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Korkma, sönmez bu afaklarda yüzen al sancak;

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin y›ld›z›d›r, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olay›m, çehreni ey nazl› hilal!

Kahraman ›rk›ma bir gül! Ne bu iddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlar›m›z sonra helal...

Hakk›d›r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!

Ben ezelden beridir hür yaad›m, hür yaar›m.

Hangi ç›lg›n bana zincir vuracakm›? aar›m!

Kükremi sel gibiyim, bendimi çi¤ner, aar›m.

Y›rtar›m da¤lar›, enginlere s›¤mam, taar›m.

Garb›n afak›n› sarm›sa çelik z›rhl› duvar,

Benim iman dolu gö¤süm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nas›l böyle bir iman› bo¤ar,

"Medeniyet!" dedi¤in tek dii kalm› canavar?

Arkada! Yurduma alçaklar› u¤ratma, sak›n.

Siper et gövdeni, dursun bu hayâs›zca ak›n.

Do¤acakt›r sana va'detti¤i günler Hakk'›n...

Kim bilir, belki yar›n, belki yar›ndan da yak›n.

Bast›¤›n yerleri "toprak!" diyerek geçme, tan›:

Düün alt›ndaki binlerce kefensiz yatan›.

Sen ehit o¤lusun, incitme, yaz›kt›r, atan›;

Verme, dünyalar› alsan da bu cennet vatan›. 

Kim bu cennet vatan›n u¤runa olmaz ki feda?

ühedâ f›k›racak topra¤› s›ksan, üheda!

Cân›, cânân›, bütün var›m› als›n da Hüda,

Etmesin tek vatan›mdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden, ‹lâhi, udur ancak emeli:

De¤mesin mabedimin gö¤süne nâmahrem eli.

Bu ezanlar -ki ahadetleri dinin temeli-

Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder - varsa - ta›m,

Her cerîhamdan, ‹lâhi, boan›p kanl› ya›m,

F›k›r›r ruh-› mücerred gibi yerden na'›m;

O zaman yükselerek ara de¤er belki ba›m.

Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl› hilal!

Olsun art›k dökülen kanlar›m›n hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ›rk›ma yok izmihlal:

Hakk›d›r, hür yaam›, bayra¤›m›n hürriyet;

Hakk›d›r, Hakk'a tapan, milletimin istiklal!
              Mehmet Âkif ERSOY

‹ST‹KLAL MARŞI



Ey Türk gençli¤i! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, 

muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en k›ymetli 

hazinendir. ‹stikbalde dahi seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve 

haricî, bedhahlar›n olacakt›r. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine 

düersen vazifeye at›lmak için, içinde bulunaca¤›n vaziyetin imkân ve eraitini 

düünmeyeceksin! Bu imkân ve erait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. 

‹stiklal ve cumhuriyetine kastedecek dümanlar, bütün dünyada emsali görülmemi 

bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatan›n, bütün kaleleri 

zapt edilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün ordular› da¤›t›lm› ve memleketin 

her köesi bilfiil igal edilmi olabilir. Bütün bu eraitten daha elim ve daha vahim 

olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve 

hatta h›yanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri ahsi menfaatlerini, 

müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap 

ve bitap dümü olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlad›! ‹te, bu ahval ve erait içinde dâhi vazifen; Türk 

istiklal ve cumhuriyetini kurtarmakt›r! Muhtaç oldu¤un kudret, damarlar›ndaki asil 

kanda, mevcuttur!

ATATÜRK’ÜN GENÇL‹⁄E H‹TABES‹

“Benim Manevi Mirasım BİLİM ve AKILDIR”

M. Kemal ATATÜRK



V

Ortaokullarımızda uygulanan yeni öğretim programındaki “kazanım” sözcüğü ile öğrenciyi 

merkeze alan bir tutumun benimsendiğini; eleştirel ve yaratıcı düşünme, iletişim, problem çözme, 

araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma, girişimci olma, kişisel ve sosyal değerlere 

önem verme gibi becerilere ağırlık verildiğini görmekteyiz.

Öğrencilerin araştırma, sorgulama, problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını 

sağlayacak etkinliklerin kullanılması önerilmiştir. Ayrıca “yaparak-düşünerek” öğrenme etkinlik-

lerinin önemli olduğu vurgulanmış ve yeni programlarda, ölçme ve değerlendirme sadece öğren-

menin değerlendirilmesi olarak değil, öğrenme sürecinin de değerlendirmesine yönelik ele alınmış 

ve öğrenciye sorular soran, problem kuran, problem çözen, kendi bilişsel yapısını oluşturan aktif 

bir rol biçilmiştir. 

İşte bu yaklaşım okullarımızdaki öğretim sürecine tam olarak yerleştirildiği ve uygulandığı 

zaman öğrencilerimizin derslere olan ilgi ve motivasyonları önemli ölçüde artacaktır. 

Palme Yayınevinin ortaokullar için hazırladığı bu kitap serisinin içeriği yukarıda belirtilen ba-

kış açısı çerçevesinde oluşturulmuştur. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının yeni müfre-

datların oluşturulmasında ortaya koyduğu örneklerin güncel, bir bütün içerisinde ve yerli ve milli 

değerlerimize uygun olması gibi hususlara da özen gösterilmiştir.

Bu kitapların hazırlanmasında bana desteğini esirgemeyen Palme Yayınevi Yönetim Kurulu 

Başkanı Sayın İlhan BUDAK’a teşekkür ederim.

Palme Yayınevinin yüzlerce yayınlarından biri olan bu kitabın tüm öğrencilerimize yararlı ol-

masını ve öğretmenlerimize de derslerinde katkı sağlamasını diliyorum.

Erhan YILDIZ

palmeyayincilik@yandex.com

EDİTÖR’DEN
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Melek ve Ahiret İnancı1
1.	 Çevremizi	incelediğimizde	birçok	varlık	görü-

rüz.	Dağlar,	denizler,	kuşlar,	ağaçlar	gördüğü-
müz	varlıklardan	bazılarıdır.	Ancak	çevremiz-
deki	varlıklar	sadece	görebildiklerimizle	sınırlı	
değildir.	Bazı	varlıkları	görebilir	ya	da	duyula-
rımız	 ile	algılayabilirken	bazı	varlıkları	sadece	
akıl	yoluyla	kavrayabiliriz.	Buna	göre	varlıkları	
……………	 ve	 ………………	 varlıklar	 olmak	
üzere	iki	grupta	toplayabiliriz.

	 Verilen	metinde	boş	bırakılan	yerlere	han-
gisi	yazılırsa	doğru	olur?

A)	 canlı	–	cansız

B)	 bitki	–	hayvan

C)	 duyulan	–	duyulamayan

D)	 görülen	–	görülemeyen

2.	 “Biz,	hakikaten	insanoğlunu	şan	ve	şeref	sahi-
bi	kıldık.	Onları,	(çeşitli	nakil	vasıtaları	ile)	kara-
da	ve	denizde	taşıdık.	Kendilerine	güzel	güzel	
rızıklar	verdik.	Yine	onları,	yarattıklarımızın	bir-
çoğundan	üstün	kıldık.”	(İsrâ	suresi,	70.	Ayet	)

 Verilen	ayette	Yüce	Allah	insanı	diğer	var-
lıklardan	 üstün	 yarattığını	 bildirmektedir.	
Buna	göre	hangisi	insanı	diğer	varlıklardan	
üstün	kılan	özellikler	arasında	yer	almaz?

A)	 Konuşma

B)	 Düşünme

C)	 İrade

D)	 Akıl

3.	 Kutsal	 Kitabimiz	 Kur’an-ı	 Kerim’de	 pek	 çok	
ayette	 meleklerin	 özelliklerinden	 bahsedil-
mektedir.	 Kur’an’da	 bahsedilen	 bu	 özellik-
lerden	 biri	 de	 meleklerin	 insan	 görünümüne	
girebilmeleridir.	 Bu	 özellik	 Kur’an-ı	 Kerim’de	
Meryem	 Suresi	 17.	 Ayette	 şöyle	 ifade	 edil-
mektedir:	 “…	 Biz	 ona	 meleğimizi	 gönderdik	
de	ona	tam	bir	insan	şeklinde	göründü.”

 Buna	göre	ayette	insan	görünümüne	girdi-
ği	anlatılan	melek	hangisidir?

A)	 Azrail

B)	 Kiramen	Katibin

C)	Cebrail

D)	 İsrafil

4.	 l.	 Son	derece	hızlı	hareket	ederler.

	 ll.	 Ekeklik	ve	dişilikleri	vardır.

	 lll.	 Kanatları	vardır.

	 lV.	 Ateşten	yaratılmışlardır.

	 Yukarıda	verilenlerden	hangileri	meleklerin	
özellikleri	arasında	yer	alır?

A)	l	–	ll	 B)	l	-	lll

C)	ll	–	lV	 D)	lll	–	lV

5.	 İslam	 Dininde	 meleklere	 inanmak	 iman	 şat-
larından	 biridir.	 Kutsal	 Kur’an-ı	 Kerim’de	 ve	
Peygamberimizin	hadis-i	şeriflerinde	melekle-
rin	varlığı,	özellikleri	ve	görevleri	hakkında	bil-
giler	mevcuttur.	Bazı	meleklerin	özel	görevleri	
olduğu	 ayetlerde	 ve	 hadislerde	 bildirilmiştir.	
Toplumumuzda	da	bu	özel	görevi	olan	melek-
ler	dört	büyük	melek	olarak	adlandırılırlar.

 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 dört	
büyük	 melek	 olarak	 adlandırlan	 melekler	
arasında	yer	almaz?

A)	Cebrail	 B)	Mikail

C)	İblis	 D)	Azrail
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6.	 Melekler	 Allah’ın	 Kur’an-	 Kerim	 aracılığıyla	
varlığını	 bize	 bildirdiği	 ve	 bizim	 görme	 sınır-
larımız	 dışında	 olan	 varlıklardır.	 Biz	melekler	
hakkında	 bilgileri	 ancak	 Kur’an-ı	 Kerim	 ve	
Peygamberimiz’in	hadislerinden	öğrenebiliriz.	
Kurân’da	ve	hadislerde	meleklerin	sahip	oldu-
ğu	özellikler	hakkında	bilgiler	verilmiştir.

 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	melek-
lerin	sahip	olduğu	özelliklerden	biri	değil-
dir?

A)	 İradeleri	vardır.

B)	 Nurdan	yaratılmıştır.

C)	 Cinsiyetleri	yoktur.

D)	 Kanatları	vardır.

7.	 Kur’an-ı	 Kerim’de	 meleklerden	 bahseden	
ayetlerden	biri	de	şöyledir:	“Üstelik,	biri	insa-
nın	sağ	tarafında,	biri	sol	tarafında	oturmuş	iki	
alıcı	melek	de	(onun	yaptıklarını)	alıp	kaydet-
mektedir.	 İnsan	hiçbir	 söz	 söylemez	ki	 onun	
yanında	(yaptıklarını)		kaydeden	bir	melek	bu-
lunmasın.”	(Kaf,		17-18.	Ayet)

	 Ayette	görevi	anlatılan	meleğe	verilen	isim	
hangisidir?

A)	Münker	ve	Nekir	 B)	Hamale-i	Arş

C)	Kiramen	Katibin	 D)	İsrafil

8.	 I.	 İnsanı	batıl	inanç	ve	hurafelere	yönlendi-
rir.

	 ll.	 İnsanı	iyi	ve	güzel	davranışlara	yöneltir.

	 lll.	 Korku	 ve	 ümitsizliğe	 kapılmasına	 neden	
olur.

	 lV.	 Zorluklar	karşısında	dirençli	olmasını	sağ-
lar.

	 Yukarıda	verilenlerden	hangileri	meleklere	
inanmanın	insan	davranışları	üzerindeki	et-
kileri	arasında	yer	almaz?

A)	l	–	ll	 B)	ll	–	lV

C)	l	–	lV	 D)	ll	–	lll

9.	 “…	Şeytan	onlara,	yaptıkları	 işleri	güzel	gös-
terip	onları	doğru	yoldan	çıkardı…”	(Ankebût	,	
38.	Ayet)

	 “Eğer	 şeytandan	 kötü	bir	 düşünce	 seni	 dür-
tecek	 olursa	 hemen	 Allah’a	 sığın.	 Çünkü	 o,							
işitendir.”	(Fussilet,	36.	Ayet)

	 “Ey	insanlar!.	Rabb’inize	karşı	gelmekten	sa-
kının...	 Şeytan,	 Allah’ın	 affına	 güvendirerek	
sizi	kandırmasın.”	(Lokman,33.	Ayet)

	 Verilen	 ayetlerde	 şeytanın	 insanlar	 üze-
rindeki	 kötülüklerinden	 söz	 edilmektedir.	
Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	 şeyta-
nın	kötülükleri	arasında	gösterilemez?

A)	 Şeytan	 insana	 fiziksel	 olarak	 müdahale	
eder	zorla	kötülük	yaptırır.

B)	 Şeytan	insana	kötülükleri	güzel	göstererek	
kandırır.

C)	 Şeytan	insana	kötü	düşünceler	vererek	al-
datır.

D)	 Şeytan	insana	vesvese	verir,	hile	yapar	ve	
tuzak	kurar.

10.	 “Sûra	 üfürülür.	 Bir	 de	 bakarsın	 kabirlerden	
çıkmış	Rablerine	doğru	akın	akın	gitmektedir-
ler.”

(Yasin,	51.	Ayet)

	 Verilen	ayete	göre	kıyamet	vakti	geldiği	za-
man	sûra	üfleneceği	belirtilmektedir.	Buna	
göre	 sûra	 üflemekle	 görevli	 olan	 melek	
aşağıdakilerden	hangisidir?

A)	 Mikail

B)	 Münker	ve	Nekir

C)	 İsrafil

D)	 Cebrail
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1. VARLIKLAR	ÂLEMİ

Gözle	Görülebilen Gözle	Görülemeyen

I. Cin Ağaç

II. Kuş Şeytan

III. Taş Melek

IV. Dağ Ruh

	 Verilen	 tablonun	 hangi	 satırındaki	 bilgiler	
yer	değiştirmelidir?

A)	Sadece	l	 B)	Sadece	ll

C)	Sadece	lll	 D)	Sadece	lV

2.	 Kur’an-ı	Kerim’de	ve	hadis-i	şeriflerde	melek-
lerin	 özellikleri	 ve	 görevleri	 hakkında	 bilgiler	
verilmiştir.	Bu	meleklere	dört	büyük	melek	de	
denilmektedir.	Bu	 	meleklerden	biri	de	Mikail	
meleğidir.

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	Mikail’in	 görevleri	
arasında	yer	alır?

A)	 İnsanların	günah	ve	sevaplarını	yazmak.

B)	 Ölüm	vakti	gelen	insanların	canını	almak.

C)	 Kıyamet	vaktini	bildirecek	sûr’a	üflemek.

D)	 Evrendeki	doğa	olaylarını	idare	etmek.

3. l.	 Melekler	isterlerse	Allah’ın	emirlerine	karşı	
gelebilirler.

	 ll.	 Nurdan	yaratılmışlardır,	gözle	görülemez-
ler.

	 lll.	 Yeme,	içme	gibi	bedensel	ihtiyaçları	yok-
tur.

	 lV.	 Erkek	 ya	 da	 dişi	 olma	 gibi	 bir	 özellikleri	
yoktur.

	 Yukarıda	 verilen	 öncüllerden	 hangisi	 me-
lekler	için	söylenemez?

A)	Sadece	l	 B)	Sadece	ll

C)	Sadece	lll	 D)	Sadece	lV

4. l.	 Melek

	 ll.	 Peri

	 lll.	 Şeytan

	 lV.	 Cin

	 Yukarıda	verilenlerden	hangisi	ya	da	hangi-
leri	Kur’an-ı	Kerim’de	var	olduğu	bize	bildi-
rilmiş	gözle	göremediğimiz	varlıklar	arasın-
da	yer	alır?

A)	l	–	ll	 B)	ll	–	lll

C)	l	–	lll	–	lV	 D)	l	–	ll	–	lV
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5.	 l.	 Güven

	 ll.	 Sıkıntı

	 lll.	 Korku

	 lV.	 Ümitsizlik

	 Yukarda	 verilenlerden	 hangisi	 meleklere	
inanan,		meleklerin	kendisine	zor		zamanla-
rında		dua	ederek	destek	olduğunu	bilen	bir	
kişinin	sahip	olması	gereken	bir	duygudur?	

A)	Sadece	l	 B)	Sadece	ll

C)	Sadece	lll	 D)	Sadece	lV

6. “Ey	Muhammed!	De	ki:	Bana	cinlerden	bir	top-
luluğun	(Kur’an’ı)	dinleyip	şöyle	dedikleri	vah-
yedildi:	“Şüphesiz	biz	doğruya	ileten, hayranlık	
verici	bir	Kur’an	dinledik	de	ona	inandık.	Artık	
Rabb’imize	hiç	kimseyi	asla	ortak	koşmayaca-
ğız.”	(Cin	suresi	1	ve	2.Ayetler)

	 Verilen	ayetten	cinlerin	hangi	özelliği	çıkarı-
labilir?

A)	 Allah	cinleri	saf	ateşten	yaratmıştır.

B)	 Cinler	insanlar	gibi	doğar	ve	büyürler.

C)	 Allah'ın	varlığına	inanır	ya	da	inkâr	edebilir-
ler.

D)	 Geleceği	bilmeleri	mümkün	değildir.	

7.	 Peygamberimiz	Hz.	Muhammed’in	hadisle-
rinde	kabirdeki	 insanları	sorguya	çekeceği	
belirtilen	meleklere	ne	ad	verilir?

A)	 Münker	ve	Nekir

B)	 Azrail

C)	 Kiramen	katibin

D)	 Hamale-i	Arş

8. “Allah,	 ‘Şimdi	 in	 aşağı	 oradan.	 Çünkü	 senin	
orada	 büyüklük	 taslamak	 haddine	 değil!	 He-
men	çık!	Çünkü	sen	aşağılıklardansın.’	dedi.”

	 Verilen	 ayete	 göre	 büyüklük	 tasladığı	 için	
Allah’ın	huzurundan	kovulduğu	ifade	edilen	
varlık	hangisidir?

A)	 Melek

B)	 Şeytan

C)	Cin

D)	 Resul

9.	 l.	 Yardıma	muhtaç	olanlara	yardım	etmek.

	 ll.	 Yalan	ve	iftiradan	uzak	durmak.

	 lll.	 Allah’ın	 verdiği	 görevleri	 yerine	 getirme-
mek.

	 lV.	 Çevreye	zarar	vermemek.

	 Verilenlerden	hangisi	meleklere	iman	eden	
bir	kişinin	yapabileceği	davranışlar	arasın-
da	yer	almaz?

A)	Sadece	l	 B)	Sadece	ll

C)	Sadece	lll	 D)	Sadece	lV

10. “Ben	cinleri	ve	insanları,	ancak	bana	ibadet	et-
sinler	diye	yarattım.”	(Zâriyât	suresi,	56.	Ayet)

	 Verilen	ayete	göre;

	 l.	 Cinlerin	ve	insanların	görevi	Allah’a	ibadet	
etmektir.

	 ll.	 Cinleri	ve	insanları	yaratan	Allah’tır.

	 lll.	 Cinler	 ateşten	 insnlar	 topraktan	 yaratıl-
mıştır.

	 Sonuçlarından	hangilerine	ulaşılabilir?

A)	Sadece	lll	 B)	ll	–	lll

C)	l	–	lll	 D)	l	-	ll
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1. Bir	 uyarıcının	 algılanması	 için	 gerekli	 şartına	

duyum	eşiği	denir.	Duyum	eşiğinin	üst	sınırına	
üst	 eşik	denir.	 İnsan	20.000	 in	 üzerinde	olan	
titreşimleri	algılayamaz.	Duyum	eşiğinin	alt	sı-
nırına	da	alt	eşik	adı	verilir.	20’nin	altında	olan	
titreşimleri	algılayamayız.	Duyum	eşiği	canlıla-
ra	göre	değişir,	 insanın	algılayamadığı	 sesleri	
diğer	bir	canlı	algılayabilir.

 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisine	 ula-
şabiliriz?

A)	 İnsan	Allah’ın	yarattığı	en	güçsüz	varlıktır.

B)	 İnsanın	duyuları	 sınırlıdır	 her	 şeyi	 algılaya-
maz.

C)	 İnsan	inanma	ihtiyacı	olan	bir	varlıktır.

D)	 Allah	insanın	özgürlüklerini	kısıtlamıştır.

2. Toplumumuzda	çocuklar	bilerek	kötülük	yap-
madıkları	ve	günah	işlemedikleri	 için	melekle-
re	benzetilmiştir.	Çevremizde	bazı		iyi	insanlar	
için	de	“melek	gibi	insan”	denilmektedir.

	 Buna	 göre	 toplumumuzda	 çocukların	 ve	
bazı	kişilerin	meleklere	benzetilmesi	melek-
lerin	hangi	özelliği	ile	ilişkilidir?

A)	 Melekler	 Allah’ın	 emirlerini	 eksiksiz	 yerine	
getirirler.

B)	 Nurdan	 yaratılmışlardır,	 gözle	 görülemez-
ler.

C)	 Son	derece	hızlı	ve	güçlü	varlıklardır.

D)	 Geleceği	bilemezler.

3. Hz.	Peygamber	(s.a.v.)’e	ilk	vahiy	610	yılının	ra-
mazan	ayında	gelmişti.	Sevgili	Peygamberimiz	
o	gece	büyük	bir	heyecan	ve	şaşkınlık	yaşadı.	
Hemen	telaşla	evine	döndüi.	Başından	geçen-
leri	eşi	 	Hz.	Hatice’ye	anlattı.	Hz.	Hatice	 (r.a.)	
sevgili	 peygamberimiz’i,	 	 teselli	 etti	 ve	 	O’nu		
kutsal	 kitaplar	 ve	 dinler	 hakkında	 bilgi	 sahibi	
olan	amcasının	oğlu	Varaka	b.	Nevfel’e	götür-
dü.		Varaka,	Peygamberimizi	dinledikten	sonra	
şöyle	söyledi:,	“Nefsim	kudret	elinde	olan	zata	
yemin	ederim	ki	sen	bu	ümmetin	nebisisin.	Ant	
olsun	 sana,	 Musa’ya	 gelen	 Namus-u	 Ekber		
gelmiştir…”	

	 Buna	 göre	 	 Varaka	 b.	 Nevfel’in	 konuşma-
sında	 	 Namus-u	 Ekber	 diye	 bahsettiği	 ve	
Allah’ın		tüm	peygamberlerine	emirlerini	ve	
yasaklarını	bildirmek	için	gönderdiği	melek	
hangisidir?

A)	İsrafil	 B)	Cebrail

C)	Mikail	 D)	Azrail

4. Evrende	gözle	görülebilen	varlıklar	olduğu	gibi	
gözle	görülemeyen	varlıklar	da	vardır.	Esasen	
her	varlığı	da	görmemiz	gerekmez.	Görmediği-
miz	varlıkların	var	olduğunu		akıl	yoluyla	bilir	ve	
öylece	kabul	ederiz.		

	 Evrende	 var	 olduğunu	 göremediğimiz	 an-
cak	 varlığını	 bilip	 kabul	 ettiğimiz	 varlıklar	
hakkında	 gerçek	 ve	 doğru	 bilgilere	 hangi	
kaynaktan	ulaşabiliriz?

A)	 Kur’an-	Kerim

B)	 Beş	duyu	organımız

C)	 Duygularımız

D)	 Falcılar
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5. “Meleklere	 iman	etmek,	 insana	yaptığı	davra-
nışların	melekler	tarafından	kaydedildiği	ve	bu	
davranışlardan	ahiret	hayatında	sorumlu	tutu-
lacağı	düşüncesini	kazandırır.”

	 Buna	göre	meleklerin	varlığına	inanan	insa-
nın	hangi	davranışı	yapması	doğru	değildir?

A)	 Doğru	ve	faydalı	davranışlar	yapmaya	çalı-
şır.

B)	 İbadetlerini	zamanında	yapmaya	özen	gös-
terir.

C)	 Kötü	ve	çirkin	sözler	söylemez.

D)	 Başkalarının	haklarına	saygı	göstermez.

6. “Hiçbir	 nefis	 yoktur	 ki,	 üzerinde	 bir	 gözetici	
(koruyucu	melek)	bulunmasın!”	(Tarık,	4)

	 Ayette	görevinden	söz	edilen	melek	hangi-
sidir?

A)	 Hafaza	Melekleri

B)	 Kiramen	Katibin

C)	Münker	Nekir

D)	 Hamale-i	Arş

7.	 l.	 Erkeklik	ve	dişilikleri	vardır

	 ll.	 Yalın	ateşten	yaratılmışlardır.

	 lll.	 Allah’ın	emirleri	karşı	gelemezler.

	 lV.	 Geleceği	bilemezler.

	 Yukarıda	 verilenlerden	hangisi	 cinlerin	 sa-
hip	olduğu	özellikler	arasında	yer	almaz?

A)	Sadece	l	 B)	Sadece	ll

C)	Sadece	lll	 D)	Sadece	lV

8. Din	kültürü	ve	ahlak	bilgisi	dersinde	öğrenciler	
öğretmenlerine	 “	 şeytan	 öceleri	 bir	melekmiş	
ancak	Allah’a	karşı	gelerek	şeytan	olmuş”	bu	
doğru	 mu?	 Diye	 sordular.	 Öğretmenleri	 	 de;	
“Hani	biz	meleklere,	“Adem	için	saygı	 ile	eği-
lin”	demiştik	de	İblis’ten	başka	hepsi	saygı	ile	
eğilmişlerdi.	 İblis	 ise	 cinlerdendi	 de	Rabbinin	
emri	dışına	çıktı.”	(Kehf	Suresi	50.	Ayet)	okudu	
ve	şeytan	cinlerdendi	cevabını	verdi.

	 Buna	göre	şeytan	ile	cinlerin	ortak	yaratılış	
özelliği	hangisidir?

A)	 Nurdan	yaratılmışlardır.

B)	 Erkeklik	ve	dişilikleri	yoktur.

C)	 Kanatları	vardır.

D)	 Ateşten	yaratılmışlardır.

9. “Şüphesiz	ki	iman	edip	de	yalnız	Rablerine	gü-
venenler	üzerinde	şeytanın	hiçbir	etkisi	yoktur.	
Onun	 gücü	 sadece	 kendisini	 dost	 edinenler	
ve	 Allah’a	 ortak	 koşanlar	 üzerinde	 etkilidir.” 
(Nahl		99	ve100.	Ayetler)

	 Verilen	ayete	göre	aşağıdakilerden	hangisi	
doğrudur?

A)	 Şeytanın	 insanlara	 kötülük	 yapmaya	 gücü	
yetmez.

B)	 Şeytanın	kötülüğünden	korunmak	için	onu	
dost	edinmek	gerekir.

C)	 Şeytan	geleceği	bilemez.

D)	 Allah’a	inan	ve	güvenenlere	şeytan	kötülük	
yapamaz.

10.	 l.	 Nurdan	yaratılmışlardır

	 ll.	 Erkeklik	ve	dişilikleri	yoktur.

	 lll.	 Geleceği	bilemezler.

	 lV.	 Allah’ın	emirlerine	karşı	gelemezler.

	 Verilen	 özelliklerden	 hangisi	 melekler	 ve	
cinlerin	ortak	özelliklerindendir?

A)	Sadece	l	 B)	Sadece	ll

C)	Sadece	lll	 D)	Sadece	lV
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1. Allah	 yarattığı	 bütün	 canlı	 varlıklara	 belli	 bir	

yaşam	süresi	vermiştir.	Bu	süreye	ömür	denir.	
Ömrün	 bitip	 yaşam	 süresinin	 sona	 ermesine	
de	……………	denir.

	 Verilen	 bilgide	 boş	 bırakılan	 yere	 hangisi	
yazılmalıdır.

A)	Kader	 B)	Kıyamet

C)	İman	 D)	Ecel

2. Öğretmen	din	 kültürü	 ve	 ahlak	 bilgisi	 dersin-
de	ahiret	 konusunu	anlatmış	ve	öğrencilerine	
konu	 hakkında	Ku’an-ı	Kerim’den	örnek	 ayet	
meali	bulmalarını	istemişti.	

	 Öğrenciler	öğretmenin	verdiği	ödevi	hazır-
larken	aşağıdaki	ayet	mallerinden	hangisini	
kullanamazlar?

A)	 “Peygamber,	 Rabb’i	 tarafından	 kendisine	
indirilene	iman	etti,	müminler	de	(iman	etti-
ler).Her	biri	Allah’a,	meleklerine,	kitaplarına	
ve	peygamberlerine	iman	ettiler…”(Bakara,	
285.	Ayet)

B)	 “Onlar	sana	indirilene	de,	senden	önce	in-
dirilenlere	de	inanırlar.	Ahirete	de	kesin	ola-
rak	inanırlar.”	(Bakara,	4.Ayet	)

C)	 “Allah’ın	 sana	 verdiğinden	 (onun	 yolunda	
harcayarak)	ahiret	yurdunu	iste	ama	dünya-
dan	da	nasibini	unutma...”	(Kasas,	77.Ayet)

D)	 “Dünya	 hayatı	 bir	 oyun	 ve	 eğlenceden	
başka	 bir	 şey	 değildir.	 Sorumluluk	 sahibi	
olanlar	için	ahiret	yurdu	muhakkak	ki	daha	
hayırlıdır.	 Hâlâ	 akıl	 erdirmiyor	 musunuz?					
(En’âm	,	32.	Ayet)

3. İnsan	 dünya	 yaşamında	 harcadığı	 emekleri-
nin	karşılığını	almaktadır.	Örneğin	derslerimize	
çalışırsak	 sınavlarda	 başarılı	 oluruz.	 Tarlasını	
eken	 bir	 çiftçi	 harcadığı	 emeğin	 karşılığında	
ürün	elde	eder.	Bunun	gibi	insan	dünya	haya-
tında	yaptığı	 iyiliklerin	karşılığını	da	ahiret	ha-
yatında	mutlaka	görecektir.	Yaptığımız	iyilikler	
hiçbir	zaman	boşa	gitmez,	Yüce	Allah	yapılan	
tüm	 iyiliklerin	karşılığını	eksiksiz	birşekilde	 in-
sanlara	 ahiret	 hayatında	 verecektir.	 Dünyada	
yaptığımız	iyilikllerin	karşılığını	ahirette	alacağı-
mız	gerçeği	atasözlerimizde	bile	yansımıştır.

	 Aşağıda	yer	alan	atasözlerinden	hangisi	bu	
bilgiye	örnek	gösterilebilir?

A)	 Komşu	komşunun	külüne	muhtaçtır.

B)	 Üzüm	üzüme	baka	baka	kararır.

C)	 Ne	ekersen	onu	biçersin.

D)	 Sakla	samanı	gelir	zamanı.

4.	 Aşağıda	ahiret	 hayatı	 ile	 ilgili	 verilen	bilgi-
lerden	hangisi	hatalıdır?

A)	 Ahiret	 hayatı	 ile	 ilgili	 bilgileri	 Kur’an-ı	
Kerim’den	öğrenebiliriz.

B)	 İnsan	dünyayı	düşünmemeli	sadece	ahiret	
için	hazırlık	yapmalıdır.

C)	 Ahiret	 inancı	 insanı	 ümitsizlikten	 ve	 yok	
olan	korkusundan	kurtarır.

D)	 Ahiret	 hayatı	 insanın	 davranışlarında	daha	
bilinçli	olmasını	sağlar.
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5. “Güneş	dürülüp	 ışığı	kalmadığı	zaman,	yıldız-
lar	düşüp	söndüğü	zaman,	dağlar	yürütüldüğü	
zaman...”	(Tekvir,	1-3)	

	 “Kuşkusuz	 o	 hüküm	 günü	 kararlaştırılmış	 bir	
vakit	olmuştur.	(Nebe,	17.	Ayet)”	

	 “Ve:	“Eğer	gerçekçiyseniz	bu	vaad	ne	zaman	
olacak?”	diyorlar.	De	ki:	“Size	vaad	edilen	öyle	
bir	gündür	ki,	ondan	ne	bir	an	geri	kalabilirsi-
niz,	 ne	 de	 ileri	 geçebilirsiniz.”	 (Sebe,	 29-30.	
Ayetler)	

 Verilen	 ayet	 meallerinde	 ahiret	 hayatının	
hangi	aşaması	anlatılmaktadır?

A)	Kıyamet	 B)	Mahşer

C)	Ba’s	 D)	Berzah

6. İsrafil’in	 sûra	 ikinci	 kez	 üflemesiyle	 bütün	 in-
sanlar	 diriltileceklerdir.	 Daha	 sonra	 dünyada	
yaptıklarının	 karşılıklarını	 görmek	 için	 Allah’ın	
huzurunda	toplanacaktır.	

	 Buna	göre	ahiret	hayatında		yeniden	diriliş-
ten	sonra	insanların	Allah’ın	huzurunda	top-
lanmalarına	ne	ad	verilir?

A)	Amel	defteri	 B)	Mizan

C)	Mahşer	 D)	Haşr

7. “Kim	iyilikle	gelirse	ona	getirdiğinin	on	katı	var-
dır;	kim	de	kötülükle	gelirse	o	sadece	getirdi-
ğinin	 dengiyle	 cezalandırılır.	 Onlar	 haksızlığa	
uğratılmazlar.”	(En’am,	160)

 Verilen	 ayet	 mealinden	 aşağıdakilerden	
hangisine	ulaşılamaz?

A)	 Allah	 adaletlidir	 ve	 kullarına	 hak	 ettiklerini	
fazlasıyla	verir.

B)	 Bir	miktar	 kötülük	 yapmamızda	 hiçbir	 sa-
kınca	yoktur.

C)	 İyiliklerimiz	de	kötülüklerimiz	de	karşılıksız	
kalmayacaktır.

D)	 Ahiret	 hayatıda	 Allah’ın	 huzuruna	 iyilikleri-
mizle	çıkmalıyız.

8. Ahiret	hayatında	İsrafil	adlı	meleğin	sur’a	ikinci	
üfleyişinden	sonra	insanlar	Yüce	Allah’ın	kud-
retiyle	 yeniden	diriltilecek	ve	yaptıklarının	he-
sabını	vereceklerdir.	

	 İnsanların	 ahiret	 hayatında	 yeniden	diriltil-
melerine	verilen	isim	hangisidir?

A)	Haşr	 B)	Ba’s

C)	Mizan	 D)	Sırat

9. “Allah,	iman	edip	iyi	ameller	işleyenleri	bağışla-
yacağını	ve	kendilerine	büyük	mükâfat	verece-
ğini	vadetmiştir.”	(Mâide	suresi,	9.	Ayet)

 Buna	göre	Allah’ın	kötülüklerden	kaçınıp	iyi	
ameller	işleyenleri	ahiret	hayatında	ödüllen-
direceği	yer	hangisidir?

A)	Araf	 B)	Sırat

C)	Cehennem	 D)	Cennet

10. “Kim	 Allah’a	 ve	 ahirete	 inanıyorsa	 misafirine	
ikram	etsin.	Kim	Allah’a	ve	ahirete	 inanıyorsa	
komşusuna	iyilik	yapsın.	Kim	Allah’a	ve	ahirete	
inanıyorsa	güzel	söz	söylesin	veya	sussun.”

Hz.	Muhammed	(sav)

	 Yukarıda	 yer	 alan	 hadisten	 çıkarılabilecek	
en	kapsamlı	sonuç	hangisidir?

A)	 Allah’a	ve	ahiret	gününe	inanmalıyız.

B)	 Misafirlerimize	güzel	davranmalı	onlara	 ik-
ramda	bulunmalıyız

C)	 Davranışlarımız	 ile	 ahirete	 iman	 arasında	
sıkı	bir	ilişki	vardır.

D)	 Güzel	konuşmayı	bilmeyenlerin	susmalıdır.
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1. Sevgili	Peygamberimiz	 (sav)	bir	hadisi	şerifle-

rinde	“hiç	ölmeyecek	gibi	dünya	için,	yarın	öle-
cekmiş	gibi	ahiret	için	çalış”	buyurmuşlardır.

	 Peygamberimiz	Hz.	Muhammed’ib	bu	hadi-
si	 aşağıdaki	 ayetlerden	 hangisini	 anlama-
mıza	yardımcı	olmaktadır?

A)	 “O,	hanginizin	amelinin	daha	güzel	olacağı	
hususunda	sizi	imtihan	etmek	için	...	gökleri	
ve	yeri	...	yaratandır.”	(	Hûd,	7.	Ayet)

B)	 “Allah’ın	 sana	 verdiğinden	 (onun	 yolunda	
harcayarak)	ahiret	yurdunu	iste	ama	dünya-
dan	da	nasibini	unutma...”	(Kasas,	77.	Ayet)

C)	 “Sizi	boş	yere	(bir	anlam	ve	amaçtan	yok-
sun	 olarak)	 yarattığımızı	 ve	 bizim	 huzuru-
muza	 dönüp	 hesap	 vermeyeceğinizi	 mi	
sandınız?”	(Mü’minûn,115.	Ayet)

D)	 “Kim	 küçücük	 bir	 hayır	 işlemişse	 onun	
karşılığını	alır.	Kim	de	küçücük	bir	kötülük	
işlemişse	 onun	 karşılığını	 alır.”	 (Zilzâl,7,	 8.	
Ayetler)

2.	 l.	 Ahiret	hayatını	başlatacak	olaydır.

	 ll.	 Evrendeki	tüm	yaşamın	sona	ermesidir.

	 lll.	 İsrafil	adlı	meleğin	sura	üflemesiyle	başla-
yacaktır.

	 Verilen	 öncüllerde	 ahiret	 hayatının	 hangi	
aşamasından	söz	edilmektedir?

A)	Kıyamet	 B)	Mahşer

C)	Mizan	 D)	Ba’s

3. “Allah’ın	 gücünün	 delillerinden	 biri	 de	 şudur:	
Sen	 yeryüzünü	 kupkuru	 görürsün.	 Biz	 onun	
üzerine	suyu	indirdiğimiz	zaman	titreşir	ve	ka-
barır.	Şüphesiz	ki	ona	hayat	veren	Allah,	mut-
laka	ölüleri	de	diriltir.	Doğrusu	onun	her	şeye	
gücü	yeter.”	(Fussilet,	39.	Ayet)

 Yukarıda	verilen	ayet	mealinde	ahiret	hayatı	
ile	ilgili	hangi	olay	anlatılmaktadır?

A)	Haşr	 B)	Mizan

C)	Ba’s	 D)	Kıyamet

4. Ahiret	hayatı	Allah’ın	adalet	 ilkesinin	bir	gere-
ğidir.	Çünkü	 insan	bazen	bu	dünyada	yaptığı	
iyiliklik	 ve	 kötülüklerin	 karşılığını	 tam	 olarak	
alamayabilir.	Bazen	 	kötülük	yapanların	kötü-
lükleri	 yanlarına	kalabilir	 ve	adaletten	kaçabi-
lirler.	Ahiret	hayatında	ise	herkes,	yaptıklarının	
karşılığını	tam	olarak	alacaktır.

 Aşağıda	 verilen	 ayetlerden	 hangisi	 bu	 dü-
şünceyi		desteklemek	için	kullanılabilir?

A)	 “İnsan,	kendisinin	kemiklerini	bir	araya	top-
layamayacağımızı	 mı	 sanır?	 Evet,	 bizim,	
onun	parmak	uçlarını	bile	aynen	eski	hâline	
getirmeye	 gücümüz	 yeter.”(Kıyamet,	 3	 ve	
4.	Ayetler)

B)	 “Allah,	iman	edip	iyi	ameller	işleyenleri	ba-
ğışlayacağını	ve	kendilerine	büyük	mükâfat	
vereceğini	vadetmiştir.”	(Mâide	,	9.	Ayet)

C)	 “Şüphesiz,	ahiret	hayatı	daha	hayırlı	ve	ba-
kidir	(sonsuzdur).”(	A’lâ,	17.	Ayet)

D)	 ”Bugün	herkese	kazandığının	karşılığı	veri-
lir.	Bugün	asla	zulüm	yoktur.	Şüphesiz	Allah	
hesabı	çabuk	görendir.”	(Mü’min,	17.	Ayet)
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5. “Evet	 kim	bir	 günah	 işlemiş	 de	 kendi	 günahı	

kendisini	 her	 yandan	 kuşatmış	 ise,	 işte	 öyle-
leri	ateş	ehlidirler	ve	orada	ebedî	kalıcıdırlar.” 
(Bakara,	81.	Ayet)

 Bu	ayete	belirtilen	ve	Yüce	Allah’ın	günah-
kar	 kullarını	 ahiret	 hayatında	 cezalandıra-
cağı	yere	verilen	isim	hangisidir?

A)	Cehennem	 B)	Sırat

C)	Araf	 D)	Cennet

6.	 Ahirete	 iman	 etmenin	 birey	 ve	 toplum	 ya-
şamına	 birçok	 olumlu	 etkisi	 vardır.	 Aşağı-
dakilerden	hangisi	ahiret	inancının	birey	ve	
toplum	yaşamına	etkileri	arasında	gösteri-
lemez?

A)	 Ahirete	inanan	insan	kötülük	yapmaktan	ve	
suç	işlemekten	kaçınır.

B)	 Ahiret	 hayatında	 yaptıklarının	 hesabını	 ve-
receğini	 bilmek	 insanda	 sorumluluk	 bilinci	
oluşturur.

C)	 Ahirete	 inancı	 insanın	hayatını	anlamlandı-
rır.

D)	 Ahiret,	 kıyamet,	 yeniden	 dirilme	 gibi	 kav-
ramlar	insanın	psikolojisini	bozar.

7-	 l.	 Ölüm

	 ll.	 Kabir	Hayatı

	 lll.	 Kıyamet

	 lV.	 Mahşer	–	Haşr

	 V.	 Ba’s

	 Vl.	 Mizan	–	Hesap

	 Vll.	 Cennet	–	Cehennem

	 Ahiret	 hayatının	 aşamaları	 ile	 ilgili	 verilen	
sıralamanın	doğru	olabilmesi	 için	hangi	sı-
radaki	bilgilerin	yer	değişmesi	gerekir?

A)	l	–	Vll	 B)	lV	–	V

C)	ll	–	Vl	 D)	lll	–	V

8. “Sizi	boş	yere	 (bir	anlam	ve	amaçtan	yoksun	
olarak)	 yarattığımızı	 ve	 bizim	 huzurumuza	
dönüp	 hesap	 vermeyeceğinizi	 mi	 sandınız?”	
(Mü’minûn,		115.	Ayet)

	 Yukarıda	yer	alan	ayet	mealinden		aşağıda-
ki	sonuçlardan	hangisine	ulaşılamaz?

A)	 İnsan	sorumlulukları	olan	bir	varlıktır.

B)	 İnsan	amaçsız	ve	başıboş	yaratılmamıştır.

C)	 Ahiret	hayatı	sonsuz	bir	hayattır.

D)	 İnsan	Allah’ın	huzurunda	hesap	verecektir.

9. “Oysa	 âhiret,	 daha	 hayırlı	 ve	 süreklidir.”	
(A’lâ,17.	Ayet)

	 “...	Orada	artık	ölüm	tatmazlar...”	(Duhân,	56.	
Ayet)	

	 Verilen	 ayet	 meallerinden	 ahiret	 hayatı	 ile	
ilgili	hangi	gerçek	çıkarılabilir?

A)	 Ahirete	inanmak	iman	şartlarındandır.

B)	 İnsan	ahiret	hayatında	yeniden	diriltilecek-
tir.

C)	 Dünya	geçici,	ahiret	ise	sonsuzdur.

D)	 İnsan	yaptıklarından	sorumlu	tutulacaktır.

10. “Ahiret	 azabından	 korkanlar	 için	 bunda	 mu-
hakkak	ki,	bir	 ibret	vardır.	O,	öyle	bir	gündür	
ki,	 bütün	 insanlar	 onun	 için	 toplanacaktır	 ve	
o,	 öyle	 bir	 gündür	 ki,	 mutlaka	 görülecektir.” 
(Hud,	Ayet	103)

	 Buna	göre	Allah’ın	insanları	ahiret	hayatın-
da	toplayacağı	yere	ne	ad	verilir?

A)	Mahşer	 B)	Cennet

C)	Cehennem	 D)	Araf
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1. İslam	 inancına	 göre	 ahiret	 hayatında	 insanlar	

tekrar	 diriltilecektir.	 Yaşadığımız	 bu	 dünyada	
da	yeniden	dirilişin	örneklerini	görebiliriz.	Kışın	
kuruyan	 ağaçların	 baharda	 tekrar	 yaşarması	
buna	örnek	olarak	gösterilebilir.	Kutsal	kitabı-
mız	Kur’an-ı	Kerim’de	de	bu	konu	şöyle	anla-
tılmaktadır:……………

	 Bu	bilgi	aşağıda	yer	alan	ayet	meallerinden	
hangisi	ile	devam	etmelidir?

A)	 “Gökten	bereketli	yağmurlar	indirdik,	onun-
la	 nice	 bahçeler	 ve	 hasat	 edilen	 tahıllar	
yetiştirdik….Hepsi	 kullara	 rızık	 olsun	 diye.	
O	 yağmurla	 ölü	 toprağa	 can	 verdik.	 İşte	
insanların	mezardan	çıkışları	da	böyle	ola-
cak.”	(Kâf,9	–	11.	Ayetler)

B)	 “Kim	küçücük	bir	hayır	işlemişse	onun	kar-
şılığını	alır.	Kim	de	küçücük	bir	kötülük	 iş-
lemişse	 onun	 karşılığını	 alır.”	 (Zilzâl,	 7,	 8.	
Ayetler)

C)	 “İşte	 onlara,	 sabretmelerinden	 ötürü	
mükâfatları	iki	kez	(dünya	ve	ahirette)	veri-
lir.	Bunlar	kötülüğü	iyilikle	savarlar	ve	ken-
dilerine	 verdiğimiz	 rızıktan	 (hayır	 yolunda)	
harcarlar.”	(Kasas,	54.	Ayet)

D)	 “Yeryüzünde	bulunan	her	canlı	yok	olacak.	
Ancak	 azamet	 ve	 ikram	 sahibi	 Rabb’inin	
zatı	baki	kalacak.”	(Rahmân,	26	-	27.	Ayet-
ler)

2. “De	ki:	Ey	kendi	nefisleri	aleyhine	haddi	aşan	
kullarım!	Allah’ın	 rahmetinden	ümit	kesmeyin!	
Çünkü	Allah	bütün	günahları	bağışlar.	Şüphe-
siz	 ki	 o,	 çok	 bağışlayan,	 çok	 esirgeyendir.”(	
Zümer,	53.	Ayet)

	 Verilen	 ayet	 mealinden	 aşağıdakilerden	
hangisine	ulaşılamaz?

A)		Allah	merhametli	ve	affedicidir.

B)		Allah’ın	 rahmetinden	 ümit	 kesmek	 doğru	
değildir.

C)		Allah’ın	 bağışlaması	 ve	 rahmeti	 sınırsızdır.	
O	tüm	günahları	bağışlayandır.

D)	 Bütün	 günahlar	 ahirette	 bağışlayacağına	
göre	günah	işleyebiliriz.

3.   	 l.	 Kıyametten	sonra	başlayacak	sonsuz	ha-
yata	ahiret	denir.

	 ll.	 Kıyamet	Mikail’in	 sûra	 birinci	 üflemesiyle	
başlayacaktır.

	 lll.	 Kıyametten	sonra	tüm	insanlar	diriltilecek-
tir.

	 lV.	 Günahlardan	kaçınan	iyilik	yapan	insanlar	
cennetle	ödüllendirilecektir.

	 Ahiretle	 ilgili	 olarak	 verilenlerden	 hangisi	
yanlıştır?

A)	Sadece	l	 B)	Sadece	ll

C)	Sadece	lll	 D)	Sadece	lV

4. “Ahirette	 cennetliklere	 şöyle	 denecek:	 Hep	
sağlıklı	olacaksınız,	hiç	hastalanmayacaksınız.	
Hep	yaşayacaksınız;	hiç	ölmeyeceksiniz.	Hep	
genç	kalacaksınız;	hiç	yaşlanmayacaksınız.	Ni-
metler	içinde	yüzeceksiniz;	hiç	yokluk	çekme-
yeceksiniz.”		Hz.	Muhammed	(sav)

 Peygamberimiz	 Hz.	 Muhammed’in	 cennet	
ile	ilgili	bilgiler	verdiği	bu	hadisinden	hangi	
sonuç	çıkarılamaz?

A)	Cennette	hastalık	ve	yaşlılık	olmayacak.

B)	Cennette	ölüm	olmayacak.

C)	Yaşlı	ve	hasta	olanlar	cennete	giremeyecek.

D)	Cennette	insanlar	sıkıntı	ve	yokluk	çekme-
yecek.

5. “Biz,	 kıyamet	 günü	 için	 adalet	 terazile-
ri	 kurarız;	 artık	 kimseye	 hiçbir	 şekilde	
haksızlık	 edilmez.	 Yapılan,	 bir	 hardal	 ta-
nesi	 kadar	 dahi	 olsa,	 onu	 getirir	 ortaya	 ko-
yarız.	 Hesap	 görücü	 olarak	 biz	 yeteriz.”	 
(Enbiya,	47.	Ayet)

 Verilen	ayet	mealinde	geçen	adalet	terazisi-
ne	ne	ad	verilir?

A)	Mahşer	 B)	Mizan

C)	Ba’s	 D)	Kantar
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6. Ahiret	hayatının	önemli	aşamalarından	biri	de	

ba’stır.	Bu	gerçek	Kur’an-ı	Kerim’de	yer	alan	
ayetlerde	açıkça	belirtilmiştir.

 Aşağıdaki	ayetlerin	hangisinde	ahiret	haya-
tındaki	ba’s	ile	ilgili	bir	bilgi	yer	almaktadır?

A)	 “Artık	kim	zerre	ağırlığınca	bir	hayır	 işlerse	
onun	 mükâfatını	 görecektir.	 Kim	 de	 zerre	
ağırlığınca	bir	kötülük	işlerse	onun	cezasını	
görecektir.”	(Zilzâl,	7	-	8.	Ayetler)

B)	 “Sana	 kıyametin	 ne	 zaman	 gelip	 çataca-
ğını	 soruyorlar.	 De	 ki:	 Onun	 ilmi	 ancak	
Rabb’imin	 katındadır.	 Onun	 vaktini	 ondan	
başkası	açıklayamaz…”	(A’râf,	suresi,	187.	
Ayet)

C)	 “Rabb’inizden	 bağışlanma	 dileyin;	 sonra	
ona	tövbe	edin.	Muhakkak	ki	Rabb’im	çok	
merhametlidir,	 çok	 sevendir.”	 (Hûd,	 	 90.	
Ayet)

D) “İnsan	kendisinin	kemiklerini	bir	araya	top-
layamayacağımızı	 mı	 sanır?	 Evet,	 bizim	
onun	 parmak	 uçlarını	 bile	 eski	 hâline	 ge-
tirmeye	 gücümüz	 yeter.”(Kıyâmet,	 3	 -	 4.	
Ayetler)

7.	 Ahirete	iman	eden	bir	kişinin	aşağıdaki	dav-
ranışlardan	hangisini	yapması	beklenemez?

A)	 Yaptığı	davranışlardan	hesaba	çekileceğini	
bilir,	kul	hakkı	yememeye	gayret	eder.

B)	 Yaptığı	 iyiliklerin	 boşa	 gitmeyeceğini	 bilir,	
sevap	işlemeye	çalışır.

C)	 Nasıl	 olsa	 bir	 gün	 öleceğini	 bilir,	 özgürce	
yaşar,	gününü	gün	eder.

D)	 Allah’ın	 rızasını	 kazandıracak	 davranışlar	
yaparak	cennete	ulaşmaya	çalışır.

8. “Allah’ın	sana	verdiğinden	(onun	yolunda	har-
cayarak)	ahiret	yurdunu	iste	ama	dünyadan	da	
nasibini	unutma...”	(Kasas,	77.	Ayet)

 Verilen	ayete	mealinden	çıkarılabilecek	en	
doğru	sonuç	hangisidir?

A)	 İslam	Dininde	dünya	ve	ahiret	hayatı	arasın-
da	bir	denge	vardır.

B)	 İnsan	ahiret	 için	hazırlanmayı	unutmamalı-
dır.

C)	 Allah	 tüm	canlıların	yaşamlarını	 sürdürme-
leri	için	rızıklar	yaratmıştır.

D)	 Ahiret	sonsuz	dünya	ise	kısa	sürelidir.	

9. “Bu	dünyada	gerçekte	 insana	ait	olan	üç	şey	
vardır.	Bunlar	yiyip	 tükettiği,	giyip	eskittiği	 ve	
sadaka	verip	ahiret	azığı	yaptığı	şeylerdir.”	Hz.	
Muhammed	(sav)

 Peygamberimiz	bu	hadis-i	şeriflerinde	Müs-
lümanlara	hangi	mesajı	vermektedir?

A)	 Dünya	hayatı	gerçek	hayattır.

B)	 Allah’ın	verdiği	nimetler	tükenebilir.

C)	 İnsan	sahip	olduklarının	değerini	bilmelidir.

D)	 Yapılan	iyilikler	ahirette	karşımıza	çıkacak-
tır.

10. “İman	 edip	 iyi	 işler	 yapan,	 namaz	 kı-
lan	 ve	 zekât	 verenler	 varya	 onların	
mükâfatları	 Rableri	 katındadır;	 onlara	 kor-
ku	 yoktur,	 onlar	 üzüntü	 de	 çekmezler.” 
(Bakara,	277.	Ayet)

	 Bu	ayete	göre	aşağıadkilerden	hangisi	yan-
lıştır?

A)	 İman	 edip	 iyi	 davranışlar	 yapanları	 Allah	
ödüllendirecektir.

B)	 Cennete	girmek	için	namaz	kılıp	zekât	ver-
mek	yeterlidir.

C)	 Cennete	hayatında	insanlar	korku	ve	üzün-
tü	çekmeyecektir.

D)	 Yüce	 Allah	 yapılan	 iyilikleri	 ve	 ibadetleri	
ödüllendirecektir.
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1. Rahman	 ve	Rahîm	olan	Allah’ın	 adıyla	De	 ki:	

Cinlerden	ve	insanlardan;	insanların	kalplerine	
vesvese	 veren	 sinsi	 vesvesecinin	 kötülüğün-
den,	 insanların	Rabb’ine,	 insanların	Melik’ine,	
insanların	İlah’ına	sığınırım.

 Nas	Suresinde,	 şeytanın	 insanların	 kalple-
rine	hangi	duyguyu	vereceğinden	söz	edil-
mektedir?

A)	Kin	 B)	Kıskançlık

C)	Nefret	 D)	Şüphe

2.	 Nâs	suresinin	içinde	beş	kez	geçen	ve	su-
reye	 adını	 veren	 “nâs”	 kelimesinin	 anlamı	
hangisidir?

A)	İnsanlar	 B)	Peygamberler

C)	Melekler	 D)	Cinler

3. “Bebek	şöyle	konuştu:	“Şüphesiz	ben	Allah’ın	
kuluyum.	Bana	kitabı	 (İncil’i)	verdi	ve	beni	bir	
peygamber	 yaptı.”	 Nerede	 olursam	 olayım	
beni	kutlu	ve	erdemli	kıldı	ve	bana	yaşadığım	
sürece	 namazı	 ve	 zekatı	 emretti.	 Beni	 ana-
ma	saygılı	kıldı.	Beni	azgın	bir	zorba	kılmadı.”		
(Meryem,	30-32.	Ayetler)

 Bu	ayet	mealine	göre	Hz.	İsa	ile	ilgili	verilen-
lerden	hangisi	yanlıştır?

A)	 Hz.	İsa	Allah’ın	kulu	ve	peygamberidir.

B)	 Allah	Hz.	İsa’ya	da	namaz	kılmayı	ve	zekât	
vermeyi	emretmiştir.

C)	 Hz.	İsa	babasız	dünayaya	geldiği	için	tanrı-
sal	bir	özellik	taşır.

D)	 Hz.	İsa	annesine	saygılı	davranmıştır.

4. Andolsun,	“Allah	üçün	üçüncüsüdür”	diyenler	kafir	
oldu.	Halbuki	bir	 tek	 ilahtan	başka	hiçbir	 ilah	yok-
tur.	 Eğer	 dediklerinden	 vazgeçmezlerse	 andolsun	
onlardan	inkar	edenlere	elbette	elem	dolu	bir	azap	
dokunacaktır.	(Mâide,	73.	Ayet)

 Verilen	ayet	mealinden	hangi	sonuç	çıkarı-
lamaz?

A)	 Allah’tan	başka	ilah	yoktur.

B)	 Allah’a	ortak	koşanlar	kafiridir.

C)	 Allah	inkar	edenleri	cezalandıracaktır.

D)	 Hz.	İsa	babasız	dünyaya	gelmiştir.

5. Bismillâhirrahmânirrahîm.

	 1.	 Kul	eûzü	birabbin	nâs.

	 2.	 Ellezî	yüvesvisü	fî	sudûrinnâs.

	 3.	 Min	şerril	vesvâsil	hannâs.

	 4.	 Minel	cinneti	vennâs.

	 5.	 Melik’in-nâs.

	 6.	 İlâh’in-nâs.

	 Nas	Suresinin	okunuşunun	doğru	sıralama-
sı	hangisdir?

A)	 1	-	5	-	6	-	3	-	2	-		4	

B)	 1	-	4	-	6	-	3	-	2	-		5

C)	 1	-	5	-	2	-	3	-	6	-		4

D)	 1	-	3	-	6	-	5	-	2	-		4


