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Sevgili Öğrenciler,

Son Viraj Yayınları olarak hedefi yüksek olan öğrencilere rehber olmak ve onların başarı seviyesini yük-

seltmek için yola çıktık. Değişen sınav sistemiyle birlikte ortaya çıkan yeni nesil sorularla kitaplarımızı oluştura-

rak sizleri bu sınavlara en iyi şekilde hazırlamayı istiyoruz.

Kitaplarımızı hazırlarken Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan öğretim programların-

daki kazanımları esas alıyoruz. Soruları bu kazanımlar çerçevesinde hazırlıyor, tüm kazanımlara kitaplarımızda 

yer veriyoruz. Bunu yaparken kazanım dışına asla çıkmıyoruz. Testleri mantık, muhakeme, analiz, sentez 

gerektiren sorularla oluşturuyoruz. Yeni nesil olarak adlandırılan bu tip sorularla öğrencilerimizin analitik düşü-

nerek bilgilerini günlük hayata aktarabilmelerini amaçlıyoruz.

Bloom taksonomisine uygun olarak “tam öğrenme” modeliyle hazırladığımız özet konu anlatım, uygulama, 

kavrama, analiz-sentez, ünite değerlendirme testi ve analiziyle oluşturduğumuz “Drift Serisi” öğrencilerimizi 

bilgi düzeyinden sentez düzeyine çıkarıyor. Kolaydan zora şeklinde hazırlanan bu testler sayesinde başarı 

basamaklarını kolaylıkla aşacağınızı düşünüyoruz. 

Ünite değerlendirme testleri şeklinde hazırladığımız “OFF-ROAD Serisi” ile son tekrarı da yaparak öğren-

cilerimizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyoruz. Deneme sınavlarıyla da sizleri sınav seviyesinden daha 

üst seviyelere taşıyarak sınavlarda karşılaşacağınız hiçbir soru karşısında zorlanmadan başarılı sonuçlar elde 

edeceğinizi düşünüyoruz.

Son Viraj Yayınları ile çıktığınız bu yolculukta hedefinize ulaşmanızı diliyor, size bu yolda rehberlik yap-

maktan onur duyuyoruz. 

Selim AKGÜL

Genel Yayın Yönetmeni
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Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

 ➥ Kainatı ve kainattaki her şeyi Allah yaratmıştır. Allah (c.c.) 

yarattığı her varlığı bir amaç için yaratmıştır. 

 ➥ Allah’ın yarattığı varlıklar içinde gözle görülebilen ve görü-

lemeyen varlıklar vardır. Güneş, Ay, insan, hayvan, bitkiler 

görülebilen varlıklara örnek gösterilebilir. Varlıklar arasında 

insanın özel bir yeri vardır. İnsan aklı ve iradesi sayesinde 

diğer varlıklardan ayrılır. Aklı ve iradesi sayesinde doğruyu 

yanlışı ayırt edip seçebilen insan bu sebeple yaptıklarından 

da sorumludur. Melek, cin ve şeytan ise gözle görülemeyen 

fakat varlığı Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 

hadislerinde açıkça belirtilen varlıklardandır. Bir şeyin var-

lığını kabul etmek onu duyularla algılamayı gerektirmez. 

Örneğin acı, sevgi, şefkat merhamet gibi. 

Varlıklar alemini üç grupta inceleyebiliriz 

 ➥ Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar.(Koltuk, in-
san, araba vb.) 

 � Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar.(Teleskopla gö-
rülebilen gök cisimleri ve mikroskopla görülebilen mikro 
organizmalar vb.)

 � Ancak Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bildiğimiz ru-
hani varlıklar. (Melek, cin, şeytan, ahiret vb.)

Melekler ve Özellikleri

 ➥ Melekler varlıklar aleminin gözle görülemeyen varlıkların-
dandır. Meleklere iman, İslam dininin temel inanç esasların-
dandır. Meleklerin varlığı Kur’an’da açıkça belirtilmiş olup 
bazı özelliklerine ayet ve hadislerde değinilmiştir. Bunlar;

 � Melekler nurdan yaratılmışlardır.

 � Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.

 � Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet hâlindedirler.

 � Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın 
(c.c.) emirlerini yerine getirirler.

 � Erkeklik ve dişilik özellikleri yoktur.

 � İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.

 � Onlar duyu organlarıyla algılanamazlar. Ancak Allah’ın 
(c.c.) istediği çeşitli şekillerde görünebilirler.

 ➥ Kur’an-ı Kerim’de ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadislerin-
de bahsi geçen adını ve görevlerini bildiğimiz bazı melekler 
vardır. Bunlar dört büyük melek olarak adlandırılır. Cebra-
il, Allah’tan aldığı vahyi peygamberlere iletmekle vazifeli 
melektir. Azrail vakti geldiğinde eceli gelenlerin canlarını 
almakla vazifeli melektir. Mikail yağmur, kar gibi doğa olay-
larını yürütmekle görevlidir. İsrafil kıyamet vakti geldiğinde 
ve yeniden diriliş zamanında sûra üflemekle vazifeli melek-
tir. Dört büyük melek dışında isimlerini ve görevlerini bildi-
ğimiz başka melekler de vardır. Kiramen Kâtibin melekleri 
günah ve sevaplarımızı yazan melekler, Münker ve Nekir 
melekleri sorgulayıcı melekler, Hafaza melekleri koruyucu 
meleklerdir. 

 ➥ Melekler iyiliğin ve güzelliğin sembolüdürler. Her zaman 
insanların iyiliğini isterler ve insanları iyi ve güzel davranış-
lara yönlendirirler. İyi işlerde bulunanlara yardım ederler ve 
onlara dua ederler. Tüm bunları Allah’ın izniyle yaparlar. 
Meleklere inanan insan davranış ve sözlerine dikkat eder. 
Çünkü yaptıklarının melekler tarafından görülüp yazıldığı-
nı bilir. Ahirette tüm davranışlarının hesabını verecek olan 
insan ise bu bilinçle kötülük yapmamaya ve günah işleme-
meye gayret eder. 

 ➥ Kur’an-ı Kerim’de varlığından bahsedilen diğer varlıklar ise 
cin ve şeytandır. Cinler de insanlar gibi iradeli varlıklardır. 
Bu sebeple Allah’a inanmak ve onun emirlerini yerine ge-
tirmekle görevlidirler. Onlarda yaptıklarından hesaba çeki-
leceklerdir. Şeytan da cinlerden olup ateşten yaratılan var-
lıklardandır. Akıllı ve iradeli bir varlıktır. İlk insan Hz. Adem 
(a.s.)’i yaratan Allah (c.c.) bütün ve meleklerin ve şeytanın 
ona secde etmesini istemiş yalnız şeytan kibirlenerek bu 
emri yerine getirmemiştir. Bu sebeple Allah’ın huzurundan 
kovulmuştur. Şeytan, insanlara kötülük edip onları yoldan 
çıkaracağına, insanların kalplerine vesvese vereceğine ve 
günah işlemeye teşvik edeceğine söz vermiştir. Cinlerin 
varlığı Kur’an’da açıkça belirtilmiş olup bazı özelliklerine 
ayet ve hadislerde değinilmiştir.

 � Cinler bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.

 � Ateşten yaratılmışlardır.

 � Geleceği ve gaybı bilemezler.

 � Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allah’a (c.c.) 
kulluk etmektir.

 � Cinlerin de inananları ve inkâr edenleri vardır.

Bilgi Hazinem
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A. Aşağıda verilen bilgileri ait oldukları kutularla eşleştiriniz.

Cin

Melek

İsrafil

Şeytan

Azrail

a.

b.

c.

d.

e.

Gözle görülmeyen, insanları iyiye ve güzele yönlendiren ve 
insanların iyiliği için dua eden varlık

Kur’an’da bahsedilen, gözle görülmeyen ve iman edip etmeme 
iradesine sahip olan varlık

Eceli gelmiş insanların ruhlarını bedenlerinden almakla görevli 
melek

İnsanları kötülüğe teşvik eden, Allah’a isyan etmiş kötülüğün 
simgesi varlık

Kıyamet kopacağı zaman yüce Allah’ın emri ile sûra üflemekle 
görevli melek

1.

2.

3.

4.

5.

DÜSün, 
karar ver

, B. Aşağıdaki cümlelerin başına, cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Melekler sadece Yüce Allah’ın kendilerine verdiği görevleri yapmakla yükümlü varlıklardır.

2. Meleklere iman davranışlarımıza olumlu katkıda bulunur.

3. Melekler gelecekten haber verebilir.

4. Melekler, insanların iyiliğini isterler.

5. Allah’a inanan insanların sıkıntılı ve üzüntülü anlarında melekler, Allah’ın izniyle insanlara yardım ederler.

C. Aşağıda verilen boşlukları doğru ifadelerle doldurunuz.DÜSün, 
tamamla

,

inanç melekler
Kur’an-ı 

Kerim’den
nur cin

1. Meleklere iman İslam dininin temel  esaslarındandır.

2.  varlıklar aleminin duyularla algılanamayan kısmında yer alır.

3. Melekler hakkındaki bilgileri  ve hadislerden öğreniriz.

4. Melekler dan yaratılmış varlıklardır, yemez ve içmezler, cinsiyetleri yoktur.

5. Kur’an’da meleklerin dışında bahsedilen, ateşten yaratılmış olan ve iman edip etmeme iradesine sahip varlığa  denir.
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1. Öğretmeni Hilal’e “Melekler ve özellikleri” hakkında 

“D –Y” testi uygulamış ve şu cevapları almıştır:

  • Dört büyük meleğin dışında da melekler vardır. 
Bunlara Kiramen Katibin ve Münker Nekir me-
lekleri örnek gösterilebilir. (D)

  • Meleklere iman eden kimse Allah’ın (c.c.) yarat-
tığı varlıkların sadece duyular alemindekilerle 
sınırlı olmadığını bilir. (D)

  • Meleklerin yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ih-
tiyaçları yoktur. (Y)

  • Yüce Allah’a ve meleklerine iman eden insanlar 
her an izlendiklerini bilirler ve yalnız olsalar bile 
günah işlememeye gayret ederler. (D)

Buna göre Hilal hakkında aşağıdakilerden hangi-
si söylenirse doğru olmaz?

A) Allah’ın yarattığı varlıkların sadece bu dünya ile 
sınırlı olmadığını anlamıştır.

B) Meleklere imanın insan davranışlarına etkisini 
kavramıştır.

C) Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil dışında bazı me-
lekleri bilmektedir.

D) Meleklerin özelliklerini eksiksiz öğrenmiştir.

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) Müminlere, özellikle de âlim olan müminlere 
rahmet okumakla görevli meleklerin varlığı da bil-
dirilmektedir. (V) Ayrıca Kur’an-ı Kerim savaşlarda 
sabreden ve Allah’tan (c.c.) korkan müminlere me-
leklerin yardım ettiğini haber vermektedir. (VI)

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerin 
hangisine “Konuyla ilgili Kutsal kitabımızda: ‘İna-
nanlara: ‘Rabbinizin size gönderilmiş üç bin melekle 
yardım etmesi size yetmeyecek mi?’ diyordun. Evet, 
eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar de he-
men üzerinize gelirlerse Rabbiniz size, nişanlı beş 
bin melekle imdat edecektir.’ (Al-i İmran suresi, 124, 
125. ayetler) buyrulmuştur.” getirilirse metnin dü-
şünce akışı bozulmaz?

A) I. B) III. C) V. D) VI.

3. A: “Hz. Peygamberden Kur’an dinleyerek ona iman 
eden cinler vardır. “

B: “Meleklere inanmak İslam’ın beş şartından biri-
dir.”

C: “Gök cisimleri ve Mikro organizmalar görülme-
yen varlıklar aleminde yer almaktadır.”

 I. A doğrudur, B yanlıştır.

 II. Sadece B doğrudur.

 III. Sadece C yanlıştır.

Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan değer-
lendirmelerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.

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

4. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde “Dört Büyük 
Melek“ konulu sunum yapacak olan Ömer, Furkan, 
Ahmet ve Ali aşağıdaki bilgileri vermişlerdir.

Ömer

Azrail, vakti geldiğinde eceli ge-
lenlerin canlarını almakla vazifeli 
melektir.

Furkan

İsrafil, kar ve dolu gibi doğa olayla-
rını yürütmekle vazifeli melektir.

Ahmet

Cebrail, Allahtan aldığı vahyi in-
sanlara iletmekle vazifeli melektir.

Ali

Mikail, kıyamet vakti geldiğinde 
sûra üflemekle görevli melektir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Ömer, Azrail (a.s.)’in görevini doğru anlatmıştır.

B) Furkan ve Ali’nin tanımladığı melek adları yer de-
ğiştirmelidir.

C) Ali’nin bahsettiği melek İsrafil (a.s.) olmalıdır.

D) Ahmet, Cebrail (a.s)’in görevini yanlış anlatmıştır.

İPUCU

››	 Varlıklar alemini üç 

grupta inceleyebiliriz:

•  Duyu organlarımızla 

algılayabildiğimiz 

varlıklar.

•  Özel aletlerle algıla-

yabildiğimiz varlıklar.

•  Ancak Allah’ın (c.c.) 

haber vermesi sonu-

cu bildiğimiz ruhani 

varlıklar.

››	 Meleklerin yeme, 

içme, uyuma, evlen-

me gibi ihtiyaçları 

yoktur.
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5. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi meleklerin 
iradesiz varlıklar olduğuna dikkat çekmektedir?

A) “... (Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş kul-
lardır. Allah’ın sözünden önce söz söylemezler 
ve onun emrine göre hareket ederler.” 

(Enbiyâ suresi, 26, 27. ayetler)

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

(Meryem suresi, 17. ayet)

C) “İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak 
yaptıklarını yazmaktadırlar. Her ne söz söylerse, 
mutlaka yanında gözetleyen biri vardır.”

(Kâf suresi, 17, 18. ayetler)

D) “Rabb’imiz Allah’tır. deyip sonra dosdoğru yolda 
yürüyenlerin üzerine melekler iner, ‘Korkmayın, 
üzülmeyin, size söz verilen cennetle sevinin! Biz 
dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarını-
zız. Orada size canlarınızın çektiği her şey var. 
Orada istediğiniz her şey sizin için hazırdır.’ (der-
ler).” 

(Fussilet suresi, 30, 31. ayetler)

6. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de, “İki melek (insa-
nın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yaz-
maktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında 
gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın.”

(Kâf suresı, 17, 18. ayetler)

Verilen ayetler dikkate alındığında aşağıdakiler-
den hangisi melek inancının birey ve toplum ha-
yatına etkilerinden birisi olamaz?

A) Meleklere iman davranışlarımızın daima kayıt 
altında olduğunu hatırlattığından olumlu hareket 
ederiz.

B) Dünyada yaptıklarımızın ahirette karşımıza ge-
leceğini bilir ve buna göre düzgün davranış içeri-
sinde oluruz.

C) Melek inancı insanların daha çok çalışması ve 
daha zengin olmasını sağlar.

D) Meleklere iman, davranışlarımızın güzelleşmesi-
ne de sebep olur.

7. Cinler seçme özgürlükleri olan iradeli varlıklardır. 
Buna göre yaptıkları her şeyden cinler de hesaba 
çekileceklerdir. Onların da tıpkı insanlar gibi iyilik ve 
kötülük yapanları vardır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’ 
de bir ayette şöyle dile getirilmiştir.----

Verilen parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki 
ayetlerden hangisiyle tamamlanırsa doğru olur?

A) “Allah ... cinleri dumansız ateşten yarattı.”

(Rahmân suresi, 14-15. ayetler)

B) “Gerçekten biz kimimiz salih kişiler, kimimiz ise 
bunlardan aşağıda olmak üzere türlü türlü yollar 
tutmuştuk.”

(Cin suresi, 11. ayet)

C) “... Ben ondan üstüm. Çünkü beni ateşten yarat-
tın, onu çamurdan yarattın...”

(A’râf suresi, 12. ayet)

D) “Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat 
edildi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?”

(Cin suresi, 10. ayet)

8. I. Mikail

 II. Münker- Nekir

 III. Kiramen Kâtibin 

 IV. Hafaza Melekleri

Yukarıda ismi verilen meleklerden hangisi ölen 
insanları sorguya çekmek üzere Allah (c.c.) tara-
fından görevlendirilmiştir?

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

İPUCU

››	 Allah’ın (c.c.) emrin-

den dışarı çıkmayan 

ve günah işlemeyen 

melekler daima 

Allah’a (c.c.) itaat 

ederler.

››	  Meleklere iman 

eden kimse kendisini 

görüp gözeten, nice 

tehlikelerden ve kötü-

lüklerden koruyan 

Allah’tan (c.c.) ve 

O’nun görevlendirdiği 

meleklerden haber-

dar olur. Böylece 

hem kendini güvende 

hisseder hem de 

davranışlarına çeki-

düzen verir.
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1.  

Cebrail 
20 puan

Kiramen 
katibin

30 puan

Mikail
10 puan

Münker Nekir
40 puan

Ahmet öğretmen derste “Melekler ve özellikleri-
ni” anlatmış ardından öğrencilerine öğrendiklerini 
pekiştirmesi için eğitici oyun oynatmıştır. Sınıftan 
seçilen dörder kişi A ve B grubuna ayrılmış ve her 
gruptan bir öğrenci çarkı çevirerek hangi melekte 
durduysa onun görevini söylemiştir. Dersin sonun-
da oyunu “vahiy meleği”, “yazıcı melekler”, “Kabirde 
insanları sorgulayıcı melekler” cevaplarını vererek A 
grubu kazanmıştır.

Verilen cevaplara göre A grubunun puanı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) 60 B) 70 C) 80 D) 90

2. Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Ayla öğretmen 
Görülen ve görülmeyen varlıklar konusunu işlerken 
“ Varlıklar alemini üç grupta inceleyebiliriz. Bunlar; 
Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar, 
Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar ve Allah’ın 
(c.c.) haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlık-
lar.” dedikten sonra öğrencilerinden birer örnek ver-
mesini istemiştir.

Şehide : Toz şeker

Ahmet : Bakteriler

Pervin : Su

Bilal : Bardak

Bu öğrencilerden hangisinin verdiği örnek diğer-
lerinden farklıdır? 

A) Şehide B) Ahmet

C) Pervin D) Bilal

3. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammed 
Bey 7/A sınıfı öğrencisi Tuğçe’den ders sonunda 
dersi özetlemesini istemiştir.

Tuğçe: Melekler nurdan yaratılmış varlıklardır. 
Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır. Yeme, 
içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları 
yoktur. Sürekli olarak Allah’a ibadet 
ederler. İkişer, üçer, dörder kanatları vardır. 
Duyu organları ile algılanamaz ve Allah’ın 
istediği çeşitli şekillerde görünebilirler.

Tuğçe dersi özetlerken bir yerde yanlışlık yapmıştır.

Buna göre Tuğçe’nin yanlışının düzeltilmesi için 
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Nurdan yaratılmış yerine, topraktan yaratılmış 
demeliydi.

B) Duyu organlarıyla algılanamaz yerine, algılana-
bilir demeliydi.

C) Erkeklik ve dişilik özellikleri vardır yerine cinsi-
yetleri yoktur demeliydi.

D) Kanatları vardır yerine, kanatları yoktur demeliydi.

4. •	 Halbuki	 üzerinizde	 muhakkak	 bekçiler,	 değerli	
yazıcılar	vardır.	

(İnfitar suresi, 10 ve 11. ayet)

•	 De	 ki:	 “Sizin	 için	 görevlendirilen	 ölüm	 meleği	
canınızı	alacak,	sonra	Rabbinize	döndürülecek-
siniz.”	

(Secde suresi, 11. ayet)

•	 Ey	Muhammed!	De	ki:	“Ruhu’l-Kudüs,	inananla-
rın	 inançlarını	 sağlamlaştırmak,	müslümanlara	
doğru	 yolu	 göstermek	 ve	 onlara	 bir	müjde	 ol-
mak	üzere	Kur’an’ı	Rabbinden	hak	olarak	indir-
di.”

(Nahl suresi, 102. ayet)

Bu ayet meallerinde aşağıdaki meleklerden han-
gisinden söz edilmemektedir?

A) Kiramen Katibin B) Münker Nekir

C) Cebrail D) Azrail

2

İPUCU

››	 Mikail: Tabiat olayla-

rını ve rızıkları yönet-

mekle görevlidir.

››	 Dünyadan milyon-

larca kilometre 

uzaklıkta bulunan 

gezegenleri ve yıldız-

ları da çıplak gözle 

görmemiz mümkün 

değildir. Demek 

ki hem çok küçük 

varlıkları hem de çok 

büyük olduğu hâlde 

uzayın derinliklerinde 

yer alan varlıkları 

göremeyiz. Bazı 

sesleri kulaklarımız 

duymasına rağmen 

bazılarını algılamak 

birtakım aletler saye-

sinde gerçekleşir.
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Görülen ve Görülemeyen Varlıklar / Melekler ve Özellikleri

5. Meleklere inanan kimse Allah’ın (c.c.) yarattığı varlıkların sadece duyular alemindekilerle sınırlı olmadığını bilir. O’nun yüceliğini hakkıyla 
kavramanın mümkün olmadığını fark ederek acziyetini idrak eder. Kendisini görüp gözeten, nice tehlikelerden ve kötülüklerden koruyan 
Allah’tan (c.c.) ve O’nun görevlendirdiği meleklerden haberdar olur. Böylece hem kendini güvende hisseder hem de davranışlarına çeki-
düzen verir. Nefsindeki zaafları ve kötü duyguları harekete geçiren şeytanın vesveselerine karşı çaresiz ve yalnız olmadığını, meleklerin 
her an onu doğruya yönlendirmeye çalıştıklarını bilir.

Buna göre aşağıdaki hadislerden hangisi parçada vurgulanan düşünceyi kapsamaktadır?

A) Gece ve gündüz melekleri dönüşümlü olarak aranızda bulunurlar. Bu melekler sabah ve ikindi namazlarında buluşurlar. Sonra gece 
boyu sizinle bulunan melekler yükselirler. Allah, durumlarını çok iyi bildiği hâlde insanları onlara sorar: 'Siz ayrıldığınızda kullarım ne 
yapıyordu?' Melekler de 'Yanlarına vardığımızda da oradan ayrıldığımız sırada da namaz kılıyorlardı.' derler. 

B) Her hangi bir topluluk Allah’ın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın Kitabını tilavet ederler ve onu aralarında karşılıklı mütala ederek 
ders yaparlarsa muhakkak onların üzerine sekinet iner. Kendilerini rahmet kaplar. Melekler onların etrafını çepeçevre kuşatır ve Allah 
onları kendi yanında bulunanların içerisinde anar...

C) Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı 
olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaş-
tırmaktır.

D) Namaz için ezan okunduğu zaman, şeytan arkasını dönüp ezanı duymayacağı yere kadar yellenerek kaçar. Ezan bitince geri gelir. 
Namaz için kamet getirilince tekrar arkasını dönüp kaçar. Kamet bittiğinde yine gelir ve kişi ile nefsi arasına sokulup ona: «Filan şeyi 
hatırla, filan şeyi hatırla!» diyerek, daha önce aklına gelmeyen şeyleri hatırlatır. Neticede kişi kaç rekât kıldığını bilemez olur.

6.  
• Onların yaratılış amacı da tıpkı insan-

lar gibi Allah’a (c.c) kulluk etmektir.
• Ateşten yaratılmışlardır.
•  – – – –

Selvet öğretmen 7/C sınıfında cinlerin özellikleriyle 
ilgili konu tekrarı yaparken öğrencilerin söylediklerini 
maddeler hâlinde tahtaya yazmıştır.

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

A) İnananları ve inkar edenleri vardır.

B) Hz. Muhammed’i (sav) dinleyerek Allah'a iman 
edenleri vardır.

C) Gaybı bilmezler.

D) İrade sahibi olmayan varlıklardır.

7. “Onu (insanı) önünden ve arkasından izleyenler var-
dır ki, kendisini Allah’ın emriyle korurlar.”

(Ra’d suresi, 11. ayet)

Yukarıdaki ayet mealinde bahsedilen melekler 
hangileridir?

A) Hafaza melekleri  B) Kiramen Katibin 

C) Münker- Nekir D) Cebrail

İPUCU

››	 İnsanlar işledikleri 

hayırlı, güzel işlerin 

ve kötü davranışların 

melekler tarafından 

amel defterine kay-

dedildiğini bildikle-

rinden yaşantılarını 

güzelleştirmeye özen 

gösterirler. İçlerine 

doğan güzel duygu 

ve düşüncelerin 

melekler tarafından 

fısıldandığını hisse-

derler.

››	 Cinler bilinçli ve irade 

sahibi varlıklardır.
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Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi / Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (as.) / 

Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

Dünya ve Ahiret Hayatı

 ➥ İslam dininin temel inanç esaslarından biri de ahirete iman-

dır. Hayatın bir gerçeği olarak dünyaya gelen her insan belli 

bir süre yaşadıktan sonra ölür. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de 

Âl-i İmran suresinin 185. ayetinde şöyle ifade edilmiştir: 

“Her canlı ölümü tadacaktır…”

 ➥ Her insan bir gün hayata veda eder. İslam inancına göre 

ölüm bir yok oluş değildir. Çünkü Yüce Allah, dünya hayatı 

bittikten sonra insanları başka bir âlemde yeniden dirilte-

cektir ve burada sonsuza kadar yaşatacaktır. Tüm bunların 

olacağı yer ahirettir. Ahirete iman etmenin, sorumlulukları-

nın bilincinde olan Müslümanların özellikleri arasında oldu-

ğuna Kur’an’ı Kerim’de bir ayette şöyle değinilmiştir: “Onlar 

(müttakiler) sana indirilene ve senden önce indirilene iman 

ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar.”

 ➥ İnsanlar ölüm gerçeğini ve ahiretin varlığını bilmesine rağ-

men ölümden korkarlar ve bununla yüzleşmek istemezler. 

Oysa ahirete iman etmek kişiyi ölüm korkusundan kurtarır. 

Çünkü insan orada sonsuz hayatın var olacağını bilir. Bu-

rada önemli olan esas konu ölüme hazırlıklı olabilmektir. 

Öleceğini bilen ve ahirete iman eden insan sorumluluk bi-

linciyle hareket eder. Dünyadayken Allah’ın (c.c.) emirleri-

ne uyar ve yasaklarından kaçınır. Zamanını iyi ve faydalı iş-

lerle geçirir. Kötülüklerden uzak durur. Yaptığı her şeyden, 

söylediği her sözden hesaba çekileceğini bilir. 

Ahiret Hayatının Aşamaları

 ➥ Ahiretle ilgili kavramlardan ilki ölümdür. Ölüm, canlıların 

yaşam süresinin sona ermesi demektir. Kıyamet ise dünya 

hayatının sona ermesi ve tüm canlıların ölmesi demektir ve 

kıyametin vaktini ancak Allah (c.c.) bilir. Kur’an’ın ifadesine 

göre İsrafil (a.s.)’ın sûra ilk defa üflemesiyle kıyamet kopa-

cak ve kâinattaki tüm canlılar ölecektir. İkinci üfleyişinde ise 

tüm canlılar yeniden dirilecektir. Bu yeniden dirilme olayına 

ba’s denmektedir. Ahirette insanların dirilerek Allah’ın (c.c.) 

huzurunda toplanmasına haşr, toplandığı yere ise mahşer 

denir. Bu toplanma esnasında insanların dünyada yaptıkları 

her şeyin yazılı olduğu amel defterleri gelecek ve tüm bunlar 

mizan adı verilen adalet terazisinde tartılacaktır ve insanlar 

Allah’a (c.c.) yaptıkları her şeyin hesabını vereceklerdir. Bu 

hesap sonunda iyilik ve sevapları fazla olanlar cennete, gü-

nah ve kötülükleri fazla olanlar cehenneme gidecektir. 

Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi

 ➥ İnsanda hesap verme bilincini geliştiren ahiret inancı, dav-

ranışlarında da daha dikkatli olmasını sağlar. Ahirete ina-

nan insan, her zaman daha ahlaklı bir hayat yaşamayı ter-

cih eder. İnsan ilişkilerinde doğru ve dürüst olur, herkesle 

iyi geçinir. Elindeki imkânlarla yetinir. Zorluklara sabreder. 

Kullarına karşı çok merhametli, affedici ve adil olan Allah 

(c.c.), dünyada yapılan her eylemin karşılığını eksiksiz bir 

şekilde ahirette verecektir.

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

 ➥ Bu ünitede bahsedeceğimiz bir diğer konu Hz. İsa’nın 

hayatıdır. Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.) Filistin’de 

dünyaya gelmiştir. İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygam-

berdir ve Allah’ın kuludur. İnsanlara tebliğ ettiği dinin adı 

Hristiyanlıktır. Bu dinin mesajı ve temel inanç esası tevhid-

dir. Kendisine müstakil bir kitap verilmiştir ve bu kitabın adı 

İncil’dir. Hz. İsa’nın annesi Hz. Meryem saliha bir kadındır. 

Hz. Meryem bir peygamber olan Hz. Zekeriya (a.s.)’ın ko-

ruması altında yetişmiştir. Hz. İsa (a.s.), Hz. Meryem’in, bir 

mucize olarak babasız olarak dünyaya gelen çocuğudur. 

Yine bir mucize olarak bebekken konuşmuş ve Allah’ın kulu 

ve peygamberi olduğunu söylemiştir. Sağlığında Hz. İsa’ya 

inanıp iman eden ve ona tebliğ vazifesinde yardımcı olan 

on iki kişiye havari denilmektedir. Hz. İsa (a.s.) salih bir in-

sandır ve annesine karşı çok saygılıdır. Allah ona kitabı, 

hikmeti, Tevrat ve İncil’i öğretmiştir. Hz. İsa (a.s.) kavmine, 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in geleceğini de bildirmiştir. Yine 

Allah tarafından kendisine bahşedilen mucizelerle kavmi-

nin kendisine inanması için çaba sarf etmiştir.

Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

 ➥ Kuran’ı Kerim’in 114. ve son sûresidir. 6 ayetten oluşur. 

Medine’de inmiştir. 

 ➥ Arapça nas sözcüğü, insan sözcüğünün çoğulu olup “in-

sanlar” anlamına gelir.

 ➥ Nâs suresi, Felak suresiyle birlikte indirilmiştir. Felak sure-
sinde olduğu gibi Nâs suresinde de kötülüklerden Allah’a 
(c.c.) sığınılması gerektiği bildirilir. Surede, pusuda bek-
leyip kötü düşünceler aşılayan cin ve insanların şerrinden 

Allah’a (c.c.) sığınılması emredilmektedir.

Bilgi Hazinem
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DÜSün, 
eslestir,

,
,

A. Aşağıda verilen bilgileri ait oldukları kutularla eşleştiriniz.

Kıyamet

Ba’s

Cennet

Mizan

Haşr

a.

b.

c.

d.

e.

Ahirette, Allah’a inanan ve hayırlı iş yapanların mükâfat olarak 
gidecekleri ve ebedi kalacakları güzel yer

Ahirette, insanların yaptıklarının değerlendirileceği adalet tera-
zisi

İsrafil (a.s.)’ın sûra ikinci kez üflemesiyle bütün insanların yeni-
den dirilmesi olayına denir.

Dünya hayatının son bulması anı, İsrafil (a.s.)’ın sûra ilk defa 
üflemesiyle başlar.

Ahirette insanların Allah’ın (c.c.) huzurunda toplanmasına denir.

1.

2.

3.

4.

5.

DÜSün, 
karar ver

, B. Aşağıdaki cümlelerin başına, cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1. Dünya hayatını sona erdirecek olan büyük olaya kıyamet denir.

2. İnsana hayat veren ruh ölümden sonra başka bir varlığa geçer.

3.
Allah, bütün insanlara akıl ve güç vermiştir. Bu sebeple bunu iyi yolda mı kötü yolda mı kullandığının hesabını 
soracaktır.

4. Ahirete iman, insanın dünya hayatına düzen vermesini ve yaşamında insanlara daha çok iyilik etmesini sağlar.

5. İnsanların dünyada söyledikleri söz ve yaptıkları davranış karşılıksız kalmayacaktır.

C. Aşağıda verilen boşlukları doğru ifadelerle doldurunuz.DÜSün, 
tamamla

,

berzah Cehennem Yeniden diriliş mahşer ahiret

1.
İnsan öldüğünde ruhu, kıyamet kopup yeniden diriliş gerçekleşinceye kadar dünya ile ahiret arasındaki 

 denilen alemde bekletilir

2. ’e inanan bir insan, Allah’ın (c.c.) istediklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınarak O’nun 
rızasını ve hoşnutluğunu kazanmak için uğraşır.

3. Hesap vermenin çok zor olacağı  gününde Allah (c.c.) insanın durumunu şöyle anlatıyor: “İşte o 
gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.” (Abese suresi, 34-36. ayetler)

4.
Ahirette kafirlerin sürekli olarak, günahkar müminlerin de günahlarının cezasını çekinceye kadar kalacakları yere 

denir.

5. Ölüm bu dünyadan  yurduna geçiş kapısıdır.



7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi   .
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1. Teneffüste Sezin ile Ömer ahiret hayatıyla ilgili soh-

bet etmektedir.

Sezin:  Kıyametten sonra yeniden diriliş (ba’s) 
gerçekleşir. Bütün insanlar Allah’ın (c.c.) 
emriyle dirilerek mahşer yerinde toplanırlar, 
Allah (c.c.) tarafından hesaba çekilirler. Bu 
dünyadayken bütün yapıp ettikleri, berzah 
denilen ilahi adalet terazisinde tartılır. 
İnsanların önünde artık tek bir yol (sırat 
köprüsü) kalmıştır. Sıratı geçenler Allah’ın 
(c.c.) izniyle cennete, geçemeyenler ise 
cehenneme girerler. dedi.

Ömer, Sezin’e bir konuyu yanlış öğrendiğini söyle-
miştir. 

Buna göre Ömer aşağıdakilerden hangisini söy-
lemelidir?

A) Sırat köprüsünden sonra insanlar kul haklarını 
ödeyecektir.

B) Ahirette tekrar diriltilen insanlar haşir yerinde 
toplanacaktır. 

C) Sırat köprüsünü geçemeyenler Allah’ın adaleti 
gereği tekrar hesaba çekilecektir.

D) İnsanların amelleri mizan denilen ilahi terazide 
tartılacaktır.

2. “Her canlı ölümü tadacaktır.” 

(Âl- i İmran suresi, 185. ayet)

“İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona ha-
zırlıklı olan kimselerdir.” 

(Hadis-i Şerif)

Yukarıda verilen ayet ve hadisten çıkarılabilecek 
en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ahirete inananlar akıllı kimselerdir.

B)  Ölüm hayatın değişmez bir gerçeğidir.

C)  Ölüm değişmez bir gerçek olduğuna göre ahiret 
için hazırlıklı olunmalıdır.

D)  İnsan için kıyamet çok yakındır.

3. I. “Sizi boş yere (bir anlam ve amaçtan yoksun ola-
rak) yarattığımızı ve bizim huzurumuza dönüp 
hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?”

(Mü’minûn suresi, 115. ayet)

II. “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda har-
cayarak) ahiret yurdunu iste ama dünyadan da 
nasibini unutma...” 

(Kasas suresi, 77. ayet)

III. “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir 
şey değildir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret 
yurdu muhakkak ki daha hayırlıdır. Hâlâ akıl er-
dirmiyor musunuz?”

(En’âm suresi, 32. ayet)

Yukarıda verilen ayetlerin hangilerinde dünya 
hayatının da ihmal edilmemesi gerektiğine vur-
gu yapılmıştır?

A) Yalnız I. B) I ve II.

C) II ve III. D) Yalnız II.

4. “Bugün kimseye haksızlık yapılmaksızın herkese 
kazandığının karşılığı verilir. Şüphesiz Allah, hesabı 
çabuk görendir.”

(Mü’min suresi, 17. ayet)

Verilen ayet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Herkesin sergilediği davranışın karşılığını alaca-
ğı yer ahirettir.

B) Kimseye haksızlık yapılmamasından bahsedil-
mesi Allah’ın (c.c.) adil olması ile ilgilidir.

C) Altı çizili bölümde bahsedilen hesap; İslam dini-
ne göre sorumlu insanların dünyada yaptıkları 
her davranışı, ahirette Allah’a (c.c.) açıklaması-
dır.

D) Ahirette hesap görülürken dünyada yapılan dav-
ranışların bazıları görmezden gelinebilir.

İPUCU

››	 Dünya her zaman 

güllük gülistanlık bir 

yer değildir. Dünyada 

refah, bolluk ve 

sevincin yanında 

zorluk ve sıkıntılar da 

vardır.

››	 Aslında her insan bu 

dünyada belirli bir 

süre yaşayacağını 

ve ölümlü olduğunu 

bilir. Fakat insanların 

büyük bir kısmı, bu 

gerçeği unutmak 

ister. Allah’a (c.c.) ve 

ahiret gününe iman 

edenler ise kendile-

rini yaratanın, yaşa-

tanın ve öldürecek 

olanın Allah (c.c.) 

olduğunu bildiklerin-

den ölümü de hayat 

gibi gerçek ve doğal 

kabul ederler.


