bir ülkenin önemli devlet adamlarından 
biri olan Bünyamin, hac ibadetini yerine getirirken 
ülkesiyle ilgili yaşanan problemleri diğer Müslüman 
ülke temsilcilerine ifade etme fırsatı buldu. Bu saye-
de önemli birtakım siyasi ve ekonomik gelişmelerin 
de öncüsü oldu. Bünyamin, sadece bireysel olarak 
ibadet etme mutluluğunu yaşamakla kalmamış va-
tanında yaşananları da Müslüman kardeşlerine an-
latma ve kardeşlik şuuruyla, yardımlaşma ve daya-
nışma bilincinin gerçekte var olduğunu da görmüş 
oldu. Ülkesine bu kazanımla dönen Bünyamin hac 
ibadetinin ----

Verilen parça düşüncenin akışına göre aşağıda-
kilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) farklı ırktan Müslümanların birbirini tanımasına 
neden olduğunu yaşayarak öğrendi.

B) Dünya Müslümanlarının, birbirlerinin sevinç ve 
üzüntülerine ortak olmasına bir fırsat olduğunu 
kavradı.

C) Müslümanların sorunlarına yönelik çözümlerin 
üretilmesine vesile olan bir ibadet olduğunu anladı.

D) ben duygusunu pekiştirdiğini ve bencilliği ön pla-
na çıkardığını gördü.


