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1.

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

Test
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 rüzgarı 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.

2.

4.

“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi
kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve
denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar
verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan
üstün kıldık.”
(İsrâ suresi, 70. ayet)

Bu ayette belirtilen insanın üstünlüğü, hangi
özelliği sebebiyle verilmiştir?

Varlıklar âlemini üç grupta incelemek mümkündür;
•• 

Duyu organlarımızla algılayabileceğimiz varlıklar

•• 

Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar

•• 

Ancak Allah’ın haber vermesi sonucu bildiğimiz
varlıklar

A) Görebilmesi

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisinin diğerlerinden farklı bir gruba girdiği söylenebilir?

B) Konuşabilmesi

A) Melek

B) Cin

C) Duyu organları olması

C) Şeytan

D) Mikrop

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 varlıklar 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 verdiğine göre toplam kaç puan almıştır?
A) 100

B) 75

C) 50

D) 25

Notlarım
Varlıklar âlemi üç grupta incelenir. Bunlar;
1-

Duyu organlarımızla algılayabileceğimiz varlıklar
(Bitkiler, insanlar, hayvanlar vb.)

2-

Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar (Gökcisimleri, mikroplar, mikroorganizmalar 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 bildirmektedir.

ınıf
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1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

I.

7. S

3.

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

D) Akıl ve irade sahibi olması

1.
Test
5.

Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

Süleyman Öğretmen, insanın varlıklar âlemi içerisindeki seçkin konumu hakkında öğrencilerine bilgi vermektedir:
İnsan aklı sayesinde düşünebilir, doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden ayırabilir. İyi olanı anlama ve onu tercih etme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle varlıklar arasında yaptıklarından sorumlu tutulan “az sayıdaki varlık türünden biri” insandır.
Süleyman Öğretmen’in verdiği bilgi aşağıdaki ayetlerden hangisi ile desteklenebilir?
A) “Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık.”
(Hicr suresi, 26. ayet)
B) “Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından
daha yakınız.”
(Kâf suresi, 16. ayet)
C) “O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü
yetendir.”
(Furkân suresi, 54. ayet)
D) “Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel
güzel rızıklar verdik. Yine onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”
(İsra suresi, 70. ayet)

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

“Cin’i de yalın bir ateşten yarattı.”
(Rahmân suresi, 15. ayet)

Bu ayette cinlerin;
I. Varlıkları Kur’an’dan öğrenilir.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanlara örnek gösterilemez?

II. Yaratılışları insanlardan farklıdır.

A) Radyo sinyali

B) Televizyon

III. İrade sahibi varlıklardır.

C) Ses

D) Isı

özelliklerden hangilerine ulaşılabilir?

7.

Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele
alınabilir: Yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği gözle görülmeyen varlıklar; ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen varlıklar;
ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine
karşı geldiği için ilahi rahmetten kovulan asi
ve kibirli varlık.
Bu panoda aşağıdaki varlıklardan hangisine
değinilmemiştir?

8

8.

Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun muhakkak gözle görülmesi gerekmez. Çünkü bazı şeyler
gözle görülmez ancak farklı bir duyu organıyla fark
edilebilir.

A) Melek

B) İnsan

C) Cin

D) Şeytan

7. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

6.

A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

ınıf

2.

Melekler ve Özellikleri

Test
1.

3.

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.”

Meleklerin duaları şöyledir:
•• 

Rabbi’miz! Müminleri bağışla!

•• 

Rabbi’miz! Tövbe edenleri bağışla, onları cehennem azabından koru!

•• 

Rabbi’miz! Müminleri Adn cennetine koy!

•• 

Rabbi’miz! Müminleri kötülüklerden koru!

Verilen duaları düşünecek olursak, Melekler
için aşağıdaki ifadelerden hangisini söylemek
daha doğru olur?
A) Melekler Allah’a itaat eden varlıklardır.

Bu verilen metinde meleklerin aşağıdaki hangi
özelliğine değinilmemiştir?

B) Melekler olmazsa Allah kullarına emirlerini iletmesi zor olurdu.

A) Gaybı bilmedikleri
B) Çeşitli şekillere girebildikleri

C) Melekler inanan insanların iyiliği için dua ederler.

C) İradelerinin olmadığı

D) Melekler sadece tövbe edenler için dua ederler.

D) Çok hızlı varlıklar olduğu
4.

Cebrail

Münker Nekir

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

Yukarıda verilen melekler, görevleri ile eşleştirildiğinde aşağıdaki hangi seçenek dışarıda kalır?

Yardımsever insanlara “Melek gibi” denilmesi
meleklerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Çok hızlı hareket etmeleri

A) İnsan öldükten sonra onları sorguya çeken meleklerdir.

B) Allah’ın izniyle çeşitli şekillere girebilmeleri

B) Kıyamet gününü ilan etmekle görevli melektir.

C) Cinsiyetlerinin olmaması

C) Peygamberlere vahiy getiren melektir.
D) Sevap ve günahlarımızı yazan yazıcı meleklerdir.

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

D) Kötülük yapma özelliklerinin olmaması

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

Notlarım
Meleklerin özellikleri;
• 	 Duyu organlarıyla algılanamaz ve gözle görülmezler.

• 	 Yeme, içme, uyuma gibi insani ihtiyaçları yoktur.

• 	 Kanatları vardır.

• 	 Cinsiyetleri yoktur.

• 	 İradeleri yoktur.

• 	 Nurdan yaratılmışlardır.

7. S

2.

Kiramen
Kâtibin

ınıf
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2.
Test
5.

Melekler ve Özellikleri

“…(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 bağışla,
onları cehennem azabından koru!
Rabb’imiz! Mü’minleri ve babalarından, eşlerinden, soylarından iyi olanları, kendilerine söz verdiğin Adn cennetlerine 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

•

•• 

•• 

“O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, Arş’ın
sahibidir. Buluşma günü hakkında (insanları)
uyarmak için, irâdesiyle ilgili vahyi kullarından
dilediğine, kendi indirir.”
(Mü’min suresi, 15. ayet)
“Sûr’a üflenir ve Allah’ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür.
Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.”
(Zümer suresi, 68. ayet)

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

A) Cebrail

B) Mikail

C) İsrafil

D) Azrail

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Mevlamız “Onlar Allah’ın
kendilerine emrettiği şeylere asla isyan etmezler.
Neye memur edilirlerse onu yaparlar.” buyurmaktadır.
Tahrim suresinin 6. ayetinde sözü edilen grup
aşağıdakilerden hangisidir?

10

A) Cinler

B) Melekler

C) İnsanlar

D) Muhacirler

7. S

“Kitapta Meryem’i de okuyup an. Hani o, evinden ayrılarak doğu tarafına çekilmişti. Onlarla
kendi arasına bir perde çekmişti. Derken ona
ruhumuzu (Cebrail (a.s.)) gönderdik; ruh ona
tam bir insan şeklinde göründü.”
(Meryem suresi, 16-17. ayetler)
Bu ayetlerde meleklerle ilgili aşağıdakilerden
hangisi vurgulanmıştır?
A) Görülemezler.

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

Aşağıdaki meleklerden hangisi bu ayetlerden
hiçbiri ile ilişkilendirilemez?

7.

8.

B) Duyu organları vasıtasıyla algılanamazlar.
C) İnsanlar gibi uyku, dinlenme, beslenme gereksinimleri yoktur.
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

6.

D) Allah’ın dilemesiyle görülebilen varlıkların şekline girebilmektedirler.

ınıf

3.

Melekler ve Özellikleri

Test
1.

		

Unutma…!
Omuzlarında taşıdığın iki kameraman
hayatını filme almakta,
ve sakın unutma bu gün yaptıkların
yarın
DEV ekranda

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur Bey 7/A sınıfında akıllı tahtada bu görseli göstererek ders anlatmaktadır:
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)

B)

Kiramen
Katibin

C)

Münker-Nekir

D)

Hafaza
Melekleri

Melekler bizleri iyiliğe ve güzelliğe çağırır. Bu ses dost sesidir. Buna uymak bize iyi işler yaptırır, sevap kazandırır.
Meleklere inanan insan, bazı meleklerin yanında bulunduğunu da bilir. Onların bazılarının sevap ve günahlarını
kaydettiğinin bilincindedir. Bu nedenle davranışlarına dikkat eder. İyilik edip kötülükten kaçınmaya çalışır. “Beni
kimse görmüyor, istediğimi yaparım.” diye düşünmez, kötülükten uzak durur.
Verilen bu paragraftan aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Melekler bizleri iyiliğe ve güzelliğe çağırır.

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

B) Meleklere iman, iyi işler yapmamıza kötülükten sakınmamıza yardımcı olur.
C) Gizli olarak yaptığımız davranışları kimse göremez.

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

D) Meleklerden bazıları bizim sevap ve günahlarımızı yazmak üzere her zaman yanımızdadırlar.

Notlarım
Cebrail; Allah tarafından vahiy getiren melektir.
Azrail; canlıların ruhlarını alan melektir.
Mikail; tabiat olaylarını ve rızıkları yöneten melektir.
İsrafil; Sûra üflemekle görevli melektir.
Kiramen Katibin; İnsanların sağ ve sollarında bulunup, insanların davranışlarını kayıt altına alan yazıcı meleklerdir.
Münker Nekir; öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli meleklerdir.

7. S

2.

Cebrail

ınıf
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3.

Melekler ve Özellikleri

Test
3.

“Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden affını dileriz. Sonunda
dönüş yalnız sanadır.”
(Bakara suresi, 285. ayet)
Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki meleklerden hangisinin görev alanı ile ilişkilendirilebilir?
A) Azrail

4.

B) Mikail

C) Cebrail

7.

Azrail
İsrafil

İblis

(Meryem suresi, 16-17. ayet)

Yukarıda hangi renk kutucuktaki verilen diğerlerinden farklı bir varlıktır?
B)

C)

Öğretmen tahtaya bir ayet yazarak, öğrencilerinden birinin sorusunu böyle cevaplamıştır.
“Kitapta Meryem’i de an. O, ailesinden
ayrılarak, doğu yönünde bir yere
çekilmişti. Cibril’i (Cebrail) göndermiştik de, ona tam bir insan olarak
görünmüştü.”

Münker-Nekir

A)

D) İsrafil

Buna göre, öğrencinin sormuş olduğu soru
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

D)

A) Meleklerin cinsiyeti var mıdır?
B) Melekler insan şekline girebilir mi?
C) Meleklerden nurdan mı yaratılmıştır?

5.

D) Melekler çok hızlı hareket edebilir mi?

Meleklerin varlığına inanan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

B) Girdiği sınavlarda kopya çekmez.
C) Arkadaşlarına yalan söylemekten kaçınmaz.

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

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

6.

“Muhakkak biz, Nuh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik.”
(Nisâ suresi, 163. ayet)

Yukarıdaki ayette olduğu gibi Allah’ın emir ve
yasaklarını peygamberlerine iletmekle görevli
melek aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Azrail

B) İsrafil

C) Mikail

D) Cebrail

7. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

A) Öğretmenlerine verdiği sözü tutar.

ınıf

Dünya ve Ahiret Hayatı / Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
1.

4.
Test

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. Hesap gören olarak biz yeteriz.”
(Enbiya suresi, 47. ayet)

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Mizan

2.

B) Yeniden diriliş

C) Mahşer

D) Sırat

Bir gün bir müşrik Hz. Peygamber (s.a.v.)’e geldi. Elinde bulunan çürümüş bir kemiği ufalayarak: “Böyle çürüdükten sonra bunu tekrar kim diriltecek?” dedi. Bunun üzerine şu ayetler indi: “İnsan kendisini bir damla sudan
yarattığımızı görmez mi ki, hemen apaçık bir hasım kesilir. Yarattığımızı unutarak bize misal getirir ve “çürümüş
kemikleri 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: “İnsan kendisinin kemiklerini bir araya
toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını dahi eski hâline getirmeye gücümüz yeter.”
(Kıyame suresi 3-4. ayetler)
Bu metinde vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
B) Dünya hayatının geçici olduğu

C) Bütün insanların mahşerde toplanacağı

D) Yeniden dirilmenin gerçek olduğu

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Mizan

B) Amel defteri

C) Berzah

D) Kıyamet

Notlarım
Dünya hayatı, Allah tarafından gelip geçici şekilde yaratılmıştır. Dünya hayatı, insanların nasıl davranacaklarının ölçüldüğü yerdir. Bu
yüzden insanlar dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını ahiret hayatında göreceklerdir. Dünya insan için geçici bir yurttur. Asıl yurt ise ahiret
hayatıdır. İnsan, dünya hayatında iyilik ve güzelliklerde bulunup yalnız Allah’a kulluk etmeli ve sonsuz olan ahiret hayatını kazanmalıdır.

ınıf

13

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

İnsan öldüğünde ruhu, kıyamet kopup yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar dünya ile ahiret arasındaki âlemde
bekletilir. Hz. Peygamber “Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa sonraki durakları
daha kolay geçer. Kurtulamazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacaktır.” buyurarak ölümün, ahiret hayatının ilk
durağı olduğunu ifade etmiştir.

7. S

3.

A) Kıyametin yaklaşarak gelmekte olduğu

4.
Test
4.

Dünya ve Ahiret Hayatı / Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

“Ey insanlar! Dünya geçici ev, ahiret ise kalıcı yurttur. Geçici evinizden kalıcı yurdunuza azık alın. Bedeniniz
dünyadan çıkmadan önce, kalbinizi dünyadan çıkarın. Dünyada imtihan ediliyorsunuz. Oysa dünyadan başka
bir yer için yaratıldınız. Bir kimse öldüğünde insanlar; ‘Ne miras bıraktı?’ derler. Melekler ise ‘Ahirete ne gönderdi?’ diye sorarlar.”
(Hz. Ali)
Hz. Ali’nin bu sözünden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ölüm bir son değildir.
B) Herkes bir gün mutlaka ölecektir.
C) Herkes dünyada belirli bir sınamadan geçirilmektedir.
D) İnsanlar dünyadaki davranışlarına ahireti hesaba katarak yön vermelidir.

5.

7.

“Kim zerre miktar hayır yapmışsa onu görür. Kim
de zerre miktar şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal Suresi, 7-8. ayetler)

(Ankebût suresi, 64. ayet)

Bu ayet ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?

Bu ayete göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A) Dünya hayatında yapılacak kötülüklerin cezası
ahirette verilecektir.
B) Yaptığımız iyiliklerin mükafatı verilecektir.

A) Sadece bu dünya hayatı için çalışmak doğru
değildir.

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

B) Ahiret hayatının nimetlerine kavuşmak için dünyanın nimetlerinden faydalanmamak gerekir.

D) Hayır da şer de ahirette karşılık bulacaktır.

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

A) “Şüphesiz Rabb’in, onların her birinin amellerinin karşılığını onlara tam olarak verecektir.”
(Hûd Suresi, 111. ayet)

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

B) “Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri
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 pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz”
(Maide Suresi, 90. ayet)

D) “De ki: Göklerde ve yerde Allah’tan başka kimse
gaybı bilemez”
(Neml Suresi, 65. ayet)
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D) Dünya hayatı mademki bir eğlence, o hâlde doyasıya eğlenilmelidir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi âhirete iman ile
ilgilidir?

7. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

6.

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

ınıf

5.

Dünya ve Ahiret Hayatı / Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
1.

3.

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?

Test

“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) Ölüm yeni bir hayata doğuştur.
B) Ölümle insanlar dünya misafirhanesinden ayrılırlar.
C) Ölümle ayrılan insanlar bir daha görüşemezler.

A) Ba’s

B) Mizan

C) Mahşer

D) Kıyamet

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

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

4.

(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

Bu ayetten hareketle ölüm için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

Ömür gelip geçicidir, başlangıcı ve sonu vardır.
Hiç kimse ve hiçbir şey bu dünyada kalıcı değildir. İnsanların bu dünyada yapıp ettikleri karşılıksız
kalmayacak, ahiret yurdunda dünyadaki iyiliklerinin
ödülünü alacak, kötülüklerinin ise cezasını çekecektir.
Bu bilince sahip olan bir Müslümanın aşağıdaki
davranışların hangisinden kaçınması beklenir?

A) Bir yok oluştur.
B) Sonsuzluktan kaçıştır.

A) Darda kalanın yardımına koşar.

C) Ahirete geçiş kapısıdır.

B) Ölçüde ve tartıda hile yoluna gider.

D) Bazı canlılara ulaşacaktır.

C) Yoksulu, yetimi ve öksüzü incitmez.

Notlarım
Ahiret aşamaları;

Ölüm; Allah, her insanı ölmek üzere yaratmıştır. 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 kıyamet denir.
Ba’s; kıyamet kopup tüm canlılar öldükten sonra insanların yeniden diriltilmesine denir.

7. S

Mahşer; kıyamet kopup insanlar tekrar diriltildikten sonra hesap vermek üzere insanların bir araya toplanmasına haşir, toplanılan yere
de mahşer denir.

ınıf

15

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

D) İbadetlerinde gösterişten uzak durur.
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

2.

5.
Test
5.

Dünya ve Ahiret Hayatı / Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

Osman Öğretmen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde “Sizi boş yere yarattığımızı ve bizim huzurumuza dönüp
hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn suresi, 115. ayet) ayetini okumuş ve öğrencilerinden bu ayetle
ilgili çıkarımlarda bulunmalarını istemiştir. Bazı öğrencileri şu cevapları vermişlerdir:

İnsan bu dünyadaki davranışlarından sorumludur.

Allah, insanları ölümlerinden sonra
tekrar yaratacaktır.
Furkan

Necmiye

Bütün insanların amelleri ahirette
karşılarına getirilecektir.

Sorumluluklarını yerine getirenler
hesaba çekilmeyecektir.
Soner

Betül

Buna göre hangi öğrencinin cevabı yanlıştır?
A) Necmiye

B) Furkan

C) Betül

7.

6.

D) Soner

Dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise sonsuzdur.
İnsan dünyada yaptığının karşılığını ahirette görecektir. Dünyadaki yaptıklarına göre ya mutlu olacak
ya da azap görecektir. İnsan bunun bilincinde olup
hayatını ona göre yaşamalıdır.
Aşağıdakilerden hangisi bu bilinci göstermez?
A) Dünya hayatının bir sonu olduğunu düşünerek
hareket etmek

(Fussilet suresi, 39. ayet)

Bu paragrafta bahsedilen insanların yeniden
dirilme olayına aşağıdakilerden hangisi denilmektedir?
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A) Mahşer

B) Kıyamet

C) Mizan

D) Ba’s

7. S

B) Dünyada kazancını her şeyin üstünde görmek
C) Allah’ın emir ve yasaklarına uymak
D) Hiç kimseye kötülük etmemek
İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

Yağmursuzluk ve kuraklık sebebiyle yeryüzündeki
bitkiler ve yeşillikler kururlar. Sonra yağmur yağınca ya da sulanınca tekrar canlılık kazanırlar. Bunun gibi İsrafil’in sûra ikinci defa üflemesiyle birlikte
ölmüş olan tüm insanlar yeniden dirilecektir. Bu
husus bir Kur’an ayetinde şöyle bildirilmiştir: “Yeryüzünü kupkuru görürsün. Üzerine su indirdiğimiz
zaman harekete geçip dirilir. Bu, Allah’ın delillerindendir. Şüphesiz toprağa can veren Allah, ölüleri
de diriltir. Muhakkak O, her şeye kadirdir.”

ınıf

6.

Dünya ve Ahiret Hayatı / Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi
4.

Fevzi öğretmen, dünya ile ahiret arasındaki ilişkiyi
anlatmaya başlamadan önce, tahtaya “Dünya ahiretin tarlasıdır.”hadisini yazmış ve bu sözden ne
anladıklarını öğrencilerine sorarak derse başlamıştır. Öğrencilerden şu cevaplar gelmiştir.

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

I. Dünyada yaptığımızın karşılığını ahirette göreceğiz.

A) Kıyametin zamanını araştıranlar öğrenebilir.
B) Kıyametin zamanını bilmek kişiyi cennete götürür.

II. Dünyada sadece ahiret için çalışmalıyız.
III. Ahireti ancak bu dünyada kazanabiliriz.

C) Müslümana düşen görev, hesaba çekileceği o
güne hazırlanmaktır.

Buna göre öğrencilerin verdikleri cevaplardan
hangileri doğrudur?
B) Yalnız II.

C) I ve II.

D) I ve III.

D) Allah, sevdiği insanlara kıyametin kopma zamanını haber vermiştir.

İnsanlar da her canlı gibi; doğar, yaşar ve ölür. Bu
gerçek Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir:
“Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak
hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.”

5.

(Enbiya suresi, 35. ayet)

Bu ayetten hareketle ölümle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsan için yok oluştur.
B) Dünya hayatının bitişidir.
C) Ahiret hayatının başlangıcıdır.
D) Bu dünyadan ahiret hayatına bir geçiştir.

İnsanlar bir gün mutlaka ölecekleri, bu dünyadaki
amellerinden ahirette hesaba çekilecekleri bilinciyle yaşamalıdır. Bir insan yaşamı boyunca iyi amellerde bulunursa ölümü de yeniden diriltilmesi de
güzel olur. Hz. Peygamber bu konuda: “Her insan,
öldüğü hâl üzere (nasıl ölmüşse öyle) diriltilir.” buyurmuştur. Öyleyse insan her zaman doğru yerde
olmaya ve iyi şeyler yapmaya gayret etmelidir.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Her canlı mutlaka ölümü tadacaktır.
B) Dünya hayatının pek bir önemi yoktur.
C) Ameller mizan denilen terazide tartılacaktır.
D) Yaşarken ahiret hayatı akıldan çıkarılmamalıdır.

(Hac suresi, 5. ayet)

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

3.

“Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda
herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç
şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan
(meniden), sonra bir “alaka”dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir “mudga”dan yarattık ki size
(kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir
süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi
bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve
kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden
bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki,
bilirken hiçbir şey bilmez hâle gelsin. Yeryüzünü de
ölü, kupkuru görürsün. Biz, onun üzerine yağmur
indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden
iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.”

Bu ayet ahiret aşamalarından hangisine kanıt
olarak gösterilebilir?
A) B’as

B) Kıyamet

C) Mahşer

D) Mizan

Notlarım
Ahiret aşamalarının sonuncusu cennet ve cehennemdir.
İnsanlar dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını buralarda
görecektir. İyilikleri çok olanlar cennet, kötülükleri çok
olanlar da cehennem ile dünyada yaptıklarının karşılığını
alacaklardır.

ınıf
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2.

A) Yalnız I.

Kendisine kıyametin ne zaman kopacağını soran
birine, Peygamberimiz; “Kıyamet için hazırlığın
ne?” diye sormuştur.

7. S

1.

Test

6.
Test
6.

Dünya ve Ahiret Hayatı / Ahiret Hayatının Aşamaları
Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

		

“Artık sûra tek bir üfürülüşle üfürüleceği, yeryüzü ve dağlar yerlerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek bir
çarpma ile birbirlerine çarpılıp parça parça olacağı zaman. İşte o gün, vakıa artık vuku bulmuştur. O gün gök
yarılmış, sarkmıştır.”
(Hâkka suresi, 13-16. ayetler)

“Sur’a üfürüleceği gün, artık siz dalga dalga geleceksiniz. O sırada gök açılmış ve kapı kapı olmuştur. Dağlar yürütülmüş, artık bir serab oluvermiştir.”
(Nebe Suresi, 18-20. ayetler)

Bu ayetlerde bahsedilen olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zelzele

7.

B) Kıyamet

C) Hesap

9.

Ahiret hayatının aşamalarından biri de mahşerdir.
O gün ile ilgili dilimize yerleşmiş birçok söz vardır.
Bunlardan birkaçı şöyledir; “mahşer yeri gibi, mahşeri bir kalabalık, mahşer telaşı…”
Bu parçada kullanılan sözlerden mahşer ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Bu ayette bahsedilen kitaba aşağıdaki isimlerden hangisi verilir?

B) Endişe içinde olunacaktır.
C) Bütün insanlar orada olacaktır.

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

(Enbiyâ suresi, 47. ayet)

Bu ayette ahiret aşamalarından hangisi vurgulanmıştır?
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A) Sırat

B) Mizan

C) Berzah

D) Mahşer

7. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

D) Burayı bir kısım insanlar görecektir.

“Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle
ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.
(Yapılan iş) bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa,
onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak
biz yeteriz.

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

A) Zor bir gün olacaktır.

8.

D) Deprem

A) Amel defteri

B) Kırmızı defter

C) Kayıt defteri

D) Hesap defteri

ınıf

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa
Bir Sure Tanıyorum: Nas Suresi ve Anlamı
4.

Hz. İsa, Hz. Yahya ile aynı dönemde mi yaşamışlardır?
Hz. İsa Yüce Allah tarafından göğe mi yükseltilmiştir?
Hz. İsa Yüce Allah’ın insanlar için gönderdiği son peygamber midir?
Yukarıda “Hz. İsa” ile ilgili sorulardan cevabı
“Evet” olanların başına ✔ konursa aşağıdakilerden hangisi oluşur?
✔

B)

✔

2.

C)

✔

✔

✔

✔

✔

D)

Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

✔

Babasız olarak dünyaya gelmiştir.

•• 

Henüz beşikteyken konuşmuştur.

•• 

Yüce Allah tarafından peygamber olarak görevlendirilmiştir.

5.

Bu bilgiler aşağıdaki peygamberlerden hangisine aittir?

C) Hz. İsa

D) Hz. Nuh

B) Hz. İsa

C) Hz. Yahya

D) Hz. Zekeriya

“De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların
İlâhına. O sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. Gerek
cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!”
Yukarıda anlamı verilen sure aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Nâs suresi

B) Nasr suresi

C) Felak suresi

D) Kafirûn suresi

Yüce Allah, peygamberlerden bir kısmına ilahi
kitaplar vermiş ve peygamberlerden insanları Allah’ın dinine davet etmesini istemiştir. Hz. İsa da
kendisine kitap verilen peygamberlerden biridir.
Ona ---- isimli kitap verilmiştir.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
A) Tevrat

B) İncil

C) Zebur

D) Kur’an

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

3.

B) Hz. Musa

A) Hz. Musa

✔

•

A) Hz. Âdem

Geceleri varıp barınacağı bir evi, ev eşyası ve eşi
yoktu. Hiç bir şeyi yarın için biriktirip saklamazdı.
Dünyadan yüz çevirir, ahireti özler, sürekli Yüce Allah’a ibadet ederdi. Yeryüzünde nerede Güneş batarsa orada konaklar, iki ayağının üzerinde namaza durur; gece namaz gündüz de oruç ile günlerini
geçirirdi. Göğe kaldırıldığı zaman, dünyada yün bir
kaftan, bit çift mest, bir de deri dağarcıktan başka
bir şey bırakmamıştı.

Notlarım
Hz. İsa (a.s), Hz. Meryem’in oğludur. O, babası olmadan
dünyaya gelen peygamberdir. Henüz beşikteyken konuşmuştur. İnsanları Allah’ın dinine davet etmiş ve kendisine
İncil isimli ilahi kitap verilmiştir. Ancak bu kitap Hz. İsa’nın
doğumundan sonra insanlar tarafından tahrif edilmiştir
(bozulmuştur).

ınıf
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A)

Test

7. S

1.

7.

7.
Test
6.

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa
Bir Sure Tanıyorum: Nas Suresi ve Anlamı
9.

Peygamberler zaman zaman, Allah’ın izni ile olağanüstü olay da denilen mucizeler göstermişlerdir.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’nın göstermiş
olduğu mucizelerden biri değildir?
A) Beşikte iken konuşması
B) Denizi ikiye ayırması

“Hani, Meryem oğlu İsa,’Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı
doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği)
peygamberiyim.’ demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık
mucizeleri getirince, ‘Bu, apaçık bir sihirdir.’ dediler.”

C) Körleri iyileştirmesi

(Saff suresi, 6. ayet)

D) Ölüleri diriltmesi

Bu ayette Hz. İsa’nın müjdelediği söylenen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Davud (a.s.)
B) Hz. Musa (a.s.)
C) Hz. Muhammed (s.a.v.)
D) Hz. İbrahim (a.s.)

7.

“De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanların Melikine (mutlak sahip ve hâkimine), insanların
İlâhına. O sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. Gerek
cinlerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım!”
10. Hristiyanların Hz. İsa hakkında uydurdukları en
büyük yalan ve iftira aşağıdakilerden hangisidir?

(Nâs suresi, 1-6. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) İsa’nın getirdiği apaçık bir sihirdir.

A) Vesvesenin ve vesvesecilerin şerrinden Allah’a
sığınılmalıdır.

B) İsa, Allah’ın oğludur.
C) İsa yalancının biridir.

B) Allah, insanların sığınması gereken tek ilahtır.

D) İsa öldürülmüştür.

C) İnsanlardan bir kısmı vesvesecidir.

8.

Kur’an-ı Kerim’de iffetiyle ve Allah’a olan samimi
bağlılığıyla övülen ---- , Hz. İsa’nın annesidir. Kendisine Cebrail isimli melek gelerek Hz. İsa’yı müjdelediğinde o büyük bir şaşkınlık yaşamıştır.
Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi
yazılmalıdır?
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A) Hz. Meryem

B) Hz. Hatice

C) Hz. Fatıma

D) Hz. Sare

7. S

İ ş leye n Ze ka Yayın lar ı

1. ÜNİTE: Melek ve Ahiret İnancı

D) Cinler her istediğini yapabilir.
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