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7Test 1 Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

1. Evren hakkında derinlemesine düşündüğümüzde 
ne kadar zengin bir varlık âleminde yaşadığımızın 
farkına varırız. Bu varlıklardan bazılarını doğrudan 
görür ve duyu organlarımızla algılarız. Bazı varlıkları 
görebilmek için ise özel olarak tasarlanmış araçlara 
ihtiyaç duyarız.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen 
varlıklardan biri değildir?

A) İnsan B) Yıldızlar

C) Melekler D) Kızılötesi ışınlar

2. Varlıklar âlemi üç grupta incelenebilir:

 I. Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar

 II. Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar

 III. Ancak Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bil-
gi sahibi olduğumuz varlıklar

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde üçüncü 
grupta anlatılan varlıklara örnektir?

A) Gök cisimleri B) Hayvanlar

C) Mikro organizmalar D) Cinler

3. I. Yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde gö-
revlendirdiği, gözle görülmeyen varlıklara veri-
len isimdir.

 II. Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sa-
hibi olup gözle görülmeyen varlıklara denir.

 III. Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi 
rahmetten kovulan asi ve kibirli varlığa verilen 
isimdir.

 Verilen tanımlar aşağıdaki varlıklardan hangileri-
ne aittir?

I II III

A) cin şeytan melek

B) melek cin şeytan

C) şeytan cin melek

D) melek şeytan cin

4. Dünyadan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulu-
nan gezegenleri ve yıldızları çıplak gözle görmemiz 
mümkün değildir. Hem çok küçük varlıkları hem de 
çok büyük olduğu halde uzayın derinliklerinde yer 
alan varlıkları göremeyiz. Bazı sesleri kulaklarımız 
duymasına rağmen bazılarını algılamak birtakım 
aletler sayesinde gerçekleşir. Diğer bazı sesleri duy-
mamız ise mümkün değildir.

 Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisi 
vurgulanmaktadır?

A) Duyu organları tarafından algılanamayan cisimle-
rin varlığından şüphe duyulmaktadır.

B) Allah’ın yaratmasında hiçbir eksiklik yoktur.

C) Bilimsel çalışmalar bazı varlıkların ortaya çıkma-
sına sebep olmuştur.

D) Evren, sadece gözle görülebilen varlıklardan 
ibaret değildir.

5. I. Var olan her şey Allah tarafından yaratılmıştır.

 II. Gözle görülemeyen tüm varlıkların adı 
Kur’an’da geçmektedir.

 III. Varlıklar âleminde bir düzen hüküm sürmekte-
dir.

 IV. Duyu organları tarafından algılanamayan 
tüm varlıklar İslam’ın inanç esasları alanına 
girmektedir.

 Varlıklar âlemi ile ilgili olarak yukarıda verilen bil-
gilrden hangileri doğrudur?

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

C) II ve IV D) I ve IV

6. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayı-
sını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirle-
yen O’dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına 
göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayet-
lerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. (Yûnus 
suresi 5. ayet)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Evrendeki her varlık görevine uygun olarak ya-
ratılmıştır.

B) Allah hiçbir şeyi amaçsız var etmemiştir.

C) İnsan, varlıklar âlemi üzerinde düşünmelidir.

D) İnsan, ruhani varlıklardan vahiy yoluyla haber-
dar edilmiştir.
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Test 1 7 Görülen ve Görülemeyen Varlıklar

7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle 
diğerlerinden farklıdır?

A) Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer su-
resi 49. ayet)

B) Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değişme-
sinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı 
şeylerde, Allah’a karşı gelmekten sakınan bir 
toplum için pek çok deliller vardır. (Yûnus suresi 
6. ayet)

C) (Onlar şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru 
yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize 
tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan 
sensin. (Âl-i İmrân suresi 8. ayet)

D) Biz yakın göğü, bir süsle, yıldızlarla süsledik. 
(Sâffât suresi 6. ayet)

8. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine 
verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar. (Ba-
kara suresi 3. ayet)

 Aşağıdakilerden hangisi bu ayette altı çizili bö-
lümle kastedilenlerden biri değildir?

A) Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edinileme-
yen varlık alanı

B) Peygamberimizin yaşadığı dönem

C) Gelecek zaman içerisinde meydana gelecek 
olaylar

D) Ahiret hayatı

9. 

Zeynep
Öğretmen

Yüce Allah’ın yarattığı, duyu ya da 
akıl yoluyla kavranabilen varlıkların 
tamamını ifade eden kavramdır.

 Zeynep öğretmenin bahsettiği kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Ahiret B) Dünya

C) Âlem D) Evren

10. Allah’ın insana verdiği aklın ve duyu organlarının da 
bir kapasitesi ve sınırı bulunmaktadır. 

 Aşağıdakilerden hangisi yalnızca akıl ve duyu 
organlarıyla haberdar olunabilecek varlıklardan 
biri değildir?

A) Gezegenler

B) Melekler

C) Bitkiler

D) Hücre

11. Şeytan, gözle göremediğimiz ancak vahiy yoluyla 
varlığından haberdar olduğumuz bir varlıktır.

 Aşağıdakilerden hangisi şeytanın Allah tarafın-
dan bildirilen özellikleri arasında yer almaz?

A) Kötülüğün simgesidir.

B) Kendini üstün görmektedir.

C) İnsanoğlunun en büyük düşmanıdır.

D) Yalan söylediği için İlahi rahmetten kovulmuş-
tur.

12. I. Bilinçli ve irade sahibidirler.

 II.  Yaptıkları işlerden sorumlu tutulacaklardır.

 III. Sürekli kötülük yapmaktadırlar.

 IV. Gelecek hakkında bilgi verirler.

 Cinler hakkında yukarıda verilen bilgilerden han-
gileri yanlıştır?

A) I ve II B) II ve IV

C) I ve III D) III ve IV
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1. Yüce Allah’ın (c.c.) bizleri haberdar ettiği varlıklardan 
biri de meleklerdir. Melekler duyu organlarıyla algıla-
namazlar. Ancak bizler onların varlığını kabul ederiz. 
Çünkü bu varlıklara inanmak İslam’ın inanç esas-
larından biridir. Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayette 
meleklerin varlığından ve özelliklerinden bahsedilir.

 Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılamaz? 

A) Meleklere inanmak imanın şartlarındandır.

B) Melekler gözle görülemezler.

C) Kur’an’da meleklerle ilgili birçok ayet bulunmak-
tadır.

D) Melekler nurdan yaratılmışlardır.

2. Kuşkusuz Rabbin katındakiler O’na kulluk etmekten 
kibirlenmezler, O’nu tesbih eder ve yalnız O’na sec-
de ederler. (A’râf suresi 206. ayet)

 Göklerdekiler, yerdeki canlılar ve melekler büyüklük 
taslamadan Allah’a secde ederler. (Nahl suresi 49. 
ayet)

 Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerde meleklerle 
ilgili olarak vurgulanan ortak düşüncelerden biri 
değildir? 

A) Üstünlük duygusuna kapılmazlar.

B) Allah’ın isteklerine boyun eğerler.

C) İyiliğin ve temizliğin sembolüdürler.

D) Allah’a kullukta kusur etmezler.

3. Kişinin önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu 
kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır... (Ra’d 
suresi 11. ayet)

 Bu ayette meleklerle ilgili aşağıdakilerden hangi-
si vurgulanmaktadır?

A) İnsanların dünyada yaptıkları davranışlara şahit-
lik edeceklerdir.

B) Allah’ın emirlerini yerine getirmektedirler.

C) Dünya üzerinde farklı şekillere girebilirler.

D) Tamamı insanları korumakla görevlidirler.

4. 
A B

� Cebrail

� Azrail

� Mikail

� İsrafil

� Eceli gelenlerin canlarını 
almakla görevlidir.
� Tabiat olaylarını düzenle-
mektedir.
� Yüce Allah’ın mesajlarını 
peygamberler iletir.

 A ve B tablosu eşleştirildiğinde hangi melek dışa-
rıda kalır?

A) Cebrail B) Azrail

C) Mikail D) İsrafil

5. Ölü mezara konulunca, ---------- adı verilen iki melek 
gelir; ölüye derler ki: “Şu Muhammed (sav) denilen 
zat hakkında ne dersin?” O da şöyle cevap verir. 
“O, Allah’ın kulu ve Resuludur. Ben şahitlik ederim 
ki Allah’tan başka ilâh yoktur, Muhammed de O’nun 
kulu ve elçisidir. Bunun üzerine melekler; Biz senin 
böyle diyeceğini zaten bilmekte idik” derler. Sonra 
onun mezarını yetmiş arşın genişletirler. Daha son-
ra bu ölünün mezarı ışıklandırılır ve aydınlatılır. Daha 
sonra melekler ölüye: “ Yat ve uyu “ derler.

 Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdaki melek-
lerden hangileri getirilmelidir?

A) Rıdvan ve Malik

B) Münker-Nekir

C) Kiramen-Katibin

D) Azrail

6. Sûra üflendiğinde artık ne aralarındaki akrabalık 
bağları işe yarayacak ne de birbirlerine soru sorabi-
lecekler! (Mü’minûn suresi 101. ayet)

 Bu ayette aşağıdaki meleklerden hangisine işaret 
edilmektedir?

A) Azrail

B) Mikail

C) İsrafil

D) Cebrail
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7. 

İnsanın sağında ve solunda bulunan 
meleklerdir. Sağdaki melek, iyi davra-
nışları, soldaki melek ise kötü davra-
nışları kaydetmekle görevlidir.

Mehmet

 Mehmet aşağıdaki meleklerden hangisinden söz 
etmektedir?

A) Hafaza 

B) Münker Nekir 

C) Zebaniler 

D) Kiramen Kâtibin

8. � Yeme, içme, uyuma gibi özellikleri yoktur.

 � Erkek ve dişi olarak yaratılmışlardır.

 � Varlıklarının temeli nûr’dur.

 � Duyu organlarıyla algılanamazlar.

 Meleklerle ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç 
tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

9. İnsanoğlunda bir lümme-i şeytâniyye bir de lümme-i 
melekiyye vardır. Lümme-i şeytâniyyeden hakkın ya-
lanlanması ve kötülüklerin yapılması; lümme-i mele-
kiyyeden de hak ve hakikatin tasdik edilmesi ve güzel 
işlerin yapılması yolunda telkinler yapılır. Buna göre 
içinden hayır işlerine dair telkinler alan kimse, bunun 
Allah tarafından olduğunu bilsin ve O’na hamd etsin. 
Kötülük telkinini alan kimse de kovulmuş şeytandan 
Allah’a sığınsın. (Hz. Muhammed sav)

 Yukarıdaki hadiste meleklerin hangi özelliği üze-
rinde durulmaktadır?

A) Şeytanın en büyük düşmanı oldukları

B) İnsanı doğruya ve iyiye yönlendirdikleri

C) Allah’a kulluk ettikleri

D) Peygamberlerle iletişim kurdukları

10. Yeni doğan bir çocuğa, çok yaşlanmış birine ya da 
yaptıklarıyla herkesin beğenisini kazanmış iyi niyetli 
kişilere “Melek gibi insan” şeklinde hitap edilir.

 Bu metinden meleklerle ilgili aşağıdaki yargılar-
dan hangisi çıkarılabilir?

A) Çok hızlı ve güçlüdürler.

B) İyiliğin ve güzelliğin sembolüdürler.

C) Farklı şekillere girebilirler.

D) Nurdan yaratılmışlardır.

11. Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve 
kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır.  

(Tahrim suresi 6. ayet)

 Bu ayette meleklerle ilgili aşağıdaki düşünceler-
den hangisi ön plana çıkmaktadır?

A) Allah’a tam bir itaatle bağlıdırlar.

B) Mahiyetlerini yalnızca Allah bilmektedir.

C) Gözle görülmezler.

D) Çeşitli görevleri yerine getirmektedirler.

12. Kur’an-ı Kerim’de sabreden, kararlılıkla inancının pe-
şinden giden ve yalnızca Allah’tan (c.c.) korkan mü-
minlere meleklerin yardım ettiği haber verilmektedir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metni destekle-
mektedir?

A) Dediler ki: “Bu nasıl peygamber! Yemek yiyor, 
çarşılarda dolaşıyor. Ona bir melek indirilmeli ve 
kendisiyle birlikte o melek de uyarıcılık görevi 
yapmalı değil miydi? (Furkan suresi 7. ayet)

B) O gece melekler ve ruh, rablerinin izniyle her bir 
iş için iner dururlar. (Kadir suresi 4. ayet)

C) Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, 
rahmânın izin verdiklerinden başkası konuşa-
mayacak; konuşan da doğruyu söyleyecektir. 
(Nebe suresi 38. ayet)

D) Evet, eğer siz sabır gösterip itaatsizlikten sakı-
nırsanız, onlar (düşmanlarınız) şu anda süratle 
üzerinize gelseler bile rabbiniz size nişanlı beş 
bin melekle yardım edecektir. (Âl-i İmrân suresi 
125. ayet)
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1. Melekler ve rûh (Cebrail) O’na, miktarı elli bin yıl olan 
bir günde yükselip çıkar. (Meâric suresi 4. ayet)

 Bu ayette meleklerin hangi özelliği ön plana çık-
maktadır?

A) Çok hızlı ve güçlü oldukları

B) Allah katında değerli oldukları

C) Cebrail’in diğer meleklerden üstün olduğu

D) Bir günde elli bin yıllık sevap kazandıkları

2-4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

 Bir gün Resûlullah (sav)’in yanında bulunduğumuz 
sırada aniden yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı 
simsiyah bir zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri 
görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. 
Doğruca peygamber (sav)’in yanına oturdu ve diz-
lerini onun dizlerine dayadı. Ve: “Ya Muhammed! 
Bana İslâm’ın ne olduğunu söyle?” dedi. Resûlullah 
(sav): “İslâm; Allah’tan başka ilâh olmadığına, 
Muhammed’in de Allah’ın Resulü olduğuna şehadet 
etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ra-
mazan orucunu tutman ve gücün yeterse Beyt’i hac 
etmendir.” buyurdu. O zat: “Doğru söyledin.” dedi… 
“Bana imandan haber ver?” dedi. Resûlullah (sav): 
Allah’a, Allah’ın meleklerine kitaplarına, peygamber-
lerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hay-
rına şerrine inanmandır.” buyurdu. O zât yine: “Doğ-
ru söyledin.” dedi. Bu sefer: “Bana ihsandan haber 
ver?” dedi. Resûlullah (sav): “Allah’a O’nu görüyor-
muşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar 
sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür.” 
buyurdu. O zat: “Bana kıyametten haber ver?” dedi. 
Resûlullah (sav) “Bu meselede kendisine sorulan, 
sorandan daha çok bilgi sahibi değildir.” buyurdu-
lar… Bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekle-
dim. Sonunda Allah Resûlü bana: “Ya Ömer! O soru 
soran zatın kim olduğunu biliyor musun?” dedi. “Al-
lah ve Resûlü bilir.” dedim. “O Cibrîl’di. Size dininizi 
öğretmeye gelmişti.” Buyurdular.

2. Bu parçada altı çizili bölümde kastedilen melek 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Azrail B) Cebrail

C) Mikail D) İsrafil

3. Bu parçada melekler ile ilgili;

 I. Allah’tan aldıkları mesajları insanlara iletirler.

 II. Gaybı bilmezler.

 III. Allah’ın izniyle farklı şekillere girebilirler.

 IV. İkişer, üçer, dörder kanatları vardır.

 Özelliklerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız III B) I, II ve III

C) I ve IV D) II ve III

4. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin ce-
vabı yoktur?

A) İslam inanç esasları nelerdir?

B) Melekler gayb hakkında bilgi sahibi midir?

C) Kıyamet alametleri nelerdir?

D) İslam’ın şartları nelerdir?

5. � Andolsun, elçilerimiz (melekler), İbrahim’e müj-
de getirip “Selâm sana!” dediler. O, “Size de 
selâm” dedi ve kızartılmış bir buzağı getirmekte 
gecikmedi. Ellerini yemeğe uzatmadıklarını gö-
rünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı için-
de bir korku duydu. Dediler ki: “Korkma, çünkü 
biz Lût kavmine gönderildik.” (Hûd suresi 69-
70. ayetler)

 � Rabbiniz erkek çocukları size seçip-ayırdı da 
kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? 
Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. 
(İsrâ suresi 40. ayet)

 � Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı in-
sanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin 
başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine 
verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine 
emredilen şeyi yapan melekler vardır. (Tahrîm 
suresi 6. ayet)

 Bu ayetlerde meleklerin özelliklerinden hangisine 
değinilmemiştir?

A) İrade sahibi değildirler.

B) Cinsiyetleri yoktur.

C) Yeme içme gibi ihtiyaçlar hissetmezler.

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

 Bu ayette sözü edilen melek aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Cebrail B) Kiramen Kâtibin

C) Azrail D) İsrafil

7. Resulullah (sav): “Sûr’un sahibi (İsrafil a.s), sûr de-
nen borusunu ağzına dayamış, yüzünü çevirmiş, 
kulağını dikmiş, üfleme emrini beklerken, ben nasıl 
tereffühle (dünya nimetlerinden) istifade edebilirim?” 
buyurmuşlardı. Bu, sanki ashabına çok ağır gelmişti: 
“Peki biz ne yapalım ey Allah’ın Resulü?” diye sordu-
lar. Onlara: “Hasbünallah ve ni’mel-vekil (Allah bize 
yeter, o ne güzel vekildir!), Allah’a tevekkül ettik, de-
yiniz!” diye emir buyurdular.

 Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) İsrafil sûr’a üflemekle görevli melektir.

B) Kıyamet yaklaşmaktadır.

C) Kıyametin ne zaman kopacağını İsrafil (a.s) de 
bilmemektedir.

D) Peygamberimiz meleklerden gelecek hakkında 
bilgi almaktadır.

8. Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan 
başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; 
O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin 
karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru 
ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. (Enam suresi 59. 
ayet)

 Aşağıdakilerden hangisi bu ayette altı çizili keli-
meyle kastedilenlerden biri olamaz?

A) Kıyamet vakti

B) Ahiret hayatı 

C) Gelecek hakkında bilgiler

D) Kur’an ayetleri

9. Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta ele alınabilir. 
Bunlar; -----, -----, ----- dır.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A) Atomlar B) Melek

C) Cin D) Şeytan

10. (O gün Allah şöyle diyecektir:) “Ey cin ve insan toplu-
luğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününü-
zün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamber-
ler gelmedi mi?” Onlar şöyle diyecekler: “Biz kendi 
aleyhimize şahitlik ederiz.” Dünya hayatı onları aldat-
tı ve kâfir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik 
ettiler. (En’âm suresi 130. ayet)

 Bu parçada cinlerle ilgili vurgulanan temel dü-
şünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geleceği bilmezler.

B) Cinsiyetleri vardır.

C) Bilinçli ve irade sahibidirler.

D) Farklı şekillere girebilirler.

11. Hurâfe kelimesi “akla ve gerçeğe aykırı düşen aldatıcı 
söz” demektir. Masal, efsane ve genel olarak gerçek 
dışı olduğu kabul edildiği halde hoşa giden nakil ve 
rivayetlere de bu ad verilmiştir. Dinde olmadığı halde 
bilgisizlik sebebiyle dinden zannedilen inanışlara ise 
batıl inanç denir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen 
inanışlardan biri değildir?

A) Ruh çağırma

B) Falcılık

C) Sihir ve büyü

D) Rüya tabiri

12. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu 
düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı 
ateşin mahkûmlarından olsunlar diye çağrıda bulu-
nur. (Fâtır suresi 6. ayet)

 Bu ayetten şeytanla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) İnsanoğlunun düşmanıdır.

B) Kötülüğe çağırır.

C) Kendisine uyanları cehennem azabına götürür.

D) Asi ve kibirlidir.
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1. Yaratılmış her varlığın bir eceli vardır. Ömür gelip ge-
çicidir, başlangıcı ve sonu vardır. Hiç kimse ve hiçbir 
şey bu dünyada ebedi olarak kalamaz. Bu ilahi ka-
nun, tüm varlıklar için geçerlidir. Yüce Allah, Kur’an-ı 
Kerim’de, bütün varlıklar için belirlediği bu geçici 
süreye şöyle işaret eder: ----------

 Bu parçanın sonuna getirilebilecek en uygun ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onlar, kendi nefisleri(nin yaratılış incelikleri) hak-
kında hiç düşünmediler mi? Hem Allah gökler ile 
yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete 
uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. 
Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşa-
caklarını inkâr ediyorlar. (Rûm suresi 8. ayet)

B) Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli gel-
di mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçe-
bilirler. (A’râf suresi 34. ayet)

C) Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürü-
leceksiniz. (Ankebût : 57. ayet)

D) Halbuki O, göklerde de Allah’tır, yerde de. Si-
zin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin 
daha ne kazanacağınızı da bilir. (En’âm suresi 3. 
ayet)

2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı 
gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gay-
ba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rı-
zık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. 
Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere 
de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte on-
lar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve 
kurtuluşa erenler de işte onlardır. (Bakara suresi 2-5. 
ayetler)

 Aşağıdakilerden hangisi ahirete inanan kimse-
lerin bu parçada sözü edilen özelliklerinden biri 
değildir? 

A) Gayba iman etmeleri

B) Yardımsever olmaları

C) İlahi kitaplara inanmaları

D) Meleklerin varlığını kabul etmeleri

3. Allah insanları yaratmış,  dünyada faydalanmaları 
için kendilerine birçok nimet vermiş ayrıca iyi ve gü-
zel olana yönelip kötülükten yüz çevirmeleri için de 
peygamberler ve ilahi kitaplar göndermiştir. İnsan da 
tüm bunları dikkate alarak hem dünya nimetlerinden 
ölçülü olarak faydalanmalı hem de ebedi olan hayata 
dair hazırlık yapmalıdır.

 Bu parçada anlatılan dünya ve ahiret dengesini 
en doğru şekilde ifade eden söz aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Dünya malı dünyada kalır.

B) Hiç ölmeyecek gibi dünya için, yarın ölecekmiş 
gibi ahiret için çalış.

C) Dünyada arkadaş ahirette kardeş olunuz.

D) Etme bulma dünyası kötülük eden kötülük bulur.

4. İnsanoğlu bu dünyada başıboş ve sorumsuz yaratıl-
mamıştır. Yaratılan her varlık gibi insanın da bir amaç 
uğrunda bu dünyaya gönderildiği unutulmamalıdır.

 Bu amacı en genel manada ifade eden ayet aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) İnsan, kendisinin başı boş bırakılacağını mı 
sanır? (Kıyâmet suresi 36. ayet)

B) Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler 
verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendile-
rine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattık-
larımızın çoğundan üstün kıldık. (İsrâ suresi 70. 
ayet)

C) Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de 
kalamaz. (Hicr suresi 5. ayet)

D) Denizde (yelkenlerini) bayraklar gibi (açarak) sü-
zülüp giden gemiler de O’nun kudretinin kanıtla-
rındandır. (Şûrâ suresi 32. ayet)

5. Benim dünya ile ne işim olur ki! Ben, dünyada bir 
ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup 
orayı terk eden bir yolcu gibiyim. (Hz. Muhammed 
sav)

 Bu hadiste anlatılmak istenen temel düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahiret için çalışmak gerektiği

B) Dünya hayatının geçiciliği

C) Dünya malı için çalışmanın anlamsız olduğu

D) Her insanın ömür süresinin birbirinden farklı ol-
duğu
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6. Dünya her zaman isteklerimize kavuşacağımız bir 
yer değildir. Dünyada mutluluk ve sevincin yanında 
zorluk ve sıkıntılar da vardır. Bu durum ilk insan Hz. 
Adem’den (a.s.) beri böyledir. İnsan dünyada adeta 
bir yolcu gibidir. Ne kadar uzun yaşarsa yaşasın bu 
dünyadan göçüp gider. Sonuç olarak dünya bir imti-
han yeridir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi ile bu parça arasın-
da doğrudan bir ilişki kurulamaz?

A) Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. 
(İnşirah suresi 5. ayet)

B) O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sına-
mak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak 
galiptir, çok bağışlayıcıdır. (Mülk suresi 2. ayet)

C) … Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir 
yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak 
yerdir. (Mü’min suresi 39. ayet)

D) Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların, 
“Biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmı-
şız?” demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkâr 
edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halka-
lar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. 
Onlar orada ebedi kalacaklardır. (Ra’d suresi 5. 
ayet)

7. Göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri boş yere ya-
ratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr 
edenlerin ateşteki haline! Yoksa biz, iman edip de 
iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar 
gibi mi tutacağız? Veya Allah’tan korkanları yoldan 
çıkanlar gibi mi sayacağız. (Sâd suresi 27-28. ayet-
ler)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) İnsanların bir kısmının ahiretin varlığına inanma-
dığına

B) Yüce Allah’ın hiç kimseye haksızlık yapmayaca-
ğına

C) İbadet şekillerinin Kur’an’da bildirildiğine

D) Her şeyin bir amaç uğrunda yaratıldığına

8 ve 9. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplandırınız.

 Yüce Allah’ın insan fıtratına yerleştirdiği güzel duy-
gular ahiretin varlığına işaret eder. Örneğin adalet 
duygusu bunlardan biridir. Hiçbir insan dünyadaki 
kötülüklerin ve zulümlerin karşılıksız kalmasını iste-
mez. İnsan yapılan bir haksızlığa şahit olduğunda 
bundan rahatsızlık duyup o yanlış durumu düzelt-
mek ister. Çünkü Allah (c.c.), insanın kalbine adalet 
ve hakkaniyet duygusu yerleştirmiştir. Fakat iyilerin 
her zaman dünyadaki kötülükleri ve adaletsizlikleri 
düzeltme imkânları olmayabilir. Bu yüzden bu adale-
tin sağlanacağı bir yer düşüncesi insanın tabi olarak 
bir beklentisidir.

8. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Dünya hayatında her zaman adalet tam olarak 
sağlanamayabilir.

B) Allah insanı ölüm ve ötesinde gerçekleşeceklerin 
amacını anlayabilecek bir özellikte yaratmıştır.

C) Haksızlığa engel olmak insanın fıtratından gelen 
bir ihtiyaçtır.

D) Dünya hayatı birbirimizi kırmaya değmeyecek 
kadar kısadır.

9. Bu parçadaki altı çizili bölümde aşağıdakilerden 
hangisinden söz edilmektedir?

A) Ahiretin varlığına duyulan ihtiyaçtan

B) Adaleti gözetmeyen insanların mutsuz olacağın-
dan

C) Her canlının bir gün öleceğinden

D) Kıyamet saatinin giderek yaklaştığından

10. Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölümden son-
rası için çalışandır. Aciz kişi ise arzularına uyup bir 
de Allah’tan (bağışlanma) umandır. (Hz. Muhammed 
sav)

 Bu hadisten hareketle aşağıdaki yargılardan han-
gisini söylemek doğru olmaz?

A) İnsan henüz hayattayken öz denetimini sağla-
malıdır.

B) Sorumluluklarını yerine getirmeden Allah’tan 
karşılık beklemek doğru değildir.

C) Dünyadayken, ebedi olan ahiret hayatı için çalı-
şılmalıdır.

D) Günah işleyenler Allah’tan bağışlanma bekleme-
melidir.
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1. I. Berzah

 II. Kıyamet

 III. Mahşer

 IV. Mizan

 V. Cennet-Cehennem

 Ölüm ve sonrasında yaşanacakların verildiği yu-
karıdaki kavramların gerçekleşme sıraları nasıl 
olmalıdır?

A) I-II-III-IV-V B) II-I-III-IV-V

C) I-IV-II-III-V D) II-III-I-IV-V

2. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konusu itibariyle di-
ğerlerinden farklıdır?

A) Şüphesiz O öldürür ve diriltir. (Necm suresi 44. 
ayet)

B) Hiçbir kimse Allah’ın izni olmadan ölmez. Ölüm 
belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya 
menfaatini isterse, kendisine ondan veririz. Kim 
de ahiret mükafatını isterse, ona da ondan ve-
ririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız. (Âl-i 
İmrân suresi 145. ayet)

C) Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan ola-
rak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize 
döndürüleceksiniz. (Enbiya suresi 35. ayet)

D) Kıyamet gününde ne yakınlarınızın ne de çocuk-
larınızın size yararı olabilir; Allah aranızda hük-
münü verir. Yapıp ettiklerinizi Allah tamamıyla 
görmektedir. (Mümtehine suresi 3. ayet)

3. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. De ki: 
“Onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onu vaktin-
de ancak O (Allah) ortaya çıkaracaktır. O göklere de, 
yere de ağır basmıştır. O size ancak ansızın gelecektir.” 
Sanki senin ondan haberin varmış gibi sana soruyorlar. 
De ki: “Onun bilgisi sadece Allah katındadır. Fakat in-
sanların çoğu bilmiyorlar.” (A’râf suresi 187. ayet)

 Bu ayetten kıyamet ile ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) İnsanlar vaktini merak etmektedir.

B) Bilgisi yalnızca Allah’a aittir.

C) Peygamberimiz zamanını tam olarak bildirmiştir.

D) Aniden gerçekleşecektir.

4. Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler bir-
birine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı 
zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. 

(İnfitâr suresi 1-5. ayetler)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi anlatılmakta-
dır?

A) Yeniden dirilişin aşamaları

B) Kıyametin kopuşu anında yaşanacaklar

C) Adalet terazilerinin kurulacağı yer

D) Tüm insanların bir araya toplanıp hesaba çekile-
ceği vakit

5. Resulullah (sav) Efendimiz’e bir adam geldi ve:“Ya 
Resulallah! Kıyamet ne zamandır?” dedi. Efendimiz 
(sav): “Kıyamet için ne hazırladın?” diye sorunca o 
da: “Allâh ve Rasûlü’nün muhabbetini…” cevabını 
verdi. Bunun üzerine Rasul-i Ekrem (sav) Efendi-
miz: “Öyleyse sen sevdiğinle beraber olacaksın.” 
buyurdular.

 Bu hadiste vurgulanan temel düşünce aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kıyametin ne zaman kopacağını peygamberimiz 
de bilmemektedir.

B) Önemli olan kıyametin ne zaman kopacağı değil 
insanın dünyadayken ölüm ve sonrası için yaptı-
ğı hazırlıktır.

C) Allah ve Resulü’nü sevenler dünyada da mutlu 
olur.

D) Peygamberimiz insanlara Allah’ın dinini açık bir 
şekilde öğretmiştir.

6. ... Sen yeryüzünü de ölü ve kupkuru görürsün. Fakat 
biz onun üzerine yağmuru indirdiğimiz zaman, o ha-
rekete gelir, kabarır, her çeşitten iç açıcı bitkiler verir. 
Çünkü Allah (c.c.) hakkın ta kendisidir… (Hac suresi 
5-6. ayetler)

 Bu ayette ahiretin aşamalarından hangisine işa-
ret edilmektedir?

A) Ba’s B) Berzah

C) Mizan D) Mahşer
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7. Yüce Allah tarafından hesaba çekilmek üzere insan-
ların yeniden dirilişin ardından bir araya toplanması-
na -----, toplandıkları yere de ----- adı verilir.

 Bu tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
daki sözcüklerden hangileri getirilmelidir?

A) mahşer-haşir B) berzah-kıyamet

C) ba’s-sırat D) haşir-mahşer

8-9. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplayınız.

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

8. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Ahirette gerçek adaletin sağlanacağına

B) Allah’ın hiç kimseye haksızlık yapmayacağına

C) Günah işleyenlerin asla affedilmeyeceğine

D) İnsanın dünyada yaptıklarının ahirette karşısına 
çıkacağına

9. Bu ayetteki altı çizili bölümde aşağıdakilerden 
hangisi kastedilmektedir?

A) Amel defteri B) Sırat köprüsü

C) Adalet terazisi D) Berzah âlemi

10. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun 
mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir 
kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. (Zilzâl 
suresi 7-8. ayetler)

 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu ayetlerde 
verilmek istenen temel düşünce ile örtüşmekte-
dir?

A) Ne ekersen onu biçersin.

B) Dünya malı dünyada kalır.

C) Dost kara günde belli olur.

D) Gülme komşuna gelir başına

11. (…) Ecel sadece insan ile ilgili olan bir kavramdır.

 (…) Ahirete inanan insan dünyada yaptığı her şeyin 
hesabını vereceği bilinciyle hareket eder.

 (…) Adalet duygusu ölüm ve sonrasındaki hayatın 
varlığını zorunlu kılar.

 (…) İnsan Allah’ın affediciliğine güvenerek sorumlu-
lukları konusunda rahat davranmalıdır.

 Yukarıda verilenlerin “Doğru-Yanlış” sıralaması 
nasıl olmalıdır?

A) D-Y-D-Y B) D-D-Y-Y

C) Y-D-Y-Y D) Y-D-D-Y

12. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa kendi iyili-
ği için yapmış olur; kim de kötülük işlerse kendi aley-
hine işlemiş olur. Senin rabbin kullarına asla haksızlık 
etmez. (Fussilet suresi 46. ayet)

 Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) Bazen bir insanın yaptığı kötülük tüm topluma 
zarar verir.

B) İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır.

C) İnsanın yaptığı iyilik ve kötülükler kendi ahiretine 
etki edecektir.

D) Allah herkesi yaptığı davranışlara göre değerlen-
dirir.

13. 
A B

� Berzah

� Sırat

� Ba’s

� Mizan

� Cehennem üzerinde bulunan 
bir yol veya köprü
� Günah ve sevapların tartılaca-
ğı manevi terazi
� Öldükten sonra yeniden 
dirilişe verilen ad

 Ahiret hayatının aşamalarıyla ilgili bilgilerin yer 
aldığı A ve B tablosu eşleştirildiğinde hangi kav-
ram dışarıda kalır?

A) Berzah B) Sırat

C) Ba’s D) Mizan
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1. � Hz. Meryem’in oğludur.

 � İnsanları tevhid inancına davet etmiştir.

 � Ulü’l-azm olarak bilinen peygamberlerdendir.

 � Kendisine Tevrat isimli ilahi kitap verilmiştir.

 Yukarıda verilenlerden kaç tanesi Hz. İsa ile ilgili-
dir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Bir de inkârlarından ve Meryem’e büyük bir iftira at-
malarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu 
İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini 
mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. 
Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında 
anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe 
içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece 
zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.   
                        (Nisa suresi 156-157. ayetler)

 Bu ayetten hareketle Hz. İsa ile ilgili aşağıdakiler-
den hangisini söylemek doğru olmaz?

A) İsrailoğulları tarafından çarmıha gerilmiştir.

B) Kavminin çoğu onun davetini kabul etmemiştir.

C) Hakkındaki en doğru bilgiler Kur’an’da yer al-
maktadır.

D) Allah Hz. İsa’nın öldürülmesine izin vermemiştir.

3. Mucize; peygamberlerin Allah’ın izniyle insanları ikna 
etmek için gösterdikleri olağanüstü olaylara verilen 
isimdir. Kur’an’da Hz. İsa ile ilgili de birçok mucize-
den söz edilmektedir. 

 Buna göre;

 I. Kızıldenizi ikiye ayırması

 II. Ölüleri bir süreliğine diriltmesi

 III. Doğuştan körü ve alacalıyı iyileştirmesi

 IV. Asasının yılana dönüşmesi

 maddelerinden hangileri Hz. İsa’nın gösterdiği 
mucizelerdendir?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve IV D) III ve IV

4. Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz 
ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğ-
rulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında 
bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) pey-
gamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık muci-
zeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler. (Saf 
suresi 6. ayet) 

 Bu ayette Hz. İsa tarafından geleceğinin müj-
delendiği belirtilen peygamber aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hz. Harun

B) Hz. Zekeriya

C) Hz. Musa

D) Hz. Muhammed

5. Şüphesiz Allah katında (yaratılışları bakımından) 
İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir: Onu top-
raktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi. O da hemen olu-
verdi. (Âl-i İmrân suresi 59. ayet)

 Bu ayette Hz. İsa’ya verilen mucizelerden hangi-
sinden söz edilmektedir?

A) Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu canlandır-
ması

B) Hastaları iyileştirmesi

C) Beşikte iken konuşması

D) Babası olmadan dünyaya gelmesi

6. Hristiyanlar Hz. İsa’ya inanmamış ve onun ölümünün 
ardından birçok iftirada bulunmuşlardır. Bu yalan ve 
iftiralar Kur’an-ı Kerim’de de açık bir şekilde belirtil-
mektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen-
lerden biri değildir?

A) Onun kavmi tarafından öldürüldüğünü söyleme-
leri

B) Allah’ın oğlu olarak görmeleri

C) Ona inananlara Havari ismini vermeleri

D) Kendisine kavmi tarafından işkence edildiğini 
yaymaları
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7-8. Soruları aşağıdaki ayete göre cevaplandırınız.

 Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah 
hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryemoğlu İsa Me-
sih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdı-
ğı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve kendisinden 
bir ruhtur. Öyleyse Allah’a ve peygamberlerine iman 
edin, “(Allah) üçtür” demeyin. Kendi iyiliğiniz için 
buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk 
sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki 
her şey onundur. Vekil olarak Allah yeter. (Nisâ sure-
si 171. ayet)

7. Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi ön 
plana çıkmaktadır?

A) Tevekkül B) Sabır

C) Dürüstlük D) Tevhid

8. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Hristiyanlar teslis denilen üçlemeye inanmakta-
dır.

B) Hz. İsa İsrailoğullarına gönderilmiş bir 
peygamberdir. 

C) Hz. İsa’nın dünyaya gelişi başlı başına bir muci-
zedir.

D) Allah’ın peygamberleri hakkında yalan söylemek 
haddi aşmaktır.

9. Muavvizeteyni oku! Şüphesiz ki sen onların benzerini 
okumamışsındır. (Hz. Muhammed sav)

 Bu hadiste kastedilen sureler aşağıdakilerden 
hangileridir?

A) Kevser-İhlas

B) Fatiha-Yasin

C) Felak-Nas

D) Duha-İnşirah

10. Bismillâhirrahmânirrahîm

1- Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

2- Meliki’n-nâs.

3- Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.

4- Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.

5- İlâhi’n-nâs. 

6- Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.

 Yukarıda karışık olarak verilen ayetlerin doğru sı-
ralanışı nasıl olmalıdır?

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

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

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

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

11. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine, insanla-
rın Melikine (mutlak sahip ve hakimine), insanların 
İlâhına. O sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanla-
rın göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar. Gerek cin-
lerden, gerek insanlardan olan bütün vesvesecilerin 
şerrinden Allah’a sığınırım! (Nas suresi 1-6. ayetler)

 Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) İnsanı her türlü kötülükten koruyacak yegâne 
güç Allah (cc)’dır.

B) Cinlerden ve insanlardan kötülüğe yönlendiren 
bir kesim vardır.

C) Allah’tan başka ilah yoktur.

D) Allah, insanların mutlak sahibi ve hakimidir.

12. � Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.

 � Adını her ayetinde tekrar eden “insanlar” keli-
mesinden alır.

 � Medine’de indirilmiştir.

 � Ebu Leheb ve eşinin, peygamberimize yaptığı 
eziyetler sonucu indirilmiştir.

 Yukarıda verilenlerden kaç tanesi nas suresiyle 
ilişkilidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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1. Tek odalı bir bina,

Gitsem baksam yanına,

Kapısının sapına,

Yüzüm sürsem taşına?

 Bu dörtlükte aşağıdaki ibadetlerden hangisine 
işaret edilmektedir?

A) Hac B) Namaz

C) Zekât D) Kurban

2. I. Hicretin 9. Yılında emredilmiştir.

 II. Sünnet olan bir ibadettir.

 III. Ömürde bir kez yapılması yeterlidir.

 IV. O dönemde Kâbe müşriklerin kontrolünde ol-
duğu için Peygamberimiz hayatında bu ibadeti 
hiç yapamamıştır. 

 Hac ibadeti ile ilgili yukarıda verilenlerden hangi-
leri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) II ve IV

3-4. soruları aşağıdaki ayete göre cevaplandırınız.

 Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Ora-
ya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna gücü 
yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir 
hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı tanınmazsa), 
şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir. (Kim-
seye muhtaç değildir, her şey ona muhtaçtır.) (Âl-i 
İmrân suresi 97. ayet)

3. Verilen ayetteki altı çizili bölümle kastedilen yer 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Nebi

B) Mescid-i Aksa

C) Mescid-i Kıbleteyn

D) Mescid-i Haram

4. Bu ayetin temel konusu aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Haccın hükmünün ne olduğu

B) Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa ettiği

C) İnkâr edenlerin cehenneme gideceği

D) Allah’ın tüm mahlûkata hükmettiği

5. HAC?

?

?

 Hac kavramının sözlük anlamlarına ait bu tabloya 
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun ol-
maz?

A) Yönelmek

B) Ziyaret etmek

C) Güvenmek

D) Amaçlamak

6. İslam dininde her ibadetin yerine getirilmesi için be-
lirli şartlar bulunmaktadır. Hac ibadetini yerine ge-
tirmekle sorumlu olacak kişilerde de bir takım özel 
şartlar aranır.

 Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetine özgü bir 
ön şart değildir?

A) Yol güvenliğine sahip olmak

B) Hacca gitmeye engel bedensel bir rahatsızlığı 
bulunmamak

C) Maddi gücü yerinde olmak

D) Seyahat özgürlüğü bulunmak

7. � Yılın istenilen bir zamanında yapılabilir.

 � Hicretten sonra emredilmiştir.

 � Hem mal hem beden ile yapılan bir ibadettir.

 � Farklı renk ve ırktan birçok Müslümanı bir araya 
getirir.

 Hac ibadeti ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden 
kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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8. Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten 
sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahla-
rından arınmış bir şekilde hacdan döner. (Hz. Mu-
hammed sav)

 Bu hadiste hac ibadeti ile ilgili vurgulanan temel 
düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca Allah için yapılması gerektiği

B) Kişiyi kötülüklerden uzak tuttuğu

C) İnsana yeni bir başlangıç fırsatı sunduğu

D) Cennetin anahtarı olduğu

9. Hac ibadeti dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan, 
farklı dil ve ırktan birçok Müslümanı aynı amaç uğ-
runa bir araya getirir. İnsanlara takva dışında bir 
üstünlük olmadığı şuurunu hissettirir. Hacca giden 
Müslümanlar, sosyal ve ekonomik statülerinden 
sıyrılırlar. Allah’ın (c.c.) huzurunda mal, makam gibi 
farklılıkların önemsiz olduğunu anlarlar.

 Hac ibadetinin bu parçada anlatılan özelliği ile 
aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı örtüş-
mektedir?

A) Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve 
bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için 
sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında 
en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok 
sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, 
hakkıyla haberdâr olandır. (Hucurât suresi 13. 
ayet)

B) Sonra kalan hac fiillerini tamamlayıp temizlen-
sinler, adaklarını yerine getirsinler ve o kadîm evi 
(Kâbe) tavaf etsinler.(Hac suresi 29. ayet)

C) Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin; 
engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gön-
derin…(Bakara suresi 196. ayet)

D) İnsanlara hac ibadetini duyur; gerek yaya olarak 
gerekse yorgun argın develer üzerinde uzak yol-
lardan gelerek sana ulaşsınlar. (Hac suresi 27. 
ayet)

10. Sana hilâlleri soruyorlar. De ki: “Onlar insanlar ve hac 
için vakit ölçüleridir.” Erdemlilik asla evlere arkaların-
dan gelip girmeniz değildir; fakat erdemlilik kişinin 
Allah’a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin; 
Allah’a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. (Bakara su-
resi 189. ayet)

 Hac (ayları), bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca 
başlarsa, artık ona hacda ..., günaha sapmak, kavga 
etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. 
(Ahiret için) azık toplayın. Kuşkusuz, azığın en ha-
yırlısı takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma)dır. Ey 
akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. (Bakara 
suresi 197. ayet)

 Yukarıdaki ayetlerde ortak olarak vurgulanan 
hac ibadetinin hangi özelliğidir?

A) İnsanları günah işlemekten uzaklaştırması

B) Belirli bir zamanda yapılabiliyor olması

C) Kin ve nefrete son vermesi

D) Bilgi birikimini artırması

11. Hac ibadeti esnasında yapılan ritüellerin bir amacı, 
hac ibadetinin de genel olarak bireysel ve toplumsal 
birçok faydası bulunmaktadır.

 Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin insana 
kazandırdıklarından biri değildir?

A) Farklı kültürleri tanıma fırsatı verir.

B) Kötü duygu ve düşüncelerden kurtulup ahlakı 
güzelleştirmeye olanak sağlar. 

C) Dünyevi makam ve mevkilerin geçici olduğunu 
hatırlatır.

D) Bırakılan kalıcı eserin, öldükten sonra da sevabı-
nın devam etmesini sağlar.

12. Hacca giden kişi bu ibadet esnasında; diğer Müslü-
man kardeşiyle tanışır, kaynaşır, sevinçlerine ortak 
olur, üzüntüleriyle dertlenir. Dili, rengi, kültürü farklı 
olan birçok Müslümanla birlikte omuz omuza ibadet 
eder.

 Bu parçada hac ibadetinin hangi özelliği ön plana 
çıkmaktadır?

A) Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğe 
katkısı

B) Kişiyi Allah’a yaklaştırması

C) Farklı coğrafyaları görme imkânı sağlaması

D) Yabancı dil öğrenmeyi kolaylaştırması
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1. Allah’a (c.c.) ibadet etmek için yapılan yeryüzündeki 
ilk mabettir. Yüce Allah’ın evi anlamına gelen Bey-
tullah adı da verilir. Çevresinde bulunan büyük alana 
“Mescid-i Haram” denir. Tüm Müslümanlar namaz 
kılarken yönünü buraya çevirir.

 Bu parçada anlatılan mekân aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Cami B) Kâbe

C) Mescid-i Nebi D) Kuba Mescidi

2.        

 Bu hadiste Hac esnasında yapılan hangi ibadete 
vurgu yapılmaktadır?

A) İhram B) Tavaf

C) Sa’y D) Vakfe

3. Hac ibadetimizi gerçekleştirirken, 
etrafında boşluk olan uzunca bir 
taşın yanına geldik. Orada şeytan 
taşlama ibadetini gerçekleştirdik. 
Ayrıca yine buranın yakınında Kur-
ban bayramı dolayısıyla vacip olan 
kurbanımızı kestik.

Zeynep

 Zeynep’in sözünü ettiği ibadetlerin yapıldığı yer 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mina B) Müzdelife

C) Arafat D) Kâbe

4. Arafat ile Mina arasında yer alan bölümdür. Arafat’tan 
sonra Mina’ya giden hacılar ---------- de durur ve 
ikinci vakfesini yapar. Allah’a (c.c.) yakınlaşmak için 
dua eder. Ayrıca hacı adayları bayram günü şeytan 
taşlamak için burada taş toplar.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerde 
hangisi getirilmelidir?

A) Safa B) Kâbe

C) Merve D) Müzdelife

5. Mekke’de bulunan ve Zilhicce’nin 9. günü tüm hacı 
adaylarının toplandığı bir alandır. Her yıl hacı adayları 
arife günü buraya gelerek Allah’a (c.c) dua eder ve 
bağışlanma dilerler.

 Bu cümlede aşağıdaki yerlerden hangisinden söz 
edilmektedir?

A) Safa ve Merve tepeleri

B) Bedir kuyuları

C) Makam-ı İbrahim

D) Arafat dağı

6. Haccın Farzları- - - - - - - - - -

- - - - -

 Verilen tabloda boş bırakılan yerlere aşağıdaki 
ibadetlerden hangisinin yazılması uygun olmaz?

A) İhram

B) Vakfe

C) Tavaf

D) Sa’y
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7-10. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplandırınız.

 Kâbe’nin iki yüz metre güneydoğusunda yer alan iki 
tepedir. Bu tepelerin birbirine uzaklıkları yaklaşık üç 
yüz elli metredir. Hz. İbrahim (a.s), eşi Hz. Hacer’i ve 
oğlu Hz. İsmail’i (a.s) Allah’ın (c.c) emriyle burada bıra-
kınca Hz. Hacer, bu tepeler arasında koşarak oğluna 
su aramaya başlamıştır. Çölün ortasında hem oğluna 
bakan hem de su arayan Hz. Hacer yorgun adımlar-
la oğlunun yanına geldiğinde fışkıran bir su görmüş 
ve çok şaşırmıştır. Yüce Allah’ın bu ikramı o güzel 
günden bugünlere kadar devam etmektedir. Kutsal 
topraklara giden ziyaretçiler, su ihtiyaçlarını buradan 
karşılar ve ülkelerine döndüklerinde gelen misafirlere 
de bu sudan ikram ederler.

7. Bu parçada sözü edilen yer aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Safa ve Merve tepeleri

B) Arafat dağı

C) Müzdelife ve Mina arası

D) Uhud tepesi

8. Verilen metinde hac esnasında yapılan hangi iba-
dete işaret edilmektedir?

A) Şeytan taşlama B) Sa’y

C) İhram D) Şavt

9. Bu parçada anlatılan yer genel olarak aşağıdaki 
sınırların hangisi içerisinde yer almaktadır?

A) Mescid-i Nebi

B) Mescid-i Aksa

C) Mescid-i Kıbleteyn

D) Mescid-i Haram

10. Parçada Hz. İsmail’e ikram edildiği belirtilen su 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zemzem B) Memba

C) Kaynak D) Kevser

11. I. Günümüzde kutsallığını yitirmiş durumdadır.

 II. Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından inşa edil-
miştir.

 III. Medine şehri sınırları içerisinde yer alır.

 IV. Hac ve Umre ibadetinin merkezidir.

 Kâbe ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden 
hangileri doğrudur?

A) I ve II B) II ve III

C) I ve IV D) II ve IV

12. Hac ibadetini yaparken ziyaret edilen bazı yerler bu-
lunmaktadır. Bu yerleri ziyaret etmek haccın gerek-
leri arasında olmasa da Müslümanlar açısından tarihi 
ve kültürel bir öneme sahiptir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bahsedilen 
yerlerden biridir?

A) Mescid-i Nebi

B) Kâbe

C) Müzdelife

D) Arafat
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1. Mehmet Bey Hac dönüşü kendisine neler hissettiği-
ni soran oğluna: “Bu duygu anlatılamayacak kadar 
güzel. Allah insana yeniden başlama fırsatı veriyor. 
Bugüne kadarki yaşantını temize çekip yeni bir sayfa 
açmak için mükemmel bir fırsat.” Cevabını vermiştir.

 Mehmet Bey’in oğluna verdiği cevap ile aşağıda-
ki hadislerden hangisinin mesajı örtüşmektedir?

A) İslam beş temel üzerine bina kılınmıştır: Allah’tan 
başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın 
Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dos-
doğru kılmak, zekâtı hakkıyla vermek, Allah’ın 
evi Kâbe’yi haccetmek ve Ramazan orucunu 
tutmak.

B) Zemzem suyu ne amaçla içilirse o yararı sağlar.

C) Allah Resulü’ne “Amellerin hangisi daha faziletli-
dir?” diye soruldu. O: “Allah’a ve Resulüne iman 
etmek.” Diye cevap verdi. “Sonra hangisi?” de-
nildi. O: “Allah yolunda cihad” buyurdu. “Bun-
dan sonra hangisi?” denildi. O: “Kabul olunan 
hac” cevabını verdi.

D) Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranış-
lardan sakınır ve günahlara sapmazsa -kul hak-
ları hariç- annesinin onu doğurduğu günkü gibi 
günahlardan arınmış olarak döner.

2. � Tavafa Hacerülesved’in bulunduğu köşeden 
başlanır. 

 � Her dönüşte Hacerülesved’e selam verilir.

 � Haccın vaciplerindendir.

 � Kâbe’nin etrafında 7 kez dönülerek yapılır.

 Yukarıda tavaf ile ilgili olarak verilen bilgilerden 
kaç tanesi doğrudur?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3-6. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplandırınız.

 Sözlükte; haram kılmak, kendini sakındırmak gibi 
anlamlara gelir. Terim olarak ise; hac veya umreye 
niyet eden kimseye diğer zamanlarda yapması helal 
olan bazı davranışların, bu ibadetler esnasında ge-
çici olarak haram kılınmasıdır. Kâbe’ye varmadan 
önce bu yasaklarının başladığı sınırlar vardır. Bu sı-
nırlara ----- adı verilir. Hacılar bu sınır noktalarında 
niyet eder ve dikişsiz, beyaz, iki parçadan oluşan 
kıyafetlerini giyerler.

3. Bu parçada aşağıdaki ibadetlerden hangisinden 
söz edilmektedir?

A) Vakfe B) Tavaf

C) İhram D) Şavt

4. Parçadaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

A) Mikat B) Mina

C) Müzdelife D) Harem-i Şerif

5. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen 
yasaklardan biri değildir?

A) Saç tıraşı olmak

B) Sakal kesmek

C) Avlanmak

D) Banyo yapmak

6. Bu parçada anlatılan ibadetin hükmü aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sünnet B) Vacip

C) Farz D) Nafile
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7. 

Tuğçe

Lebbeyk Allâhümme lebbeyk! Leb-
beyke lâ şerîke leke lebbeyk! İnnel-
hamde ve’n-ni’mete leke ve’l-mülk. 
Lâ şerîke lek!

 Tuğçe’nin yaptığı duanın adı nedir?

A) Tevekkül duası

B) Telbiye duası

C) Terbiye duası

D) Sabır duası

8. ---------, Hacerülesved’in hizasından başlayarak 
saat yönünün tersine doğru yedi defa Kâbe’nin et-
rafında ibadet amacıyla dönmektir. Her bir dönüşe 
--------- denir. 

 Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangileri getirilmelidir?

A) Şavt-tavaf

B) Vakfe-tavaf

C) Tavaf-şavt

D) Tavaf-Sa’y

9. I. II.

III.

 Yukarıdaki görseller aşağıdaki ibadetlerden han-
gileriyle eşleştirilebilir?

I II III

A) Tavaf Vakfe Sa’y

B) Vakfe Tavaf Sa’y

C) Sa’y Tavaf Vakfe

D) Vakfe Sa’y Tavaf

10. Hz. İsmail’in (a.s.) annesi olan Hz. Hacer’in, oğlu-
na su arayışını sembolize eder. Hacı adayları, Hz. 
Hacer’i anlamak ve o anı hissedebilmek için iki tepe 
arasında koşar adımlarla gider gelir.

 Bu metinde anlatılan ibadetle ilgili aşağıdakiler-
den hangisini söylemek doğru olmaz?

A) Haccın vaciplerindendir.

B) Safa ve Merve tepeleri arasında yapılır.

C) Arife günü yapılamadığı takdirde o yıl hacı oluna-
maz.

D) Çaresizlik karşısında takınılacak tutumu sembo-
lize eder.

11. Mahşerin provası niteliğinde olan bu ibadet, Allah 
(c.c.) ile baş başa kalmayı ve günahlardan arınmayı 
simgeler.

 Bu metin aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle daha 
yakından ilişkilidir?

A) İhram B) Vakfe

C) Tavaf D) Sa’y

12. (…) Tavafın sonunda iki rekâtlık tavaf namazı kılınır.

 (…) Vakfe, hacı adaylarının Ramazan bayramı arife-
sinde yapmaları zorunlu olan bir ibadettir.

 (…) Haccın farzı üçtür.

 (…) Hacıların giydiği dikişsiz beyaz elbiseye ihram 
kıyafeti denir.

 Hac ile ilgili yukarıda verilen bilgilerin “Doğru-
Yanlış” sıralaması nasıl olmalıdır? 

A) D-D-D-D

B) D-Y-D-Y

C) Y-Y-D-D

D) D-Y-D-D
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1. Kâbe’nin güneydoğu köşesinde siyah taş anlamına 
gelen ---------- bulunur.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Makam-ı İbrahim

B) Haceru’l-Esved

C) Zemzem kuyusu

D) Kıble

2. Yapılışındaki asıl amaç, içimizdeki kötü duygu ve dü-
şüncelerden kurtulmak, günahlardan arınmaktır. Bu 
ibadeti yaparken her defasında olumsuz bir davranı-
şımızdan bir daha dönmemek üzere vazgeçtiğimizi 
beyan etmiş oluruz.

 Bu parça hac esnasında yapılan ibadetlerden 
hangisiyle ilişkilidir?

A) Tavaf B) Sa’y

C) İhram D) Şeytan taşlama

3. 

Büşra

Hac veya umre ibadeti sırasında 
Kâbe’nin yanında bulunan Safa ile Mer-
ve tepeleri arasında Safa tepesinden 
başlayarak Merve tepesine doğru dört 
gidiş, üç geliş olmak üzere yedi kez gi-
dip gelmektir.

 Büşra’nın açıklamasını yaptığı ibadet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Sa’y B) Şavt

C) İhram D) Tavaf

4. 

 Bu görselin bulunduğu yer ve burada yapılan iba-
det hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Mina-Şeytan taşlama

B) Müzdelife-Vakfe

C) Arafat-Vakfe

D) Safa ve Merve-Sa’y

5. Belirlenen süre içerisinde Arafat’ta bulunmayan ha-
cılar o yıl hac ibadetini yapmış sayılmazlar.

 Bu cümlede haccın farzlarından olan hangi iba-
dete vurgu yapılmaktadır?

A) Tavaf B) Sa’y

C) Şavt D) Vakfe

6. Çiğdem hac ibadetini yapıp döndüğünde: “Artık 
dünyevi makam ve mevkilerin Allah katında hiçbir 
değer ifade etmediğini, O’nun katında ancak 
amellere ve takvaya göre muamele görüleceğini 
kesin olarak anladım. Ölüm hepimize çok yakın. 
Kimliğimiz, malımız, görünüşümüz ahirette bize hiç-
bir fayda sağlamayacak. Sonuçta hepimiz sadece 
beyaz bir kefenle gömüleceğiz.” İfadelerini kullan-
mıştır.

 Bu parçaya göre Çiğdem’in hac esnasında yapı-
lan ibadetlerden hangisinden daha fazla etkilen-
diği söylenebilir?

A) İhram B) Vakfe

C) Tavaf D) Sa’y
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7. Safâ ile Merve Allah’ın nişanlarındandır; dolayısıyla 
hac veya umre yaparak Beytullah’ı ziyaret eden bir 
kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir 
günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki 
Allah iyiliği mükâfatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. 

(Bakara suresi 158. ayet)

 Bu ayette hac esnasında yapılan ibadetlerden 
hangisi ön plana çıkmaktadır?

A) Tavaf B) Vakfe

C) Sa’y D) İhram

8. 
A B

� Hacıların giydiği dikişsiz be-
yaz elbiseye verilen addır.
� Şeytan taşlamak için taş 
toplanıp bir süre beklenerek 
dua edilen yerdir.
� Kâbe’nin etrafında bir tur 
dönmektir.

� Tavaf

� İhram

� Şavt

� Müzdelife

 Hac ile ilgili kavram ve açıklamalarının yer aldığı 
A ve B tablosu eşleştirildiğinde hangi kavram dı-
şarıda kalır?

A) Tavaf B) İhram

C) Şavt D) Müzdelife

9. Hem Rabbine yaklaşmaya

 Ve kulluğa azmederek

 Keser orda kurbanını

 Rabden rıza bekleyerek

 Bu dörtlük hac ile ilgili mekânlardan hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) Müzdelife B) Mina

C) Kâbe D) Arafat

10. � Medine’de bulunur.

 � Hacıların ziyaret ettiği ancak haccın gerekleri 
arasında yer almayan bir yerdir.

 � İslam’ın üç büyük mescidinden biridir.

 � Yapımında peygamberimiz (sav) bizzat çalıştığı 
için bu ismi almıştır.

 Özellikleri verilen kutsal mekân aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Mescid-i Haram

B) Mescid-i Aksa

C) Mescid-i Nebi

D) Mescid-i Kıbleteyn

11. Buyur Allah’ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiç-
bir ortağın yoktur. Allah’ım buyur! Hamd sana mah-
sustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiç-
bir ortağın yoktur.

 Tavaf esnasında yapılan bu duada aşağıdaki kav-
ramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A) Tevhid

B) Tevekkül

C) Cihad

D) Sabır

12. I. İhrama girmek

 II. Arafat dağında bir süre bekleyip dua etmek.

 III. Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip 
gelmek

 IV. Kâbe’nin etrafında 7 kez dönmek.

 V. Şeytan taşlamak

 Haccın gereklerinden olan bu ibadetlerin yapılış 
sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 
verilmiştir?

A) I-II-III-IV-V

B) V-I-III-II-IV

C) II-III-V-IV-I

D) I-II-V-IV-III


