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TEST7
1. Güneş, Ay, gökyüzünde asılı duran milyonlar-

ca yıldız, Dünya'mız Allah (c.c.) tarafından ya-
ratılmıştır(I). Yeryüzündeki her şey; okyanuslar, 
denizler, akarsular, şelaleler, ovalar, dağlar, bit-
kiler, hayvanlar, insanlar da Allah’ın (c.c.) yarat-
tığı varlıklara örnek olarak gösterilebilir(II).Kı-
sacası küçücük karıncalardan kocaman fillere, 
minicik bir buğday tanesinden sarsılmaz dağ-
lara varıncaya kadar bütün varlıklar Allah (c.c.) 
tarafından yaratılmıştır(III). Rabb’imizin (c.c.) 
yarattığı varlıklar sadece gözümüzle gördükle-
rimizden ibarettir(IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan 
cümlelerden hangisinde bir hata yapıl-
mıştır?
A) I B) II C) III D) IV

2. 
Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olan Fâtiha 

suresinde Allah’ın (c.c.) “Âlemlerin Rabb’i” 
olduğundan söz edilir. (Fâtiha suresi, 2. 
ayet.) Böylece sadece görünen değil, gö-
rünmeyen başka âlemlerin de olduğu 

anlatılmak istenir.

Yukarıda verilen açıklamada,

I. Acaba Rabb’imizin (c.c.) yarattığı varlık-
lar sadece görülmeyen gördüklerimiz-
den mi ibarettir?

II. Gözümüzle gördüklerimiz, duyu organ-
larımızla algılayabildiklerimiz dışında 
başka varlıklar da mevcut mudur? 

III. Göremediğimiz varlıklar varsa bunları 
neden göremiyoruz ve onların var ol-
duklarını neden hissedemiyoruz?

gibi sorulardan hangilerinin yanıtlarını 
bulmak mümkündür?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

3. 
İnsanın duyu organlarının algılama gücü 
sınırsız değildir. Bu sebeple onun bilmesi, 
duyması, işitmesi ve görmesi sınırlıdır. 
Bizler her şeyi göremeyiz ve duyu organ-
larımızla algılayamayız. Dolayısıyla göre-
mediğimiz şeyleri yok kabul etmek son 
derece yanlış bir tutumdur. Örneğin: 
……………..vb. varlıkları göremiyoruz 
ama bunların varlığını kabul ediyoruz.

Metinde boş bırakılan yere, aşağıdakiler-
den hangisinin yazılması uygun değildir?

A) akıl B) ruh

C) sevgi D) canlılar

4. 
Allah (c.c.), gözle görülenlerin dışında gö-
rülmeyen bazı varlıklar da yaratmıştır. Bun-
ların başlıcaları: melekler, cinler ve şeytan-
dır. Biz melekleri, cinleri ve şeytanı gözle- 
rimizle göremeyiz ve duyu organlarımızla 
algılayamayız. Çünkü onlar, duyu organları-
mızla algılayabileceğimiz özelliklerde yara-
tılmamışlardır. Ama biz yine de hem melek-
lerin ve cinlerin hem de şeytanın var oldu- 
ğuna şüphe etmeksizin inanırız. 

Bu inancımızın temel kaynağı;

I.  Kur’an-ı Kerim,

II.  Hadisler,

III. Atasözleri 

unsurlardan hangilerinde bu varlıklar-
dan söz edilmesidir?

A) Yalnız II B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

01
MELEK VE AHİRET İNANCI

MELEKLER VE ÖZELLİKLERİ



5

S.B. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

5. 
Kendini toprak altına gizlemiş küçücük hayvanları, hücreleri, atomları ve kızılötesi ışınları doğru-
dan göremeyiz. Dünyadan milyonlarca kilometre uzaklıkta bulunan gezegenleri ve yıldızları da 
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 duymamız 
ise mümkün değildir.

Metinde geçen ana düşünce ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsandaki bütün duyu organlarının sınırlı bir kapasitesi vardır.

B) Bazı varlıkları görebilmek için özel olarak tasarlanmış araçlara ihtiyaç duyarız.

C) Çevremize şöyle bir göz gezdirdiğimizde ne kadar zengin bir canlı aleminde yaşadığımızın farkına 
varırız.

D) Çok hızlı hareket eden, tedbirli davranan ve kendini kamufle eden hayvanları görmek epey zordur.

6. 

Cinler de görünmeyen varlıklardan biridir. Kur’an’da yer alan surelerden biri Cin suresidir. Bu sure-
de cinlerin bazı özelliklerinden söz edilir. Kur’an’da verilen bilgilere göre cinler ateşten yaratılmış 
varlıklardır. Onlar da Allah’a (c.c.) iman ve ibadet etmekle yükümlü varlıklardır. Cinlerin de iyileri ve 
yanlış yola sapanları bulunmaktadır. Cinler gaybı bilemezler, gelecekten insanlara haber veremez-
ler. Dolayısıyla cinlerle irtibat kurup onlardan gelecekle ilgili bilgiler aldığını söyleyenlere inanmak 
doğru değildir.

Verilen metinden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Gerek cinlerle gerekse şeytanla ilgili duyduğumuz her bilgiye 
inanmamalıyız. 

B) Bu konuda ilgili çeşitli internet sitelerinde verilen bilgileri esas al-
malıyız. 

C) Allah (c.c.) dilemedikçe hiçbir varlığın bize zarar veremeyeceğini 
bilmeli, başımıza gelebilecek bütün kötülüklerden Allah’a (c.c.) sı-
ğınmalıyız. 

D) Sihir, büyü, falcılık gibi batıl inanışlardan uzak durmalı, bunların 
hem dinimize hem de akla aykırı inanışlar ve uygulamalar oldu-
ğunu unutmamalıyız.

4500
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TEST7
1. 

• İslam kültüründe görünmeyen âlem ve 
varlıklarla ilgili bilgiler bu kapsamda de-
ğerlendirilir. 

• Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi edi-
nilemeyen varlık alanı olarak tanımlanır. 

• Bu bağlamda melekler, cinler ve şeytan 
bu kavrama dahil edilir.

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki kavramlar-
dan hangisi ile açıklanabilir?
A) Kıyamet B) Gayb

C) Mucize D) Ahiret 

2. Görülmeyen ruhanî varlıklar üç grupta 
ele alınabilir:

I. Yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işler-
de görevlendirdiği gözle görülmeyen 
varlıklara verilen isimdir.

II. Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve ira-
de sahibi olup gözle görülmeyen varlık-
lara denir.

III. Ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emri-
ne karşı geldiği için ilahi rahmetten ko-
vulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir. 
Bu isim aynı zamanda cinlerin inkârcıları 
için de kullanılır.

Bu gruplara ait olan ruhani varlıklar aşa-
ğıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

        I                   II                      III  

A) Melek          Cin                  Şeytan

B) Şeytan         Cin                  Melek

C) Cin               Melek             Şeytan

D) Şeytan        Melek             Cin

3. 
Görünmeyen varlıklardan biridir. Hakkın-
da Kur’an’da pek çok ayet vardır. Bu ayet-
lerde verilen bilgilere göre, Allah’ın (c.c.) 
açık emri olmasına rağmen Hz. Âdem’e 
(a.s.) secde etmemiştir. Kendisinin ateş-
ten, Hz. Âdem’in (a.s.) ise topraktan yara-
tıldığını ileri sürmüştür. Kendisinden daha 
aşağı seviyede olan bir varlığa secde et-
meyeceğini belirterek Allah’a (c.c.) isyan 
etmiştir. Allah’tan (c.c.) kıyamete kadar 
süre istemiş, Allah (c.c.) da ona istediğini 
vermiştir.

Bu metinde aşağıdaki varlıklardan han-
gisinden bahsedilmektedir?
A) Ruh B) Cin 

C) Melek  D) Şeytan 

4. 
“İki melek, (insanın) sağında ve solunda 
oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İn-
san hiçbir söz söylemez ki yanında gözet-
leyen, yazmaya hazır bir melek bulunma-
sın.”  (Kâf suresi, 17-18. ayetler.)

Bu ayetlerde aşağıdaki meleklerden han-
gisi anlatılmaktadır?
A) Cebrail B) Azrail

C) Münker Nekir D) Kiramen Kâtibin

5. 
Allah’ın (c.c.) emri ve izniyle eceli gelenlerin 
canını almakla görevlidir. Kur’an’da ismi 
açıkça geçmese de “melekü’l-mevt” yani 
“ölüm meleği” nitelemesiyle dikkat çekilir.

Bu açıklamada dört büyük melekten han-
gisinden bahsedilmiştir?
A) Cebrail B) Azrail

C) Mikail D) İsrafil 
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6. Varlıklar âlemini üç grupta inceleyebiliriz:

I.   Duyu organlarımızla algılayabildiğimiz varlıklar.

II. Özel aletlerle algılayabildiğimiz varlıklar.(Teleskop, mikroskop vb.)

III.  Ancak Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bildiğimiz ruhani varlıklar. 

Yukarıdaki numaralandırılmış varlıklara ait örnekler aşağıdakilerin hangisinde doğru eş-
leştirilmiştir?

        I                 II                                             III    

A) İnsan  Virüs                             Melek

B) Virüs  Melek                             İnsan

C) Melek  İnsan                             Virüs

D) İnsan  Melek                             Virüs

7. Hz. Muhammed’e (s.a.v.) verilen peygamberlik görevinin tamamlanması ile vahyin gelişi de son 
bulmuş ve Yüce Allah, artık yeni bir peygamber ve ilahi bir kitap göndermeyeceğini bizlere bildir-
miştir. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle bildirilmiştir: “… O, Allah’ın Resûlü ve nebîlerin sonuncu-
sudur...” Ahzâb suresi, 40. ayet. 

Bu metne göre aşağıdaki dört büyük melekten hangisinin görevinin son bulduğu söylene-
bilir?
A) Mikail B) İsrafil  C) Cebrail D) Azrail

8. Sağlığına, beslenmesine ve içinde bulunduğu şartlara bağlı olarak insan daha uzun süre yaşayabilir. 
Sağlıklı yaşamak için çaba harcamayan, kurallara uymayan insanlar bu durumdan olumsuz olarak et-
kilenir. Örneğin: Trafik kurallarına uymayan, aracının bakımını yaptırmayan bir sürücü kaza geçirebilir. 
Yüzme bilmeyen kişi derin sulara girerse boğulabilir. Temizliğe dik-
kat etmeyen ve bulaşıcı hastalıklara karşı korunmayan kişi hastala-
nabilir.

Yukarıdaki metnin,

I. Kişinin ömrü yaşadığı çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilir.

II. Ecel anını önceden bilen insan tedbir alarak bu süreyi gecikti-
rebilir.

III.  Allah’ın ezeldeki bilgisiyle insanın ömrünü takdir etmesi onun 
iradesini ortadan kaldırmaz.

yargılarından hangilerini açıklamaya yönelik olduğu söyle-
nemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

4501
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TEST7
1. 

İslam’da gayb âlemine ilişkin en önemli un-
surlardan biridir. Bu kavram, sözlükte; ha-
berci, elçi, güç ve kuvvet sahibi ve yöneten 
gibi anlamlara gelir. İslami bir kavram ola-
rak ise Allah’ın (c.c.) emirlerine tam itaat 
eden iyi nitelikteki ruhani varlıklar için kul-
lanılır.

Bu metinde bahsi geçen kavram aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Melek

B) Şeytan

C) Peygamber

D) İlahi kitap 

2. 
Allah (c.c.), gözlerimizi melekleri görecek 
yetenekte yaratmamış fakat onlara iman 
edilmesini emretmiştir.

Bu açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki 
yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) Meleklere iman, İslam dininin temel inanç 
esaslarından biridir. 

B) Her Müslüman, meleklerin varlığına gönül-
den ve şüphe etmeksizin inanır ve bu konu-
da hiçbir tereddüt yaşamaz. 

C) Yüce Allah  ve onun kutlu elçisi Hz. Muham-
med, meleklerin varlığını bizlere açık bir şe-
kilde haber vermiştir. 

D) Kur’an-ı Kerim’de, meleklere imanın inanç 
esasları arasında olduğu açık ve kesin bir şe-
kilde ifade edilmez.

3. 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.) de hadislerinde meleklere inan-
mayı imanın şartları arasında saymıştır. 
Kendisine, “İman nedir?” diye soruldu-
ğunda şu açıklamayı yapmıştır: ……….

Verilen açıklamanın aşağıdaki hadisler-
den hangisi ile tamamlanması daha uy-
gundur?

A) ‘’ Melekler nurdan yaratılmışlardır.’’

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

C) “İman; Allah’a, meleklerine, kitaplarına, pey-
gamberlerine, ahiret gününe, hayrı ve şer-
riyle kadere inanmandır.”

D) “Benim dünya ile ne işim olur ki! Ben, dün-
yada bir ağacın altında gölgelendikten son-
ra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gi-
biyim.”

4. Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin 
(s.a.v.) hadislerinde meleklerin varlığından 
bahsedildiği gibi onların bazı özelliklerin-
den de söz edilir.

Bu konu ile ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Melekler, insanlardan sonra yaratılmıştır.

B) Melekler, kendine has özellikleri olan mane-
vi varlıklardır.

C) Bütün varlıklarda olduğu gibi melekleri de 
Allah (c.c.) yaratmıştır.

D) Kur’an’da, ilk insan Hz. Âdem (a.s.) yaratıl-
madan önce Allah’ın (c.c.) meleklerle ko-
nuştuğu anlatılmaktadır.

03
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5. 

Allah’ın (c.c.) haber verdiği varlıklardan olan melekler duyu organlarıyla algılanamazlar. Ancak 
Müslümanlar onların varlığını kabul eder. Çünkü bu nuranî ve ruhanî varlıklara inanmak imanın 
altı şartından biridir. Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayette meleklerin varlığından ve özelliklerinden 
bahsedilir. Ayrıca onların varlıklarına iman edilmesi gerektiği de şöyle bildirilir: ….….….

Verilen metnin sonuna aşağıdaki ayetlerden hangisinin getirilmesi daha uygundur?

A) “Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz...” Fussilet suresi, 31. ayet 

B) “De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur...” Neml suresi, 65. ayet.

C) Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sadece Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler. (Tahrîm sure-
si, 6. ayet.) 

D)  “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, 
meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerin-
den hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: ‘İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden 
affını dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.” Bakara suresi, 285. ayet.

6. 
Sayısını yalnız Allah’ın (c.c.) bildiği meleklerin bazılarının isim ve görevleri Kur’an-ı Kerim’de ve ha-
dislerde geçmektedir. Bunların en çok bilineni dört büyük melektir.

Açıklamada geçen dört büyük melek arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Cebrail B) Azrail C) Mikail D) Münker Nekir

7. 
Allah (c.c.) tarafından vahiy getirmekle görevlidir.

(bk. Nahl suresi, 102. ayet.)

Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.

(bk. Secde suresi, 11. ayet.)

Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.

(bk. İbn Ebu Şeybe, Musannef, Zühd, 47.)

Sûra üflemekle görevlidir.

(bk. Müslim, Salâtu’l Müsafirin, 200.)

Yukarıda verilen sırayla dört büyük meleğin isimlerinin baş 
harfleri aşağıdaki kelimelerden hangisini oluşturur?

A) İMAC B) CAMİ C) İCMA D) ACMİ

4502
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TEST7
1. 

•  Vahiy meleği olarak bilinir. Bu meleğin 
görevi; ilahi vahiyleri yani Allah’ın (c.c.) 
bildirdiği mesajları, emir ve yasakları ve 
haberleri peygamberlere iletmektir.

• Tabiat olaylarını ve canlıların rızıklarını 
idare etmekle görevli melektir.

• Kıyamet günü sûra üflemekle görevli 
olan melektir. Kur’an’da belirtildiğine 
göre bu melek, sûra, biri kıyametin kop-
ması diğeri de yeniden diriliş sırasında 
olmak üzere iki kez üfleyecektir.

Yukarıda verilen açıklamalarda dört bü-
yük melekten hangisine değinilmemiş-
tir?
A) Azrail B) Mikail

C) İsrafil  D) Cebrail

2. 
Kur’an-ı Kerim’deki pek çok ayette melekle-
rin varlığından ve özelliklerinden bahsedilir.

Bu tür ayetler arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Ateşten yaratılmışlardır. (Hicr suresi, 27. 
ayet; Rahmân suresi, 15. ayet.)

B) Sürekli olarak Allah’a (c.c.) itaat ve ibadet 
halindedirler. (Nahl suresi, 49-50. ayetler.)

C) Yeme, içme, uyuma ve evlenme gibi ihtiyaç-
ları yoktur. (Hûd suresi, 69-70. ayetler.)

D) Kötülüğe meyilleri ve iradeleri yoktur. Sade-
ce Allah’ın (c.c.) emirlerini yerine getirirler. 
(Tahrîm suresi, 6. ayet.)

3. 
Vefat eden insanları kabirde sorguya çek-
mekle görevli melekler de vardır. Hz. Pey-
gamber’in (s.a.v.) haber verdiğine göre ölen 
bir insan, ilk olarak kabirde bu melekler ta-
rafından sorgulanacaktır.

Bu metinde görevinden bahsedilen me-
lek aşağıdakilerden hangisidir?
A) İsrafil  B) Azrail

C) Münker Nekir D) Kiramen Kâtibin

4. 
Bazı melekler de insanın kalbine doğruyu 
ve gerçeği ilham etmekle görevlidirler. Hz. 
Muhammed (s.a.v.) her gün sabah ve ikindi 
namazlarında, müminlerle birlikte olan me-
leklerin varlığını haber vermektedir. İlim ve 
zikir meclislerini arayıp bulmakla görevli 
melekler vardır. Bazı melekler ise namaz kı-
lanlarla birlikte Fâtiha suresi sonunda 
“amin” derler. Müminlere, özellikle de âlim 
olan müminlere rahmet okumakla görevli 
meleklerin varlığı da bildirilmektedir. Ayrıca 
Kur’an-ı Kerim, savaşlarda sabreden ve Al-
lah’tan (c.c.) korkan müminlere meleklerin 
yardım ettiğini haber vermektedir.

Metinde geçen ana düşünce ile ilgili ola-
rak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Meleklerin sayısı hakkında hem yüce kitabı-
mız hem de Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) 
bazı bilgiler vermiştir.

B) Allah’ın (c.c.) yarattığı meleklerin görevleri 
hakkında yalnızca hadislerden yola çıkarak 
net bir bilgiye ulaşabiliriz.

C) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v.) hadislerinde meleklere inanmayı 
imanın şartları arasında saymıştır.

D) Kur’an-ı Kerim’de ve Peygamberimizin 
(s.a.v.) hadislerinde, meleklerin varlığından 
bahsedildiği gibi onların bazı özelliklerin-
den de söz edilir.
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5. 
Kur’an’da koruyucu meleklerden de söz edilmektedir. Bu melekler, Allah’ın (c.c.) izniyle insanları 
çeşitli kötülüklerden, olumsuzluklardan korurlar. Bu konuyla ilgili olarak Kur’an-ı Kerim’de yer alan 
bir ayette şöyle buyrulur: …

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıda verilen ayetlerden hangisinin getirilmesi 
daha uygundur?

A) ‘’Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları yoktur.’’Hûd suresi, 69-70. ayetler.

B) ‘’Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allah’a (c.c.) kulluk etmektir.’’ Zâriyât suresi, 56. ayet.

C) “İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar…” Ra’d sure-
si, 11. ayet.

D) “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat 
odur. Keşke bilselerdi!” Ankebût suresi, 64. ayet.

6. 
Yüce Allah’a ve meleklerine iman eden insanlar her an izlendiklerini bilirler ve yalnız olsalar bile 
günah işlememeye gayret ederler. İşledikleri hayırlı, güzel işlerin ve kötü davranışların melekler ta-
rafından amel defterine kaydedildiğini bildiklerinden yaşantılarını güzelleştirmeye özen gösterir-
ler. İçlerine doğan güzel duygu ve düşüncelerin melekler tarafından fısıldandığını hissederler. 

Yukarıda verilen metindeki altı çizili bölümlerde hangi meleğin görevlerinden bahsedil-
miştir?
A) Cebrail  B) Azrail C) Münker Nekir D) Kiramen Kâtibin

7. 
Rabb’imizin (c.c.) yarattığı meleklerden biri de rahmet melekleridir. Rahmet melekleri; insanları 
sever, onların iyiliğini ister ve bunun için çalışırlar. Zor durumda olan insanlara yardım ederler. İn-
sanlar için dua eder, Allah’tan (c.c.) onların bağışlanmasını dilerler. 

Bu durum Kur’an-ı Kerim’deki aşağıda verilen ayetlerden 
hangisi ile bildirilmiştir?

A) “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, 
yapmakta olduklarınızı bilir.” İnfitâr suresi, 10-12. ayetler.

B) “Onlar, sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. 
Ahirete de kesin olarak inanırlar.” Bakara suresi, 4. ayet.

C) “Sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayır-
lı ve süreklidir.” A’lâ suresi, 16-17. ayetler.

D) “…Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzünde-
kiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah, çok bağışlayandır, 
çok merhamet edendir.” Şûrâ suresi, 5. ayet.
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TEST7
1. 

Allah’ın (c.c.) emrinden dışarı çıkmayan ve 
günah işlemeyen melekler daima Allah’a 
(c.c.) itaat ederler. Bu konuyla ilgili olarak 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur: “… Al-
lah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gel-
meyen ve kendilerine emredileni yerine 
getiren melekler vardır.” Tahrîm suresi, 6. 
ayet. Bu özellikleri nedeniyle melekler in-
sanlar için günahsızlığın sembolü olmuş-
tur. Toplumda bazı kişiler için de “melek 
gibi insan” denildiğini duyarız. Buna göre, 
meleklere iman eden bir insan…

Bu metnin aşağıdaki cümlelerden hangi-
si ile tamamlanması uygun değildir?

A) Allah’ın (c.c.) yarattığı varlıkların sadece du-
yular alemindekilerle sınırlı olduğunu anlar.

B) meleklere özenerek mümkün olduğu kadar 
günahtan uzak durmaya gayret eder.

C) hem kendini güvende hisseder hem de 
davranışlarına çekidüzen verir.

D) yaptığı her iyi davranışla meleklerin sevgisi-
ni kazandığını bilir ve iyiliklerini arttırmaya 
gayret eder.

2. 
Meleklere iman eden bir insan nefsindeki 
zaafları ve kötü duyguları harekete geçiren 
şeytanın vesveselerine karşı çaresiz ve yal-
nız olmadığını, meleklerin her an onu doğ-
ruya yönlendirmeye çalıştıklarını bilir. Hz. 
Peygamber de melek ve şeytanın insanı et-
kilemeye yönelik mücadelesine hadislerin-
de dikkat çekmiştir.

Bu konudaki hadislere aşağıdakilerden 
hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A) “Dünyada (kimsesiz) bir garip gibi yahut bir 
yolcu gibi ol!”

B) “Akıllı kişi kendisini hesaba çeken ve ölüm-
den sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzu-
larına uyup bir de Allah’tan (bağışlanma) 
umandır.”

C) “Benim dünya ile ne işim olur ki! Ben, dün-
yada bir ağacın altında gölgelendikten son-
ra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gi-
biyim.”

D) “Şeytan da melek de insanoğluna sokularak 
onun kalbine birtakım şeyler atarlar. Şeyta-
nın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve za-
rarlı olan şeylere teşvik etmek, hakkı yalan-
lamak ve haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin 
işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten 
uzaklaştırmaktır.”
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3. 
Cin ve şeytan konusunda bazı batıl inançlar söz konusudur. Dinde olmadığı halde bilgisizlik sebe-
biyle dinden zannedilen bu inanç ve uygulamaların başlıcaları ruh çağırma, falcılık, sihir ve büyü-
dür. Toplanıp ruh çağıran bazı insanlar ruhların geldiğini iddia ederler.  İslam inancına göre ölen 
bir insanın ruhunun tekrar dünyaya dönmesi veya dünyadaki insanlarla iletişim kurması mümkün 
değildir. Ruhun dünyaya geri gelmesi mümkün olmadığına göre ruh çağırmak da boş ve batıl bir 
iştir. Bu yüzden bu yolla elde edildiği iddia edilen bilgilere inanmamak gerekir. 

Metinde açıklanan konu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu yolla elde edildiği iddia edilen bazı bilgilere göre davranmak gerekebilir.

B) İslam inancına göre fal bakmak, baktırmak ve bu fallar sonunda gelecekle ilgili haber alınabilece-
ğine inanmak kabul edilemez.

C) Batıl inanışlar kişinin sağlıklı bir inanca kavuşmasına engel olduğu gibi Allah’ın (c.c.) koyduğu ku-
rallardan ve adaletten sapmaya da sebep olur.

D) İslam ve inanç esasları temel kaynakları olan Kur’an ve sahih hadislerden öğrenilmeli, güvenilir ol-
mayan kişilerin söylediklerine itibar edilmemelidir.

4. 
İnsanların geleceği bilme arzusunu fırsat bilerek çeşitli fallarla gelecekten haber verebildiklerini id-
dia eden kişilere inanmamak gerekir. İslam inancına göre fal bakmak, baktırmak ve bu fallar so-
nunda gelecekle ilgili haber alınabileceğine inanmak kabul edilemez. Çünkü Allah (c.c.), Kur’an’da 
geleceği kendisinden başka kimsenin bilemeyeceğini açıkça ifade etmektedir.

Bu duruma örnek olarak aşağıdaki ayetlerden hangisi göste-
rilebilir?

A) “De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah’tan başka bilen yoktur...” 
Neml suresi, 65. ayet.

B)  “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve 
hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” Mülk 
suresi, 2. ayet.

C) “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer 
ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” Enbiyâ suresi, 35. 
ayet.

D) “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde 
bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır…” (Nisâ suresi, 78. ayet.)
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TEST7
1. 

• Ateşten yaratılmışlardır. (bk. Hicr suresi, 
27. ayet; Rahmân suresi, 15. ayet.)

• Geleceği ve gaybı bilemezler. (bk. Sebe 
suresi, 14. ayet.)

• Hz. Peygamberden Kur’an dinleyerek 
ona iman edenleri vardır. (bk. Cin suresi, 
1-2. ayetler.)

Yukarıda verilen ayetlerin tamamı;

I. cin,

II. şeytan,

III. melek

gibi varlıklardan hangilerine aittir?
A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

2. 
Peygamberimizin (s.a.v.) haber verdiğine 
göre insanın içinde her zaman onu iyiye ve 
kötüye yönelten iki ses bulunur. İnsanı iyiye 
yönelten ses meleğin, kötüye yönelten ses 
de şeytanın sesidir. Bu bilinci taşıyan bir 
mümin, her zaman içindeki iyiliğe çağıran 
sese kulak verir. Çünkü bu sesin, kendisinin 
iyiliğini isteyen meleklere ait olduğunu bilir.

Metinden yola çıkarak ulaşılabilecek yar-
gılar arasında aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz?

A) Meleklere inanmak, insan için birçok fayda 
sağlar. 

B) Meleklere iman eden kişi, kendisini her za-
man güvende hisseder. 

C) Koruyucu meleklerin, her zaman yanında 
olduğunu bilen bir kişi gereksiz ve anlamsız 
korkulara kapılır.

D) Meleklerin insanların iyiliğini istediğini, on-
lar için dua ettiğini bilen bir kişi mutlu, hu-
zurlu ve moralli olur.

3. Melekler ile aynı maddeden yaratılan ve Al-
lah’a (c.c.) isyan eden ilk varlık şeytandır(I). Al-
lah’ın huzurundan kovulan şeytanın amacı in-
sanları O’nun dininden ve iyiliklerden 
uzaklaştırmaktır(II). Şeytanın, iman edenler ve 
Allah’a (c.c.) tevekkül edenler üzerinde bir ha-
kimiyeti yoktur(III). İnsanlar kendilerine kötü 
şeyler fısıldayan şeytanlardan Allah’a (c.c.) sı-
ğınmalıdır(IV).

Yukarıdaki açıklamada numaralandırılan 
cümlelerden hangisinde bir hata yapıl-
mıştır?
A) I B) II C) III D) IV

4. 

MELEKLER

Meleklerin belli başlı özelliklerini göste-
ren yukarıdaki şemada boş bırakılan kı-
sımlara aşağıdakilerden hangisi yazıla-
maz?

A) Nurdan yaratılmış varlıklardır.

B) Yemeye ve içmeye ihtiyaç duymazlar.

C) Gözle görülemez, duyu organlarıyla algıla-
namazlar.

D) Bazıları insanlara gelecekten haber verir.
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5. 
İnsanlar arasında şeytanla ilgili bazı yanlış inanışlar da vardır. Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerim’in pek çok 
ayetinde şeytan hakkında bilgi vermekte ve insanları şeytana uymamaları konusunda uyarmak-
tadır. Bir ayette şöyle buyurulur: …

Verilen açıklamanın aşağıdaki ayetlerden hangisi ile tamamlanması daha uygundur?

A) “O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak ga-
liptir, çok bağışlayıcıdır.” Mülk suresi, 2. ayet.

B)  “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhak-
kak ki o, edepsizliği (yüzkızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder…” Nûr suresi, 21. ayet.

C) “De ki: ‘Yarattığı şeylerin şerrinden..., düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıs-
kandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım.’” Felak suresi, 1-5. ayetler.

D) “Onlar, kendi nefislerinin yaratılış incelikleri hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah, gökler ile 
yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır…” 
Rûm suresi, 8. ayet.

6. 

Tarih boyunca Allah’ın (c.c.) gönderdiği peygamberler, insanlara ahiret için hazırlık yapmalarını 
öğütlemişlerdir. Hz. Peygamber de insanları, Allah’ın (c.c.) ayetleriyle uyarmış ve kıyametin yakın 
olduğunu haber vermiştir. Kimsenin kimseye yardım edemeyeceği bir gün için hazırlık yapılması-
nın önemine dikkat çekmiştir. Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe iman etmeyenler, ölümle birlikte ha-
yatın biteceğini ve insanın yok olacağını zannederler. Tarih boyunca inkarcılar şu soruyu sormuş-
lardır: “Çürümüş kemiklerimiz nasıl ve kim tarafından diriltilecek?” Bu şekilde soru sorup ahireti 
inkâr edenlere Allah (c.c.) şöyle cevap verir:…

Bu açıklamanın aşağıda verilen ayetlerden hangisi ile ta-
mamlanması gereklidir?

A) Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.” İnşirâh suresi, 5. 
ayet.

B) “…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. 
Bizi cehennem azabından koru!” Bakara suresi, 201. ayet.

C) “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor 
ve: “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk 
defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir.” Yâsîn su-
resi, 78-79. ayetler.

D) ‘‘Dünya hayatı ancak bir oyun ve oyalanmadır. Elbette ki ahiret 
yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ 
akıllanmayacak mısınız?’’ En’âm suresi, 32. ayet.
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1. 

 Yüce Allah, kitabında, bütün varlıklar 
için belirlediği geçici bir süre olan ömür 
kavramına şöyle işaret eder: “Onlar, ken-
di nefislerinin yaratılış incelikleri hakkın-
da hiç düşünmediler mi? Hem Allah, 
gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri an-
cak hak ve hikmete uygun olarak ve be-
lirli bir süre için yaratmıştır…” Rûm sure-

si, 8. ayet.

Metinde geçen açıklamaya göre aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Her insana ve bütün varlığa biçilen bir ömür 
vardır. 

B) Ömür gelip geçicidir, başlangıcı ve sonu 
vardır. 

C) Hiç kimse ve hiçbir şey bu dünyada kalıcı 
değildir. 

D) "Ömür" denilen ilahi kanun, yalnızca canlı 
varlıklar için geçerlidir.

2. 
- Yüce dinimiz İslamiyetin temel inanç esas-

larından biridir.

- Sözlükte “son, sonra gelen ve diğer” gibi 
anlamlara gelir. 

- İslami bir kavram olarak ise; dünya hayatı-
nı takip eden hayat, dünya hayatındaki 
amellerin, söz, davranış ve eylemlerin so-
nuçlarının alınacağı ve değerlendirileceği 
zaman demektir.

Yukarıda verilen açıklamalarda aşağıdaki 
kavramların hangisinden bahsedilmiştir?

A) Melek B) Ahiret 

C) Peygamber D) İlahi kitap 

3. 
İnsan, dünyada bir yolcu gibidir. Ne kadar 
uzun yaşarsa yaşasın insan bu dünyadan 
göçüp gider. Hz. Peygamber insanın bu 
durumuna kendisini örnek vererek şöyle 
dikkat çeker:“Benim dünya ile ne işim olur 
ki! Ben, dünyada bir ağacın altında gölge-
lendikten sonra yola koyulup orayı terk 
eden bir yolcu gibiyim.”

Metinde yapılan açıklamadan yola çıka-
rak aşağıdaki yargılardan hangisine ula-
şılabilir?

A) İnsanların büyük bir kısmı ölüm gerçeğini 
unutmak ister.

B) Dünya her zaman güllük gülistanlık bir yer 
değildir. 

C) Dünyada refah, bolluk ve sevincin yanında 
zorluk ve sıkıntılar da vardır.

D) Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe iman edenler 
kendilerini yaratanın, yaşatanın ve öldüre-
cek olanın Allah (c.c.) olduğunu bildiklerin-
den ölümü de hayat gibi gerçek ve doğal 
kabul ederler.

4. “Onlar sana indirilene de senden önce indiri-
lenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak 
inanırlar.” Bakara suresi, 4. ayet.

Yukarıda verilen ayetin anlamından yola 
çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi 
yapılamaz?

A) Bu ayette müminlerin özelliklerinden bah-
sedilmiştir.

B) Ahiret inancının yalnızca İslamiyet dininde 
olduğu belirtilmektedir.

C) Kur’an-ı Kerim’de, ahirete imanın inanç 
esasları arasında yer aldığını belirten ayet-
lerden biridir.

D) Şüphe ve tereddüt etmeksizin ahiret hayatı-
nın varlığına inanmanın önemine dikkat çe-
kilmektedir.
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5. İnancımıza göre dünya, ahiretin tarlasıdır. Yani insan dünyada ne ekerse ahirette onu biçecektir. İyilik 
yapan ahirette mükâfat, kötülük yapan da ceza görecektir. İslam inancına göre bu dünya hayatı bir 
imtihandır. Allah (c.c.), dünyada insanı çeşitli şekillerde imtihan etmektedir. Bazı kullarını varlıkla bazı-
larını yoklukla bazılarını hastalıkla bazılarını da ölüm acısıyla denemektedir. Esasen dünya hayatının 
yaratılış gayesi, insanın imtihan edilmesidir. Dünyada imtihan edildiği bilinciyle yaşayan ve iman edip 
güzel davranışlarda bulunanlar, ahirette bunun mükâfatını alacaklardır.

Bu durum Kur’an-ı Kerim’de aşağıda verilen ayetlerden hangisi ile açıklanmaktadır?

A) “Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.” İn-
fitâr suresi, 10-12. ayetler.

B) “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç 
sahibidir, çok bağışlayandır.” Mülk suresi, 2. ayet.

C) “…Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bi-
lin ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Şûrâ suresi, 5. ayet.

D) “Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekin-
ler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü 
bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.”   (Kâf suresi, 9-11. ayetler.)

6. 

Hz. Muhammed (s.a.v.), akıllı Müslümanı ahirete hazırlık yapan kişi olarak şu şekilde tarif eder: 
“Akıllı kişi, kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi, arzularına uyup bir 
de Allah’tan (bağışlanma) umandır.”

Yukarıda verilen açıklamadan yola çıkarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Ahiret mutluluğu için bu dünyada iyi ve güzel davranışlarda bu-
lunmak gerekir.

B) Bir Müslüman, dünya hayatından tamamen vazgeçip yalnızca ahi-
ret hayatı için çalışmalıdır.

C) Akıllı Müslümanlar, bu dünya hayatının geçici olduğunu ve bir 
gün mutlaka öleceklerini bilirler.

D) İnsan, her şeyini borçlu olduğu Rabbini dinleyip O’nun (c.c.) iste-
diği şekilde yaşadığında kazananlardan olur. 4506
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TEST7
1. 

• “Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve 
oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, 
işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi!” 
Ankebût suresi, 64. ayet.

• “Sizler, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 
Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir.” A’lâ 
suresi, 16-17. ayetler.

• “İlk tattıkları ölüm dışında, orada artık 
ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem 
azabından korumuştur (sürekli hayata ka-
vuşmuşlardır).” Duhân suresi, 56. ayet.

Verilen ayetlerin anlamlarından yola çı-
karak,

I. Dünya hayatı geçici ve kısadır. 

II. Esas ve kalıcı olan ise ahiret hayatıdır.

III. Ahiret hayatı ebedîdir, orada ölüm yok-
tur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III

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

2. 
İnsanın içinde çok güçlü bir sonsuzluk duy-
gusu, yok olmama arzusu vardır. Sevdikle-
rinden ayrılmak istemez. Kısa ayrılıklar bile 
insanı üzerken ebedi bir ayrılık düşüncesi 
onun için çok daha can yakıcıdır. Allah (c.c.), 
insanın içine sevdiklerinden ayrılmama ve 
ebedi yaşama arzusunu yerleştirmiştir.

Buna göre, Müslümanlar aşağıdakiler-
den hangisinin varlığına inandıklarından 
kaybettikleri sevdikleri ile tekrar buluşa-
caklarını bilir ve huzurlu olurlar?
A) Melek B) Ahiret

C) Rızık D) Cehennem 

3. 
İnsanın bir yaratılış amacı vardır. Bu amaç 
Allah (c.c.) için yaşamak ve O’na kulluk et-
mektir. 

Yüce Allah bu durumu Kur’an-ı Kerim’de-
ki aşağıda verilen ayetlerden hangisi ile 
açıklamıştır?

A) “…..insanları, ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım.” Zâriyât suresi, 56. ayet.

B) “Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık var-
dır.” İnşirâh suresi, 5. ayet.

C) “Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal 
getirmeye kalkışıyor ve: “Şu çürümüş ke-
mikleri kim diriltecek?’ diyor. De ki: Onları ilk 
defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yarat-
mayı bilendir.” Yâsîn suresi, 78-79. ayetler.

D) “Onlar, kendi nefislerinin yaratılış incelikleri 
hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah, 
gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak 
hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir 
süre için yaratmıştır…”Rûm suresi, 8. ayet.

4. 
Dünya hayatının bütünüyle son bulacağı 
kıyamet gününe kadar ölmüş olan her in-
san, dünya ile ahiret arasında bir âlemde 
bekletilir. Kıyametten sonra yeniden diriliş 
gerçekleşir. Bütün insanlar, Allah’ın (c.c.) 
emriyle dirilerek mahşer yerinde toplanır-
lar, Allah (c.c.) tarafından hesaba çekilirler. 
Bu dünyadayken bütün yapıp ettikleri, ilahi 
adalet terazisinde tartılır. İnsanların önün-
de artık tek bir yol (sırat köprüsü) kalmıştır. 
Sıratı geçenler Allah’ın (c.c.) izniyle cennete 
geçemeyenler ise cehenneme girerler.

Verilen metinde aşağıdaki kavramlardan 
hangisi geçmemektedir?
A) Ba’s   B) Rızk    

C) Mizan D) Berzah
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5. Hz. Süleyman’ın hüküm sürdüğü devirlerde, bir adam koşa koşa saraya gelerek Hz. Süleyman’ın 
huzuruna çıkar.  Benzi sapsarı, korkudan tir tir titrer bir halde kendisine yardım etmesini ister. Hz. 
Süleyman bu adama sorar: ”Ne oldu sana böyle? Seni bu kadar korkutan şey nedir?” Adamcağız 
nefes nefese: ”Azrâil bana öyle öfkeli baktı ki canımı alacağından korktum. Koşup sana geldim.” 
Hz. Süleyman, ”Peki, benden isteğin nedir?” der. Adamcağız: ”Ey canları koruyan adaletli padişah! 
Senin hükmün rüzgâra geçer, emret de beni Hindistan’a götürsün. Bel ki o zaman canımı kurtarı-
rım.” der. Süleyman aleyhisselâm rüzgâra, adamı istediği yere bırakmasını emreder. Rüzgâr, ada-
mı Hindistan’ın iç taraflarında bir yere uçurarak bırakır. Ertesi gün divan kurulur ve herkes Hz. Sü-
leyman huzurunda toplanır. Hz. Süleyman Azrâil’e, ”Dün bana bir adam geldi. Kendisine öfkeyle 
baktığını söyledi. O Müslümanı evinden, barkından ve çoluğundan çocuğundan uzaklaştırmak 
için mi öyle baktın? Sebebi nedir?” der. Azrâil: ”Ey Süleyman! Ben ona öfkeyle değil, şaşkınlıkla 
baktım. Çünkü Cenâb-ı Hak bana, O kulumun canını bugün Hindistan’da al’ diye emir buyurmuş-
tu. Ben de o adamı burada görünce şaşırarak kendi kendime, bu adamın burada ne işi var? Yüz-
lerce kanadı olsa Hindistan’a varması çok zor’ dedim. Onun için adama tuhaf ve şaşkınlıkla bak-
tım. Fakat Hindistan’a gittiğim zaman adamı orada buldum, ve vazifemi yerine getirdim” diyerek 
Hz. Süleyman’ın sorusunu cevaplar. 

Yukarıda verilen öykünün ana düşüncesi ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) Ölümden kaçmak veya ölüme engel olmak mümkün değildir.

B) Ölümlü bir varlık olmak insanın asla kaçamayacağı bir kaderdir.

C) İnsanlar, aklı ve iradesini kullanarak iyi veya kötü işlerde tercihte bulunabilir.

D) Tüm varlıklarda ve olaylarda olduğu gibi insanın da ne zaman doğacağı, öleceği ve  ne kadar yaşa-
yacağı Allah’ın (c.c.) takdiri ile gerçekleşir.

6. 

ÖMÜR:

Doğumdan ölüme kadar geçen

sınırlı zaman dilimidir.

Buna göre, görseldeki kum saatinde bulunan kumların sayı-
sına ömür dersek son kum tanesinin düşme anı aşağıdaki 
kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Ecel  B) Sırat köprüsü

C) Mahşer yeri  D) Yeniden diriliş
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TEST7
1. 

• İnsan, kendisinin bu dünyada ne işi olduğu-
nu, niçin yaratıldığını düşünüp anlamaya ça-
lışır. Çünkü insanın bir yaratılış amacı vardır. 
İnsanın gerçeği arayış ve ona kavuşma isteği 
onun başıboş ve amaçsız yaratılmadığını 
gösterir.

• Allah (c.c.), insanı kendisine iman edip hoş-
nutluğunu kazanması ve ölümden sonraki 
hayata hazırlık yapması için yaratmıştır. Bu 
konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Sizi 
boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndü-
rülmeyeceğinizi mi sandınız?” Mü’minûn su-
resi, 115. ayet. Bu yüzden Müslümanlar öl-
dükten sonra Allah’ın (c.c.) huzuruna 
çıkacağına inanır. 

• Allah (c.c.), bu dünyada herkesi görüp gö-
zetmektedir. Yaşarken bunun bilincinde olup 
O’nun istediği gibi bir hayat sürmek gerekir.

Metinde geçen açıklamaların ortak ola-
rak aşağıdaki kavramlardan hangine yö-
nelik olduğu söylenebilir?

A) Gayb B) Melek

C) Batıl inanç D) Ahiret inancı 

2. 
“Büyük randevu... Bilsem nerede, saat 
kaçta? 

Tabutumun tahtası, bilsem hangi ağaç-
ta?” 

Necip Fazıl Kısakürek, Çile, s. 134.

Necip Fazıl Kısakürek’in yukarıdaki sözle-
rinde "büyük randevu” olarak nitelendirdi-
ği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ölüm B) Ömür

C) Cennet D) Cehennem

3. 
• “Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi, bir imtihan 
olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak 
bize döndürüleceksiniz.”  (Enbiyâ suresi, 35. 
ayet.)

• “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim 
edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm 
size ulaşacaktır…” (Nisâ suresi, 78. ayet.)

Verilen ayetlerin anlamlarından yola çı-
karak,

I. Ölüm, tüm canlılar için kaçınılmaz bir 
sondur.

II. Diğer canlılar gibi insan da ölümlü bir 
varlıktır.

III. Dünyaya gelip de ölümü tatmayan hiç-
bir insan yoktur.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) Yalnız III

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

4. 
- Sözlükte; kalkmak, ayağa kalkmak, doğ-

rulmak ve dirilmek anlamlarına gelir. 

- İslami bir kavram olarak; Allah’ın (c.c.) 
ezelde takdir ettiği zaman gelince dünya-
daki bütün canlıların ölmesi, sonra bütün 
ölmüşlerin Allah (c.c.) tarafından diriltil-
mesi, mahşer yerinde toplanması, hesaba 
çekilmesi ve dünyadaki yapılan işlerin 
karşılığının verilmesidir.

Yukarıda verilen açıklamalarda aşağıdaki 
kavramlardan hangisi tanımlanmıştır?

A) Ömür B) Ecel

C) Kıyamet D) İbadet 
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5. 
İnsandaki sorumluluk duygusu da ahiretin varlığına bir işarettir. Yüce Allah (c.c.), insanı iyi ile kötü-
yü ve doğru ile yanlışı ayırt edebilen bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan, seçip yaptığı şeylerden so-
rumlu olur. Bu sorumluluk, hesap vereceği anlamına gelir. Bu da öldükten sonraki hayatı yani ahi-
reti gerekli kılar.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi metinde açıklanan durum ile ilgilidir?

A) “…Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bi-
lin ki Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Şûrâ suresi, 5. ayet.

B)  “Göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri boş yere yaratmadık. Bu, inkâr edenlerin zannıdır. Vay o inkâr 
edenlerin ateşteki haline! Yoksa biz, iman edip de iyi işler yapanları, yeryüzünde bozgunculuk ya-
panlar gibi mi tutacağız? Veya Allah’tan korkanları yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız.”

C) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır...” Âl-i İmrân suresi, 
145. ayet.

D) “Gökten de bereketli bir su indirip onunla kullar için rızık olarak bahçeler ve biçilecek taneler (ekin-
ler), birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek hurma ağaçları bitirdik ve böylece onunla ölü 
bir beldeye hayat verdik. İşte (dirilip kabirlerden) çıkış da böyledir.”  (Kâf suresi, 9-11. ayetler.)

6. 
Yeryüzü ölümlerle hüzünlenirken diğer taraftan doğumlarla neşelenir. Bir tohum tanesi uygun 
iklim şartlarında fidan olur. Gelişerek çiçek açıp meyve veren ağaç olur. Zaman geçer, sararıp ku-
ruyarak toprak olur. Dünya hayatı Allah’ın evrende yarattığı ilahî düzen ve ölçü içerisinde sürüp 
gider. İnsan için de belirlenen ömür bittiğinde ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi metinde anlatılan konu-
dan farklı olarak cansız varlıkların da kendilerine biçilmiş bi-
rer tabii ömrü olduğu gibi sonlu olduğuna işaret eder?

A) “İnkâr edenlere dünya hayatı süslü gösterildi. Onlar, iman eden-
lerle alay etmektedirler. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar ise kı-
yamet günü bunların üstündedir. Allah, dilediğine hesapsız rızık 
verir.” 

B) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” An-
kebût suresi, 57. ayet.

C) “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan sonra size bir ecel (bir ömür 
süresi) tayin edendir…” En’âm suresi, 2. ayet.

D) “…(Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süreye kadar hare-
ketlerini sürdürürler…” Fâtır suresi, 13. ayet.
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TEST7
1. 

Müslüman için ölüm sadece dünya hayatı-
nın bitişidir, bu dünyadan ahiret yurduna 
geçiş kapısıdır. Allah’ın (c.c.) dilediği şekil-
de yaşayan insan için ölüm yepyeni bir 
başlangıçtır. Güzel yaşayan güzel ölür, gü-
zel ölen güzel dirilir. Öyleyse insan her za-
man doğru yerde olmaya ve iyi şeyler yap-
maya gayret etmelidir.

Hz. Peygamber bu konuda aşağıdaki ha-
dislerinden hangisini buyurmuştur?

A) ‘’Melekler nurdan yaratılmışlardır.’’

B) ‘‘Her insan, öldüğü hal üzere (nasıl ölmüşse 
öyle) diriltilir.”

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

D) “Benim dünya ile ne işim olur ki! Ben, dün-
yada bir ağacın altında gölgelendikten son-
ra yola koyulup orayı terk eden bir yolcu gi-
biyim.”

2. 

Hz. Peygamber: “Kabir, ahiret duraklarının il-
kidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtulursa 
sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtula-
mazsa, sonrakileri geçmek daha zor olacak-
tır.” buyurarak ölümün, ahiret hayatının ilk 
durağı olduğunu ifade etmiştir. İnsan öldü-
ğünde ruhu, kıyamet kopup yeniden diriliş 
gerçekleşinceye kadar dünya ile ahiret ara-
sındaki kabir âleminde bekletilir.

Metinde geçen kabir alemi aşağıdaki 
kavramlardan hangisiyle adlandırılır?

A) Berzah B) Mizan 

C) Mahşer yeri D) Sırat köprüsü 

3. 

Görseldeki gibi sonbaharda yaprakları sararıp 
dökülen bir ağaç kış mevsiminde tamamen 
kurur. Kış mevsimi geldiğinde topraktaki bir-
çok canlı da yok olur. Adeta doğa ölmüş gibi 
gözükür. Ancak bahar geldiğinde ağaçlar çi-
çek açar, kuşlar uçar, böcekler öter, ve her şey 
yeniden canlanır.

Metinde anlatılan olay aşağıda verilen kı-
yamet ile ilgili kavramlardan hangisinin 
anlamına benzetilebilir?

A) Ba’s  B) Mizan

C) Mahşer yeri D) Sırat köprüsü

4. -    Sözlükte “yol” manasına gelir.

- Cehennem üzerinde bulunan bir yol veya 
köprüdür. 

- Müminler, cennete bu yoldan geçerek ula-
şacaklardır.

- Onun gerçek mahiyetini ancak Allah bilir.

Yukarıda verilen açıklamaların, ahiret ha-
yatı ile ilgili aşağıdaki kavramlardan han-
gisine ait  olduğu söylenebilir?

A) Mahşer B) Mizan

C) Berzah  D) Sırat 
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5. Kıyamet gibi yeniden diriliş de mutlaka gerçekleşecektir. Bazı insanlar ölümü tadıp toprağa karışan in-
sanların tekrar nasıl diriltileceğini anlayamadıklarını söylemektedirler. Esasen böyle düşünenler, Al-
lah’ın (c.c.) gücünü ve kudretini de inkâr etmektedirler. Çünkü Rabb’imizin (c.c.) gücü sınırsızdır. Bize 
zor gibi gelen şeyler onun için çok kolaydır. Bir şeyi gerçekleştirmek istediği zaman Allah’ın (c.c.), “Ol!” 
demesi yeterlidir. O şey hemen oluverir. Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır:…

Metinde geçen ifadeye göre, boş bırakılan yere aşağıda verilen ayetlerden hangisinin ge-
tirilmesi daha uygundur?

A) “Hiçbir kimse yok ki ölümü Allah’ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır…” 
Âl-i İmrân suresi, 145. ayet.

B) “İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim, onun parmak 
uçlarını bile aynen eski hâline getirmeye gücümüz yeter.” Kıyamet suresi, 3-4. ayetler.

C) “Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse ona, getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o, 
sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar, haksızlığa uğratılmazlar.” En’âm suresi, 160. ayet.

D) “O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara: ‘İmanınızdan sonra inkâr ettiniz, 
öyle mi? Öyle ise inkâr etmenize karşılık azabı tadın.’ denilir. Yüzleri ağaranlar ise Allah’ın (c.c.) rah-
meti içindedirler. Onlar orada ebedî kalacaklardır.” Âl-i İmrân suresi, 106-107. ayetler.

6. 
Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde verilen bilgilere göre kıyametin gerçekleşmesi iki aşamada 
olacaktır. Birinci aşamada İsrafil adlı melek, Allah’ın (c.c.) emri ve izniyle onun dilediği bir zamanda 
sûra üfleyecektir. Bu üfleyişle birlikte dünyanın düzeni altüst olacak, bütün canlılar ölecek ve dün-
ya hayatı sona erecektir. Aradan Allah’ın (c.c.) dilediği kadar bir zaman geçince İsrafil (a.s.) sûra bir 
kez daha üfleyecektir. Sûra ikinci kez üflenmesiyle birlikte Allah’ın (c.c.) izniyle ölüler yeniden diri-
lecek, kabirlerinden kalkacak ve mahşere doğru hareket edecektir.

Metinde verilen bilgiye aşağıdaki ayet meallerinden hangisinden yola çıkarak ulaşıldığı 
söylenebilir?

A) “Kıyamet günü mutlaka gelecektir, bunda hiç şüphe yoktur. Fakat 
insanların çoğu buna inanmazlar.” Mü’min suresi, 59. ayet.

B) “İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı 
sanır? Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski hâline ge-
tirmeye gücümüz yeter.” Kıyamet suresi, 3-4. ayetler.

C) “Şüphesiz senin Rabb’in onları diriltip bir araya getirecektir. Şüp-
hesiz o, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.” Hicr suresi, 
25. ayet.

D) “Sûra üflenince Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere gökler-
de ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince 
bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış, bakıyorlar!” Zümer suresi, 
68. ayet.
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TEST7
1. 

Dünya ve ahiret hayatının anlatıldığı gör-
selden yola çıkarak aşağıdaki yargılar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A) Kıyamet gününe kadar ölmüş olan her in-
san, dünya ile ahiret arasında berzah deni-
len bir âlemde bekletilir.

B) İnsanların dünyadayken yaptıkları, mahşer  
yerinde mizan denilen ilahi adalet terazisin-
de tartılır.

C) Hesaplar görüldükten sonra bazı insanlar 
cennete bazıları da cehenneme gidecektir.

D) İyilikleri kötülüklerinden az olduğu için ce-
henneme giden insanlar bir daha asla cen-
nete giremeyecektir.

2.    1.  Müminlerin içinde ebedî olarak kalacak-
ları çeşit çeşit nimetlerle donatılmış ahi-
ret yurduna cennet denir.

2. Hz. Muhammed (s.a.v.), cennet nimetle-
rinin insan aklının ve hayalinin alamaya-
cağı güzellikte olduğunu açıklamamıştır.

3. Cehennem, ahirette kâfirlerin sürekli 
olarak günahkâr müminlerin de günah-
larının cezasını çekinceye kadar kalacak-
ları yerdir.

4. Cehennem hayatındaki acı, ateş, ızdı-
rap vb. şeyler bu dünyadakilere benze-
tilemez. Bunların iç yüzünü ancak Allah 
(c.c.) bilir.

Cennet ve cehennem hayatı ile ilgili ola-
rak yukarıda verilen açıklamalardan han-
gisinde bir hata yapılmıştır?

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

3. - “Elbette kendilerine peygamber gönde-
rilen kimseleri de gönderilen peygam-
berleri de mutlaka sorguya çekeceğiz! 
Andolsun, onlara (yaptıklarını) tam bir 
bilgi ile anlatacağız. Çünkü biz onlardan 
uzak değiliz.” Â’râf suresi, 6-7. ayetler.

- “Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işler-
se onun mükâfatını görecektir. Kim de 
zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun 
cezasını görecektir.” Zilzâl suresi, 7-8. 
ayetler.

Verilen ayetlerin anlamlarından yola çı-
karak ahiret günü hakkında aşağıdaki 
yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) Mahşerde hiç kimse, yaptıklarını inkâr ede-
meyecektir.

B) Yaptığı kötülüğü hiç kimse görmediği için 
şahiti olmadığından bazı insanlar affedile-
cektir.

C) Hesap sırasında herkes, yaptığı en küçük bir 
iyiliğin de kötülüğün de karşılığını görecektir.

D) Mahşer meydanında toplanan bütün insan-
lar, dünyada yaptıklarından sorguya çekile-
cekler, dünya hayatında işlediklerinin hesa-
bını vereceklerdir.

4. Mahşer yerinde Allah (c.c.), bütün insanları 
yaptıklarından hesaba çeker. Önce insanlara 
dünyadayken yaptıkları işlerin yazılı olduğu 
amel defterleri verilir. İnsanlar, amel defterleri-
ni ellerine alıp yaptıklarını en ince detayına ka-
dar gördükten sonra Allah (c.c.) tarafından he-
saba çekilirler.

Metinde geçen defterler, aşağıda verilen 
meleklerden hangisi tarafından yazılmış-
tır?

A) Cebrail B) Mikail

C) Münker Nekir D) Kiramen Kâtibîn

11
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5. 
Hesaplar görüldükten sonra müminlerden bazıları cehennemin üzerine kurulmuş manevi bir 
köprüye benzetilen yoldan hızla, bazıları daha yavaş bir şekilde geçerek cennete giderler. Kâfirler 
ise bu yolu geçemezler ve cehenneme düşerler. O zorlu günde bile ümmetinin affedilmesi için Al-
lah’a (c.c.) yalvaracak olan Hz. Peygamber, bir hadisinde cehennemin üzerine kurulacak bu yerden 
ilk geçenin kendisi ve ümmeti olacağını haber verir.

Verilen metinde ahiret hayatı ile ilgili hangi kavram vurgulanmıştır?

A) Ölüm B) Ecel C) Sırat  D) Berzah

6.  

Kur’an’da, ahiret hayatı ile ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi anlatılırken görsel-
deki gibi dünyada bulunan güzellikler örnek gösterilir?

A) Sırat B) Mahşer C) Cennet  D) Kıyametin kopması

7. 
- “Kim (Allah’ın huzuruna) iyilikle gelirse ona, getirdiğinin on katı vardır. Kim de kötülükle gelirse o, 

sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar, haksızlığa uğratılmazlar.” En’âm suresi, 160. ayet.

- “Kim bir kötülük yapar yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlama dilerse Allah’ı çok 
bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.” Nisâ suresi, 110. ayet.

Yukarıda verilen ayetlerin her ikisinin de anlamından yola çı-
karak ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Allah, merhametli ve affedicidir.

B) Allah (c.c.), hata yapıp günah işleyen kulları tövbe ettiğinde onla-
rı bağışlar.

C) Rabb’imiz (c.c.), bir kulu iyilik yaptığında onun sevabını katlayarak 
verir.

D) Allah (c.c.), iyilik yapanlara olduğu gibi kötülük işleyenlere de ada-
letiyle muamele edecek ve onlara hak ettiklerinin karşılığını vere-
cektir.
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TEST7
1. 

Dünyada bazı insanlar hem Allah’a (c.c.) 
hem de topluma karşı sorumluluklarının 
bilincinde bir yaşam sürdürmektedirler. 
Onlar, Allah’a (c.c.) iman etmekte, onun 
emir ve yasaklarına uygun yaşamaktadırlar. 
Namaz, oruç, zekât ve hac gibi ibadetlerini 
titizlikle yerine getirmekte Allah’ın (c.c.) 
verdiği nimetlerin değerini bilmekte ve 
Rablerine şükretmektedirler. Çok zor du-
rumda kalsalar bile hırsızlık yapma ve kul 
hakkı yemek gibi kötülüklere yaklaşma-
maktadırlar. Akrabalarını gözetmekte, yok-
sullara yardım etmekte, kimsesizleri gözet-
mekte, doğayı ve hayvanları 
korumaktadırlar. İşte Allah (c.c.), böyle kul-
larını ahirette ............. ile ödüllendirecektir.

Metinde geçen düşünceye göre boş bıra-
kılan yere aşağıdakilerden hangisi geti-
rilmelidir?

A) Sur B) Ba’s

C) Haşr D) Cennet 

2. 

 “Rabbimiz! Hesap görülecek günde 
beni, ana babamı ve inananları bağışla.” 

 (İbrahim suresi, 41. ayet.)

Yukarıda verilen ayette altı çizili olan ifa-
de;

I. mahşer,

II. mizan,

III. amel defteri

kavramlarından hangileri ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

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

3.     I. Kıyamet

II. Haşr ve Mahşer

III. Cennet ve Cehennem

IV. Hesap ve Mizan

Ahiret hayatının yukarıda verilen aşama-
larından hangisi  meydana gelme sırası-
na göre en sonda yer alır?

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

4. 
Yeryüzünde her gün birçok suç işlenmekte, 
haksızlık yapılmaktadır. Suçlular çoğu kez 
adaleti yanıltıp cezadan kurtulmakta ve 
hak ettikleri cezayı almamaktadır. Kısacası 
dünyada adalet her zaman gerçekleşme-
mektedir. İşte burası, ilahi adaletin tam ola-
rak gerçekleşeceği yerdir. Allah (c.c.), orada 
herkese hak ettiği şekilde muamele ede-
cektir. Burada mazlum, zalimden hakkını 
alacaktır. Suçlular cezasını çekecek, iyiler 
ödüllendirilecektir. Bu, Allah’ın (c.c.) adil ol-
masının gereğidir. Çünkü adalet, iyilere ol-
duğu gibi kötülere de yaptıklarının karşılı-
ğını vermeyi, herkese hak ettiği şekilde 
davranmayı gerektirir.

Metinde açıklanan şekilde ilahi adaletin 
tam olarak gerçekleşeceği yer için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Mizan terazisidir.

B) Ahiret hayatıdır.

C) Mahşer yeridir.

D) Dünya hayatıdır.
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5. 
Cennet; günahsız, günahları affedilen yada günahlarının cezasını cehennemde çekmiş olan mü-
minlerin, içerisinde sonsuza dek kalacakları yerdir. Cehennem ise inanılması gereken şeylere 
inanmayan ya da inandığı hâlde inanmayanların hayatını sürdüren ve günahı affedilmeyen in-
sanların ahiret âleminde cezalandırılacakları yerdir.

Aşağıda verilen ayetlerin hangisinde cennet hayatından çok cehennem hayatı tasvir edil-
mektedir?

A) “Allah; münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kâfirlere içinde ebedî kalmak üzere cehennem ate-
şini vadetti. O, onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır.” Tevbe su-
resi, 68. ayet.

B) “Şüphesiz Allah, iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak, 
onlar orada altından bileziklerle incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.” Hac suresi, 
23. ayet.

C) “Takva sahiplerine vadolunan cennetin özelliği (şudur): Onun zemininden ırmaklar akar. Yemişleri 
ve gölgesi süreklidir. İşte bu, (kötülüklerden) sakınanların (mutlu) sonudur. Kâfirlerin sonu ise ateş-
tir.” Ra’d suresi, 35. ayet.

D) Allah (c.c.) tarafından kalplerinden kin sökülüp atılmış olan cennetlikler, kardeşler halinde karşı kar-
şıya tahtları üzerinde otururlar. Hicr suresi, 47. ayet.

6. 
Allah’a (c.c.) ve ahirete iman eden bir insan, daima sorumluluk bilinciyle hareket eder. Hiçbir şeyin 
karşılıksız kalmayacağını bilir. Bu bilinçle iyiliklerini artırmaya çalışırken kötülüklerden de uzak dur-
maya gayret eder. Çünkü bu dünyada yaptıklarıyla kendisine cennetin yollarının açılacağını bilir.

Metinde yapılan açıklamadan hareketle aşağıdaki yorumlar-
dan hangisi yanlış olur? 

A) Ahirete iman ile Allah’a (c.c.) iman arasında doğrudan bir bağ yok-
tur. 

B) Öldükten sonra dirilip Allah’a (c.c.) hesap vereceğine iman eden 
bir insan, sevdiği Rabbinin huzuruna günahsız bir şekilde çıkmak 
ister. 

C) Allah’a (c.c.) ve ahirete iman eden bir insan Allah’ın (c.c.) hoşuna 
gitmeyen söz ve davranışlardan uzak durmaya çalışır.

D) Allah’a (c.c.) ve ahirete iman eden bir insan Allah’ın (c.c.) rızasını 
kazanmak için bütün söz ve fiillerinde O’nun belirlediği ölçülere 
uyar.
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DÜNYA VE AHİRET HAYATI

1. 

Ahiretteki zorlu hesaptan sonra herkesin 
amelleri görselde sembolize edilen bir ilahi 
adalet terazisinde tartılır. Bu tartıda iyilikleri 
kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erer-
ler. Bu durum hakkında Kur’an’da şöyle buyu-
rulur: “Biz kıyamet günü için adalet terazileri 
kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık 
edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar 
dahi olsa onu (adalet terazisine) getiririz. He-
sap gören olarak biz (herkese) yeteriz.” Enbiyâ 
suresi, 47. ayet.

Metinde açıklanan ilahi adalet terazisine 
ne ad verilir?

A) Haşr B) Mahşer

C) Mizan D) Berzah 

2. İkinci sûra üflenmesiyle beraber ölüler, Allah 
(c.c.) tarafından başka bir âlemde tekrar diriltile-
cek ve dünyada yaptıklarının hesabını vermek 
üzere toplanacaklardır. İşte yeniden diriltilen ki-
şilerin hesap vermek üzere toplanmasına….I…., 
insanların hesap vermek üzere toplanacakları 
büyük alana ise…II… denir.

Bu metinde açıklamada boş bırakılan 
yerlere aşağıdakilerden hangisi getiril-
melidir?                      

        I               II                             

A) haşr mahşer

B) berzah ecel

C) ömür ölüm

D) ba’s mizan

3. 
- Dünyanın geçici olduğuna ve asıl yurdun 
ahiret yurdu olduğuna iman eden biri, bu 
dünyada yaşadığı zorlukların da Allah’tan 
(c.c.) olduğunu ve hepsinin bir gün bitece-
ğini bilir. Bu yüzden umutsuzluğa ve yılgın-
lığa düşmez, sabırlı ve dirençli olur. Sabret-
tiği her zorluktan, sıkıntıdan dolayı Allah’ın 
(c.c.) kendisine sevap yazacağını unutmaz.

- Allah’ı (c.c.) sevip O’na yönelen bir kimse, 
hem tek başına olduğu zamanlarda hem de 
insanlarla birlikteyken kötü şeyler yapma-
maya ve haksızlık etmemeye çalışır. Namaz 
kılar, oruç tutar, bütün ibadetlerine özen 
gösterir. Çünkü bilir ki Allah, (c.c.) kendisini 
diriltip hesap soracaktır. Kısacası yeniden 
dirilişe inanan bir insan, Allah’ın (c.c.) iste-
diklerini yerine getirip yasakladıklarından 
kaçınarak O’nun rızasını ve hoşnutluğunu 
kazanmak için uğraşır.

Yukarıdaki metin aşağıdaki sorulardan 
hangisine cevap olarak yazılmıştır?

A) Kıyamet ne zaman kopacaktır?

B) Görünmeyen varlıkların olduğunu nereden 
anlıyoruz?

C) Ahiret inancının insanın davranışlarına olan 
etkileri nelerdir?

D) Maddi imkanları yetersiz olan insanlar da 
sadaka verebilir mi?
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4. 
Ahiret gününe iman eden her Müslüman o zor günde dünyalık hiçbir şeyin fayda etmeyeceğini ka-
bul eder. Çünkü Allah (c.c.) o gün yalnız sağlam bir imanın ve güzel amellerin tertemiz kıldığı kalp-
lere değer verir. 

Allah’ın (c.c.) yüce kitabı Kur’an-ı Kerim’de, bu şekildeki temiz bir kalbe sahip olmanın ahi-
retteki önemi aşağıdaki ayetlerden hangisiyle anlatılır?

A)  “O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah’a kalb-i selîm (temiz bir kalp) ile gelenler (o gün-
de fayda bulur).” Şuarâ suresi, 88-89. ayetler.

B) “…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe'yi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır…” Âl-i İmrân 
suresi, 97. ayet.

C) “...Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin…” Hac su-
resi, 36. ayet.

D) “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir va-
diye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlardan bir 
kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.” İbrâhîm 
suresi, 37. ayet.

5. 
Allah’a (c.c.) ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir toplumda insanlar birbirlerinin hak ve 
hukuklarına dikkat ederler. Haksızlıktan ve kötülük yapmaktan kaçınmaya çalışırlar. Allah’ın (c.c.) 
huzuruna kul hakkıyla çıkmamak için dikkatli yaşarlar. Allah’ın (c.c.) kendilerine yüklediği sorum-
luluğun gereğini yerine getirirler. Böyle bir toplumda suç işleyenlerin ve kötülük yapanların oranı 
çok az olur, huzur ve güven artar. Çünkü Allah’a (c.c.) ve ahirete iman sayesinde huzura kavuşmuş 
bireylerden oluşan bir millet, taşkınlık ve kötülüklerden kaçınır. Bu milletin fertleri Allah’ı (c.c.) se-
verler ve O’nun hoşnutluğunu kazanmak için iyilik yapmak konusunda yarışırlar. Bu konuda Hz. 
Peygamber şöyle buyurmuştur: …

Yukarıda verilen metnin sonuna Sevgili Peygamberimizin 
hangi hadisinin getirilmesi daha uygundur?

A) “Siz bana kıyameti soruyorsunuz. Onun bilgisi sadece Allah katın-
dadır.”

B) “Haccetmek isteyen kimse acele etsin! Olur ki hastalanır veya bi-
nek hayvanı kaybolur ya da (hacca gitmesini engelleyen) bir ihti-
yaç ortaya çıkar.”

C) “Kabir, ahiret duraklarının ilkidir. Bir kimse eğer o duraktan kurtu-
lursa sonraki durakları daha kolay geçer. Kurtulamazsa sonrakile-
ri geçmek daha zor olacaktır.”

D) “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah’a 
ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a 
ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayır söylesin ya da sussun.”
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MELEK VE AHİRET İNANCI

BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ İSA (A.S.)

1. 
Kur’an-ı Kerim’e göre Hz. İsa (a.s.), resullerin 
içinde en fazla sıkıntı çeken ve bu yüzden 
kendilerine ‘’ ulü’l-azm peygamberler’’ deni-
len beş peygamberden biridir

Bu bilgiden hareketle Hz. İsa (a.s.) hak-
kında,

I. Allah’ın (c.c.) emir ve yasaklarını insan-
lara açıklama konusunda üstün gayret 
gösteren ve Allah’ın (c.c.) övgüsünü alan 
peygamberlerden biridir. 

II. Karşılaştığı hiçbir zorluk ve sıkıntı onu 
Allah’ın (c.c.) dinini anlatmaktan ve in-
sanları tevhide çağırmaktan alıkoyma-
mıştır.

 III. O da diğer peygamberler gibi Allah (c.c.) 
tarafından yaratılmış bir anne-babadan 
dünyaya gelmiş bir kuldur.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) II ve III

2. 
Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak 
seçilip görevlendirilmiş elçilerden biridir. 
Annesi Hz. Meryem’dir, babası ise yoktur. 
Çünkü o, babası olmaksızın dünyaya gel-
miştir. Bu durum Allah’ın (c.c.) mucizesidir.

Verilen açıklama aşağıdaki peygamber-
lerden hangisine aittir?

A) Hz. İsa (a.s.) 

B) Hz. Nuh (a.s.) 

C) Hz. Musa (a.s.)

D) Hz. İbrahim (a.s)

3. 
“…Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve 
annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani 
seni Ruhu’l-Kudüs (Cebrail) ile desteklemiş-
tim. Beşikte iken de yetişkin iken de insanla-
ra konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, 
Tevrat’ı, İncil’i de öğretmiştim. Hani iznimle 
çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapı-
yordun da içine üflüyordun, benim iznimle 
hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznim-
le doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyor-
dun. Hani benim iznimle ölüleri de (hayata) 
çıkarıyordun…” Mâide suresi, 110. ayet.

Verilen ayetin anlamından yola çıkarak 
aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşıla-
bilir?

A) Hz. İsa (a.s.), insanlara birçok öğüt vermiştir.

B) Rabb’imiz (c.c.), Hz. İsa’yı (a.s.) çeşitli mucize-
lerle desteklemiştir.

C) İnsanlar arasında Hz. İsa’ya (a.s.) inananlar 
olduğu gibi onun getirdiği mesajı redde-
denler de olmuştur.

D) Kur’an’da, Hz. İsa’ya (a.s.) iman eden ve 
onun kendisine yardımcı seçtiği havariler-
den bahsedilmiştir.

4. Yüce Allah, Hz. İsa’yı (a.s.) hem ‘ol’ sözüyle bir 
mucize eseri olarak yaratmış hem de ona pek 
çok başka mucizeler bahşetmiştir.

Bu mucizeler arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Beşikte iken konuşması

B) Asası yardımıyla Kızıldeniz’i ikiye ayırması

C) Kendisine ve havarilerine gökten sofra indi-
rilmesi

D) Kuş şekli verdiği çamura üfleyip onu can-
landırması
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5. Kur’an’da ve diğer İslami kaynaklarda verilen bilgilere göre Hz. İsa’nın (a.s.) getirdiği mesajlar Yahu-
dilerin hoşuna gitmemiştir. Bunun üzerine Yahudiler, Hz. İsa’ya (a.s.) tuzak kurmuşlar ve onu öldür-
mek için plan yapmışlardır. Ancak Allah (c.c.), elçisini korumuş ve Yahudilerin tuzaklarını boşa çıkar-
mıştır. Kurulan tuzak sonuçsuz kalmış ve Allah (c.c.), Hz. İsa’yı (a.s.) kendi katına yükseltmiştir. 
Yahudiler, Hz. İsa (a.s.) yerine ona benzeyen birini öldürmüşlerdir. 

Bu durum Kur’an’da aşağıdaki ayetlerden hangisi ile açıklanmıştır?

A) “Hani bir de ‘Bana ve peygamberime iman edin.’ diye havarilere ilham etmiştim. Onlar da ‘İman et-
tik. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol.’ demişlerdi.” Mâide suresi, 111. ayet.

B) “O peygamberlerin izleri üzere Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak gönderdik. 
Ona, içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat’ı doğrulayan, Allah’a karşı gelmekten sa-
kınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.” Mâide suresi, 46. ayet.

C) “…Ey İsrailoğulları! Yalnız, benim de Rabb’im sizin de Rabb’iniz olan Allah’a kulluk edin. Kim Allah’a 
ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler 
için hiçbir yardımcı yoktur.” Mâide suresi, 72. ayet.

D) “Biz, Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük, demelerinden dolayı (kalplerini mü-
hürledik). Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında an-
laşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sade-
ce zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” Nisâ suresi, 157. ayet.

6. 
Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa (a.s.)  ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Meryem oğlu İsa: ‘Ey İsrailoğulları! 
Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ah-
met olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah’ın size gönderilmiş bir peygamberiyim’ demişti…” 
Saf suresi, 6. ayet.

Verilen ayetten yola çıkarak,

I. Hz. İsa (a.s.) kendisinden sonra Hz. Muhammed’in (s.a.v.) pey-
gamber olarak gönderileceğini müjdelemiştir.

II. Hz. İsa (a.s.), insanları bir olan Allah’a (c.c.) kulluk etmeye çağır-
mıştır. 

III. Hz. İsa (a.s.) İsrâiloğullarına gönderilen ve Tevrat’ı tasdik eden 
bir peygamberdir.

yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I  B) Yalnız III

C) I ve II  D) I, II ve III
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MELEK VE AHİRET İNANCI

BİR PEYGAMBER TANIYORUM: HZ İSA (A.S.)

1. 

Hz. Meryem’in babası İsrailoğullarından İmran, 
annesi de Hanne idi. Hem İmran hem de Han-
ne, güzel özelliklere sahip, iman ve ibadet ehli 
kişilerdi. İmran ile eşinin çocuğu olmuyordu. 
Buna çok üzülen Hanne, Allah’a (c.c.) dua etti 
ve ondan kendisine bir çocuk nasip etmesini 
diledi. Çocuğu olursa onu, görseldeki kutsal 
mabet olan Beytü’l-Makdis’in işlerini yürütme-
si için bu mabede bırakacağına söz verdi. Bir 
süre sonra Hanne’nin duası kabul edildi ve o, 
Hz. Meryem’i (a.s.) doğurdu. Kocası, çocuğu 
doğmadan ölen Hanne, adağının gereği ola-
rak da kızını Beytü’l-Makdis’e götürüp teslim 
etti.

Bu madet günümüzde hangi şehrin sınır-
ları içindedir?
A) Mekke B) Medine

C) Kudüs D) Vatikan 

2. Hz. İsa (a.s.), Allah (c.c.) tarafından peygamber 
olarak seçilip görevlendirilmiş elçilerden biridir.

Hz. İsa (a.s) ile ilgili aşağıda verilen bilgi-
lerden hangisinde bir hata yapılmıştır?

A) Hz. İsa’nın (a.s.) annesi Hz. Meryem’dir, ba-
bası ise yoktur.

B) Yüce Allah (c.c.), Hz. İsa’ya (a.s.) Zebur adlı 
ilahi kitabı vermiştir.

C) Rabb’imiz (c.c.), Hz. İsa’yı (a.s.) çeşitli muci-
zelerle desteklemiştir.

D) Hz. İsa (a.s.)  peygamberlik görevinin gereği 
olarak insanları Allah’a (c.c.) iman ve ibadet 
etmeye çağırmıştır.

3. Haşir günü çok zor bir gündür. Çünkü insanlar 
kendi dertlerine düşerler ve büyük bir korkuy-
la yaptıklarının hesabını Allah’a (c.c.) nasıl ve-
receklerini düşünürler. Kimse kimseyi tanıya-
maz, biri diğerine yardım edemez. İnsanlar, 
sağa sola kaçışıp dururlar ve kendilerini kurta-
racak iyilik ve sevap arayışına girerler.

Hesap vermenin çok zor olacağı bu gün-
de Allah (c.c.) insanın durumunu,

I. “İşte o gün kişi kardeşinden, annesin-
den, babasından, eşinden ve çocukların-
dan kaçar.” Abese suresi, 34-36. ayetler.

II. “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları ya-
ratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri di-
riltmeye de gücünün yeteceğini düşün-
mezler mi?...” Ahkâf suresi, 33. ayet.

III. “O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler 
kararır. Yüzleri kararanlara: ‘İmanınızdan 
sonra inkâr ettiniz, öyle mi? Öyle ise inkâr 
etmenize karşılık azabı tadın.’ denilir. Yüz-
leri ağaranlar ise Allah’ın (c.c.) rahmeti 
içindedirler. Onlar orada ebedî kalacak-
lardır.” Âl-i İmrân suresi, 106-107. ayetler.

ayetlerden hangileri ile bildirmiştir?
A) Yalnız II B) I ve II

C) I ve III D) II ve III
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4. 
- Bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki: Onun bilgisi 

Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de zamanı yakındır.” Ahzâb suresi, 63 ayet.

- Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) de bir gün sahabilerine: “Siz bana kıyameti soruyor-
sunuz. Onun bilgisi sadece Allah katındadır.” buyurmuştur.

Yukarıda verilen ayet ve hadisin anlamından yola çıkarak,

I. İnancımıza göre kıyamet mutlaka gerçekleşecektir.

II. Kur’an’da ve hadislerde, kıyametin ne zaman kopacağına dair net bir bilgi verilmemektedir. 

III. Yüce kitabımızda, kıyametin zamanını sadece Allah’ın (c.c.) bileceği açıkça ifade edilmektedir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

5. 

Hz. Meryem (r.a.), ailesinden ayrılarak kendisine tahsis edilen yerde ibadet edip yaşarken Cebrail 
(a.s.), ona Allah’ın (c.c.) mucizesi olarak bir erkek evladı olacağını müjdeledi. Derken Hz. Meryem 
hamile kaldı ve karnındaki çocukla birlikte uzak bir yere çekildi. Oturduğu hurma ağacının dibin-
de doğum sancıları çekerken ilahi bir ses kendisini yönlendirdi ve doğum gerçekleşti. Bu muci-
zeyle Hz. İsa (a.s.), babasız olarak dünyaya geldi. Hz. Meryem (r.a.), Hz. İsa’yı (a.s.) dünyaya getir-
dikten sonra kavminin yanına döndü. Kavmi, Meryem’i kucağında bir çocukla görünce tepki 
gösterdiler. Bunun üzerine henüz beşikteki Hz. İsa (a.s.), Allah’ın (c.c.) bir mucizesi ile konuşarak 
kendini tanıttı ve dedi ki:…

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Hz. İsa’nın (a.s.) bu kıssası aşağıdaki ayetlerden hangisi ile de-
vam eder?

A) “Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur, kim de kötülük işlerse kendi aley-
hine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.” (Fussilet suresi, 46. ayet.)

B) “... Ben Allah’ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım O, 
beni mübarek kıldı, yaşadığım sürece bana namazı ve zekâtı em-
retti. Beni anneme saygılı kıldı, beni bedbaht bir zorba yapmadı. 
Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılaca-
ğım gün esenlik banadır.” Meryem suresi, 30-33. ayetler.

C) “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin 
(Kâbe’nin) yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! 
Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yaptım). Sen de insanlar-
dan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rı-
zıklandır, umulur ki şükrederler.” İbrâhîm suresi, 37. ayet.

D) “Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiç-
bir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar 
dahi olsa onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz 
(herkese) yeteriz.” Enbiyâ suresi, 47. ayet.
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MELEK VE AHİRET İNANCI

BİR SURE TANIYORUM: NÂS SURESİ VE ANLAMI

1. Hz. Peygamber, arkadaşlarından Ukbe b. Â-
mir’e (r.a.) şöyle demiştir: “Muavvizeteyni 
oku! Şüphesiz ki sen onların benzerini oku-
mamışsındır.”

Nâs suresi ile birlikte hangi sureye varlık-
ların şerrinden Allah’a (c.c.) sığınmayı ifa-
de ettikleri için “kendileriyle Allah’ın (c.c.) 
korumasına sığınılan“ manasında Muavvi-
zeteyn denmiştir?

A) Felak suresi

B) İhlas suresi

C) Fatiha suresi

D) Bakara suresi

2. 
Hadislerde İhlâs, Felak ve …. surelerinin çok 
faziletli olduğu ve Kur’an’ın üçte birine denk 
geldiği haber verilmektedir. Ayrıca şifa veri-
ci ve koruyucu özellikleri belirtildiği gibi 
yatmadan önce ve her namazdan sonra 
okunmasının gereği vurgulanmaktadır. Hz. 
Âişe’den (r.a.) nakledilen bir hadise göre Re-
sulullah (s.a.v.), rahatsızlık zamanında ve 
gece yatağa gireceği sırada bu sureleri üç 
defa okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bü-
tün vücudunu sıvazlardı.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki su-
relerden hangisi getirilmelidir?

A) Nâs suresi

B) Asr suresi

C) Mâide suresi

D) Kâfirûn suresi

3. Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in yüz on dördüncü 
ve son suresidir(I). Sure altı ayettir(II). Adını her 
ayetinin sonunda yer alan nâs kelimesinden 
alır(III). Nâs, melekler demektir(IV).

Verilen açıklamadaki numaralandırılan 
cümlelerden hangisinde bir hata yapıl-
mıştır?
A) I B) II C) III D) IV

4. 
Kötü insanların, cinlerin ve şeytanların şer-
rinden Allah’a (c.c.) sığınılması gerekir.  Çün-
kü bunlar, insanın kalbine vesvese vermekte, 
onu kuruntu ve şüphelere sevk etmektedir. 
Öyleyse insan, bütün kötülüklerden ve kötü 
varlıklardan Allah’a (c.c.) sığınmalıdır. Bilme-
lidir ki Allah (c.c.) dilemedikçe hiç kimse bir 
başkasına zarar veremez.

Metinde geçen açıklamanın aşağıdaki su-
relerden hangisinin anlamı ile ilgili oldu-
ğu söylenebilir?

A) Nâs suresi

B) Nisâ suresi

C) Meryem suresi

D) Zilzâl suresi

5. Kur’an-ı Kerim’in 114. ve sonuncu suresi olan 
Nâs suresi, 6 ayettir.

Aşağıda bu ayetlerden bazıları karışık halde 
verilmiştir. 

Bunlardan hangisinin surenin ilk ayeti ol-
duğu söylenebilir?

Bismillâhirrahmânirrahîm

A) Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.

B) Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

C) Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.

D) Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs.
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6. 
Anlamı: Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

1. De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine,

2. İnsanların Melikine (mutlak sahip ve hakimine),

3. İnsanların İlâhına.

4. O sinsi vesvesecinin şerrinden,

5. O ki insanların göğüslerine (kötü düşünceler) fısıldar.

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

Yukarıdaki tabloda Nâs suresinin anlamı verilmiştir. 

Bu surenin anlamından yola çıkarak,

I. Görünür, görünmez bütün kötülüklerden insanlar Allah’a (c.c.) sığınmalıdır.

II. Allah’ın (c.c.) insanlara yakınlığına, koruyuculuğuna işaret edilmektedir.

III. Sürekli vesvese veren sinsice çalışan fitnecilerin şerrinden korunmak için Allah’a (c.c.) sığınmak 
gerekir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) I, II ve III

7. 
Bismillâhirrahmânirrahîm

I.  İlâhi’n-nâs. Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.

II. Ellezî yüvesvisü fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

III. Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs

Bir arkadaşımız, Nâs suresini daha kolay ezberleyebilmek için önce 
onu yukarıdaki gibi üç parçaya ayırmıştır. Ancak daha sonra bu par-
çaların okunuş sırasını karıştırmıştır.

Bu arkadaşımıza verilen aşağıdaki tavsiyelerden hangisinin 
doğru olduğu söylenebilir?

A) ‘’ I-II-III şeklinde okumalısın.’’

B)  ‘’ II-I-III şeklinde okumalısın.’’

C) ‘’ III-II-I şeklinde okumalısın.’’

D) ‘’ III-I-II şeklinde okumalısın.’
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1. 

Sözlükte bir şeye yönelmek, bir yeri ziyaret 
etmek, bir şeyi amaçlamak gibi anlamlara 
gelir. Dinî bir terim olarak ise imkânı olan 
Müslümanların yılın belli günlerinde ibadet 
niyetiyle ihrama girerek vakfe yapıp Kabe’yi 
tavaf etmeleridir.

Yukarıdaki açıklamada İslam dininde em-
redilen ibadetlerden hangisi tanımlan-
mıştır?

A) Namaz kılmak

B) Oruç tutmak

C) Hacca gitmek

D) Kurban kesmek

2. 
- “İslam, beş temel üzerine bina edilmiştir: 

Allah’tan başka ilah olmadığına ve Mu-
hammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna 
şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tut-
mak, zekât vermek ve hacca gitmek.” Hz. 
Muhammed (s.a.v.)

- “…Yoluna gücü yetenlerin Kâbe'yi haccet-
mesi, Allah’ın insanlar üzerindeki bir hak-
kıdır…” Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.

Yukarıda verilen hadis ve ayetlerden yola 
çıkarak,

I. Hac, İslam’ın beş temel esasından biridir.

II. Hac, İslam dininde açık bir şekilde emre-
dilen bir ibadettir ve farzdır.

III. Hac, İslam dininde yerine getirilmesi zo-
runlu olan ibadetler arasında yer alır

yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I B) Yalnız III

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

3. 
Hac; belirli bir zaman dilimi içinde yapılma-
sı zorunlu olan, masraf gerektiren, yorucu 
bir yolculuğu içerir. İslamiyet, hiç kimseye 
gücünün ve imkânlarının üstünde bir so-
rumluluk yüklemez. Bu sebeple bir kişiye 
haccın farz olması için bazı şartların gerçek-
leşmiş olması gerekir.

Aşağıdakilerden hangisi metinde geçen 
şartlar arasında yer almaz?

A) Hacca gidecek kişinin beden sağlığı hac 
yapmaya elverişli olmalıdır. 

B) Hacca gidecek kişinin, bu ibadeti yerine ge-
tirebilecek kadar vakti bulunmalıdır.

C) Akıl sağlığı yerinde olmayanlar ve ergenlik 
çağına ulaşmamış çocuklar hacca gitmekle 
yükümlüdür.

D) Kişinin, hacca gidip gelinceye kadar kendi-
sinin ve ailesinin giderlerini karşılayabilecek 
ekonomik gücü olmalıdır. 

4. - İnsanlara takva dışında bir üstünlük olma-
dığı şuurunu hissettirir.

- Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak, verdiği 
sağlık ve zenginlik nimetinden dolayı şük-
retmek ve Allah’a (c.c.) yakınlaşmak için 
yapılır. 

- Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dille-
ri ve ırkları farklı olan Müslümanları aynı 
amaç için bir araya getirir.

Yukarıda verilen açıklamalar hangi iba-
det türü ile ilgilidir?
A) Hac  B) Zekat 

C) Oruç  D) Kurban 

17
HAC VE KURBAN

İSLAM'DA HAC İBADETİ VE ÖNEMİ
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5. 
Hacca giden bir Müslüman, ibadetini gerçekleştirirken kendisi, ailesi, sevdikleri ve tüm İslam 
âlemi için dua eder. Yüce Allah’ın verdiği sayısız nimetler için şükreder. Rabbi ile baş başa kalır 
ve hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çeker. Kendi içindeki kötü duygu ve düşünceler-
den kurtulup ahlakını güzelleştirmek için fırsat bulur. Böylece Yüce Allah da o kimseyi günah-
larından arındırır.

 Hz. Muhammed’in (s.a.v),

I. “Kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse mescidimize yaklaşmasın.”

II. “Kim Allah için hacceder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi 
günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner.”

III. “Hac ve umre yapanlar Allah’ın (c.c.) misafiridir. Onlardan bir şey isterlerse Allah onların istedik-
lerine karşılık verir, af dilerlerse onları affeder.”

hadislerinden hangileri bu konu ile ilgili değildir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

6. 
Hacca gelen Müslümanlar, sosyal ve ekonomik statülerinden sıyrılırlar. Allah’ın (c.c.) huzurunda 
mal, makam gibi farklılıkların önemsiz olduğunu ve tüm Müslümanların eşit olduğunu anlarlar. 
Hacı adayları giydikleri beyaz kıyafetlerle ölümü hatırlarlar ve ölmeden önce tövbe etme fırsatı bu-
lurlar. Bu ibadet sayesinde hacılar diğer insanlara saygı gösterir, kırıcı davranışlardan kaçınır, can-
lılara zarar vermemeye özen gösterirler.

Yukarıda verilen metnin konusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hac ibadetinin şartları

B) Hac ibadetinin yapılışı

C) Hac ibadetinin kimlere farz olduğu

D) Hac ibadetinin kişiye kazandırdıkları

7. İslam dininde bazı ibadetler mal ile bazıları da beden ile yapılır.

Buna göre;

I. namaz kılmak,

II. zekat vermek,

III. hacca gitmek,

IV. oruç tutmak

ibadetlerinden hangileri hem mal hem de beden ile yapılır?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) II ve IV D) III ve IV
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1. 

Görselde, Allah’a (c.c.) ibadet etmek için yapı-
lan yeryüzündeki ilk mabet olan Kâbe göste-
rilmiştir. 

Yüce Allah’ın evi anlamına gelen Beytul-
lah adı da verilen bu mabet hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ortasında Kâbe'nin bulunduğu, insanların 

tavaf yaptığı, namaz kıldığı büyük alana  
"el-Medinetu'l-Münevvere " denir.

B) Tüm Müslümanlar namaz kılarken yönünü 
Kâbe’ye çevirir ve Yüce Allah’a dua eder. 

C) Kâbe’nin güneydoğu köşesinde siyah taş 
anlamına gelen Hacerülesved bulunur. 

D) Tavafa Hacerülesved’in bulunduğu köşe-
den başlanır ve her dönüşte Hacerülesved’e 
selam verilir.

2.     - Sözlük anlamı; duruş, durmak, durakla-
mak ve ayakta dikilmektir. 

- İslami bir kavram olarak haccın farzların-
dan biri olarak Mekke’nin Arafat denilen 
bölgesinde, zilhicce ayının dokuzuncu 
gününe rastlayan arife günü öğle vaktin-
den Kurban Bayramı’nın ilk günü güneş 
doğuncaya kadar bir müddet beklemek 
demektir.

Yukarıda verilen bilgiler hac ile ilgili aşa-
ğıdaki kavramlardan hangisine aittir?
A) Mina  B) İhram

C) Vakfe D) Tavaf

3. 
Kabe; Mekke’deki Mescid-i Haram deni-
len caminin tam ortasında bulunan yak-
laşık 13 m yüksekliğinde, 11-12 m enin-
de, taştan yapılmış dört köşeli bir binadır. 
Bu kutsal mabedin ilk kez .................. tara-
fından inşa edildiği ancak daha sonra 
Nuh Tufanı’nda yıkıldığı ve  .................. ile 
oğlu  ..................... tarafından yeniden ya-
pıldığı belirtilmektedir.

Bu metinde boş bırakılan yerlere aşağı-
daki peygamberlerden hangisinin ismi 
yazılamaz?
A) Hz. İsa (a.s.)

B) Hz. Âdem (a.s.)

C) Hz. İsmail (a.s.)

D) Hz. İbrahim (a.s.)

4. İhrama giren kişinin Kâbe'ye varıncaya kadar 
yolculuğu esnasında yaptığı bir duadır.  Hz. 
Muhammed (s.a.v.), ashabına bu duayı şu şe-
kilde öğretmiştir: “Lebbeyk Allâhümme leb-
beyk! Lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk! İn-
ne'l-hamde ve'n-ni'mete leke ve'l-mülk. Lâ 
şerîke lek!” (Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim 
buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Allah'ım 
buyur! Hamd sana mahsustur. Nimet de senin, 
mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.)

Metinde açıklanan duaya ne ad verilir?

A) İftar duası

B) Telbiye duası

C) Şeytan taşlama duası

D) Kurban tığlama duası
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5.  

Yukarıdaki görselde, Mekke’de bulunan ve Zilhicce'nin 9. günü tüm hacı adaylarının toplandığı bir 
alan gösterilmiştir. Her yıl hacı adayları bayramdan önceki gün buraya gelerek Allah’a (c.c.) dua eder 
ve bağışlanma diler. Mahşerin provası niteliğinde olan bu yerde hacı adayları, Allah (c.c.) ile baş başa 
kalır ve günahlarından arınmaya çalışır. Belirlenen süre içersinde burada bulunmayan hacılar o yıl hac 
ibadetini yapmış sayılmaz.

Yukarıdaki metinde hac ile ilgili mekânlardan hangisi tanıtılmıştır?
A) Kâbe  B) Arafat

C) Mescid-i Haram  D) Mescid-i Nebevî

6.      

Hac ile ilgili mekânlardan biri olan görseldeki yer ile ilgili 
aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Müzdelife ile Mekke arasında bulunan ve Mina adı verilen yerdir.

B) Kurban Bayramı’nda kurban kesilen ve şeytan taşlanan yerdir.

C) Burada hacı adayları, şeytan taşlayarak içlerindeki kötü duygu ve 
düşüncelerden arınır ve Allah’tan (c.c.) af diler.

D) Bu yerin ortasında bulunan taşın etrafında yedi kez dönülerek bir 
tavaf yapılır ve hac tamamlanır.
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TEST7
1. 

Hac ve umreye niyet edenlerin bu ibadet es-
nasında giydikleri görseldeki beyaz ve dikişsiz 
giysidir. 

İki parçadan oluşan ve erkeklerin zorun-
lu olarak giydikleri bu kıyafetler aşağıda-
kilerden hangisiyle adlandırılır?
A) İhram B) Mikat

C) Vakfe D) Telbiye 

2. 
Kâbe’nin iki yüz metre güneydoğusunda ve 
bugün Mescid-i Haram sınırları içinde kalan 
iki tepedir. Bu tepelerin birbirine uzaklıkları 
yaklaşık üç yüz elli metredir. Haccın vaciple-
rinden biri de bu iki tepe arasında yedi kez 
gidip gelinerek yapılır. Hz. İbrahim (a.s.), eşi 
Hz. Hacer’i ve oğlu Hz. İsmail’i (a.s.) Allah’ın 
(c.c.) emriyle burada bırakınca Hz. Hacer, bu 
iki tepe arasında koşarak oğluna su arama-
ya başlamıştır. Bu durumu sembolize eden 
hacı adayları, Hz. Hacer’i anlamak ve o anı 
hissedebilmek için bu tepeler arasında ko-
şar adımlarla gider, gelir.

Verilen metinde hac ile ilgili aşağıdaki 
kavram veya mekânlardan hangisi geç-
memektedir?
A) Sa’y B) Safa

C) Merve D) Müzdelife

3. 

Görseldeki Hacerülesved’in kelime anlamı 
“siyah taş” demektir. Hacerülesved; tavafın 
başlangıç yerini göstermek üzere Kâbe’nin 
güneydoğu köşesinde bulunan yerden 1,5 
metre yüksekliğinde, oval biçiminde, hafif 
kırmızı ve sarı damarcıkları bulunan 30 cm 
çapında, oldukça parlak ve siyah taşın adıdır. 

Metinde açıklanan bu kutsal taş hakkın-
da aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her tavaftan sonra bu taşa dokunmak öp-
mek ve koklamak şarttır.

B) Kâbe’nin inşası sırasında Hz. İbrahim (a.s.) ile 
oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından, Ebu Kubeys 
Dağı’ndan getirilmiştir. 

C) Tavafın başlangıç yerini belirlemek amacıy-
la da Kâbe’nin güneydoğu köşesine yerleş-
tirilmiştir. 

D) Tavafa başlarken ve her şavtın bitiminde, 
sa’y görevini yapmaya başlarken Hacerüles-
ved’i selamlamak Peygamber Efendimizin 
(s.a.v.) sünnetidir.
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4.  

 Issız topraklarda yapayalnız kalan Hacer ile İsmail’in (a.s.) suları bir süre sonra bitmişti. Çocuğu-
nun ağlaması üzerine çevresine bakınan Hz. Hacer, su bulma ümidiyle Safa ile Merve tepeleri ara-
sında telaşla ve hızlı adımlarla yedi kere gidip gelmiştir. Su bulamayınca da ümitsiz bir şekilde ço-
cuğunun yanına dönmüştür. Bu sırada Allah’ın (c.c.) meleği Cebrail (a.s.) gelmiş, topuğu (ya da 
kanadıyla) yere vurmuş ve bu sırada yerden su fışkırmaya başlamıştır. Durumu şaşkınlık ve se-
vinçle izleyen Hz. Hacer (a.s.) bir taraftan su kabını doldurmaya başlamış, bir taraftan da suyun 
zayi olmasını engellemek amacıyla su kaynağının etrafını toprakla çevirmiştir. “Zem zem” yani 
“Dur, dur!” diyerek de suyun boşa akmasını engellemeye çalışmıştır. İşte, görseldeki bu zemzem 
suyu ilk kez bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Metinde açıklanan bu su kaynağı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Binlerce yıldır bitmek tükenmek bilmeden akmaktadır.

B) Kâbe’nin doğusunda, Hacerülesved’in tam karşısına rastlayan kuyudan çıkar.

C) Yüce Allah’ın (c.c.), Hz. Hacer ile oğlu İsmail’e (a.s.) ihsan ettiği kaynak suyudur.

D) Kutsal topraklara giden ziyaretçilerin ülkelerine döndüklerinde gelen misafirlere zemzem ikram et-
meleri farzdır.

5. 
İhram giyerek Allah’ın (c.c.) huzuruna varmak Arafat meydanın-
da toplanıp bir süre beklemek insanlara mahşeri hatırlatır. Ya-
kınlarını, dünyaya ait varlıklarını, malını, mülkünü ve işini geri-
de bırakıp sade bir kıyafetle Allah’ın (c.c.) davetine koşan 
insanlar, mahşerde hesap için toplanacaklarını bir kez daha ha-
tırlarlar. Bu bilinçle de hesabını veremeyecekleri işleri yapmaz, 
kötülüklerden uzak dururlar. Her zaman güzel ahlaklı, iyi bir in-
san olarak yaşamaya çalışırlar.

Bu metinde hac ibadeti ile hangi kavram arasında bir ilişki 
kurulmuştur?
A) Ahiret  B) Sadaka 

C) Gayb alemi  D) Peygamberlerin hayatı
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TEST7
1. 

Hac ve umre yapılırken Hacerülesved’i selam-
layarak başlamak ve yine onu selamlayarak bi-
tirmek üzere Kâbe’nin etrafında, saat yönünün 
tersine doğru ibadet amacıyla görseldeki gibi 
dönülür. Hacca gidenlerin bu şekilde yedi kez 
dönmesi farzdır. Bu ibadet yapılırken Yüce Al-
lah’a şükredilir. Günahlardan ötürü bağışlan-
ma dilenerek dua edilir.

Bu metinde hac ile ilgili;

I. Sa’y,

II. Şavt,

III. Vakfe,

IV. Tavaf

ibadetlerden hangileri geçmektedir?
A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve III D) II  ve IV

2. Hac ve umre ibadetini yapacak kişilerin, Mek-
ke çevresinde ihrama girmek zorunda olduk-
ları sınırlara, yerlere mikat denir(I). Mikat yerle-
rinin nereler olduğu, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.) tarafından belirlenmiş-
tir(II). Mikat sınırlarının ihramsız olarak geçil-
mesi caiz değildir(III). Hacı adayları, mikatta 
bölgelerinde farz olan iki rekât namaz kılıp 
hacca niyet eder ve telbiye getirirler(IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan 
cümlelerden hangisinde bir hata yapıl-
mıştır?

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

3. 
İhram, sözlükte; haram kılmak, yasaklamak, 
kendini mahrum bırakmak gibi anlamlara 
gelir. Dinî terim olarak ise ihram; hac veya 
umreye niyet eden kimsenin, diğer zaman-
larda yapılması helal olan bazı davranışları, 
bu ibadetlerin esaslarını veya bütün adabı-
nı tamamlayıncaya kadar kendisine haram 
kılması demektir.

Açıklamada geçen yasak olan davranışlar 
arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-
maz?

A) Oruç tutmak

B) Bitkilere zarar vermek 

C) Saç ve sakal tıraşı olmak 

D) Başkalarıyla tartışmak ve onlara zarar ver-
mek 

4. 
Arafat’ta pişmanlıkla

Tövbelerle çarpar yürek

Duaların kabulünü

Yakarışla bekleyerek

Beytullah’ın çevresini

Yedi defa dönmek demek

Lebbeyk lebbeyk nidasıyla

Rabbe koşup gelmek demek

Yukarıdaki dizelerde hac ibadeti yerine 
getirilirken yapılan;

I. Vakfe yapmak,

II. Tavaf yapmak,

III. Şeytan taşlamak

uygulamalardan hangileri geçmemekte-
dir?
A) Yalnız I B) Yalnız III

C) I ve II D) I, II ve III
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5. 
Mekke’nin çevresindeki mikat sınırlarında ihrama girilir. İsteyenler Peygamberimizin uygulama-

sı olan selamlama tavafını yapar. Bayramdan bir gün önce (arefe günü) Arafat’a çıkılır. Arafat’ta 

bir süre durulur. Burada Allah’tan (c.c.) af dilenir ve dua edilir. Güneş battıktan sonra Müzdeli-
fe’ye geçerek burada sabah namazına kadar Müzdelife vakfesi yapılır ve şeytan taşlamak için 
taş toplanır. Müzdelife’de sabah namazı kılındıktan sonra Mina’ya hareket edilir. Bayramın birin-

ci günü sabahı Mina’da şeytan taşlanır ve kurban kesilir. Burada tıraş olunur ve ihramdan çıkılır. 
Daha sonra Yüce Allah’ın emri olan ziyaret tavafı yapılır ve hemen ardından sa’y ibadeti yerine 

getirilir. Bayramın diğer günlerinde de Mina’da şeytan taşlanır. Hac ibadetini yerine getiren 
Müslümanlar, Mekke’den ayrılmadan önce son bir kez Kâbe’yi tavaf eder. Bu son tavafa da Veda 
Tavafı adı verilir.

I

IV

III

II

Hac ibadetinin yapılışı ile ilgili metindeki altı çizili ifadelerden hangileri haccın farzların-
dandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve IV D) I, II ve IV

6. 
Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekir(I). Buna 
göre akıl sağlığı yerinde olan, ergenlik çağına ulaşmış, hür, mukim (dinen yolcu olmayan) ve 
maddi durumu iyi olan Müslümanların kurban kesmesi vaciptir(II).  Kurban ibadeti, toplumda 
ekonomik canlanmaya ve fakirliğin azalmasına katkıda bulunmaktadır(III). Maddi durumu iyi ol-
mayan kişilerin bayram gününde tavuk, horoz, kaz, ördek gibi hayvanları kurban etmeleri caiz-
dir(IV).

Yukarıdaki metinde numaralandırılan cümlelerden hangisinde bir hata yapılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV

7. 
Her Müslüman kutsal toprakları ziyaret etmek Kâbe’nin karşısın-
da namaz kılmak ve dua etmek ister. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) 
yaşadığı topraklarda gezmek, namaz kıldığı yerlerde namaz kıl-
mak, vahyin indirildiği mekânlarda Kur’an okumak Müslümanla-
rın en büyük hayalleri içerisinde yer alır.

Hac ibadetini yerine getirme fırsatı bulamayan veya kutsal 
toprakları özleyen Müslümanlar, aşağıdaki ibadetlerden 
hangisini yerine getirerek bu güzel topraklara gider ve ziya-
retlerini yerine getirirler?

A) Umre yaparak  B) Kurban keserek

C) Sadaka vererek D) Nafile namaz kılarak
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1. 

- Sözlükte ziyaret etmek anlamına gelir. 

- Dinî bir terim olarak ise hac mevsiminin 
dışında istenilen bir vakitte ihrama girip 
tavaf ve sa’y ibadetini yaptıktan sonra tı-
raş olup ihramdan çıkarak yapılan bir iba-
dettir.

Verilen açıklamalarda geçen ibadet türü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Umre

B) Zekat

C) İnfak

D) Sadaka-i cariye 

2. 
Yüce Allah, “Haccı da umreyi de Allah için 
tamamlayın…”(Bakara suresi, 196. ayet.) 
buyurarak Müslümanlara umre yapmala-
rı konusunda teşvikte bulunmuştur. Bu 
ayetin gereği olarak umre yapmak iste-
yen kimseler mikat sınırında ihrama girer 
ve Mescid-i Haram’a gelir. Umre tavafı 
için niyet eder ve tavafını yerine getirir. 
İki rekâtlık tavaf namazını kıldıktan sonra 
Safa tepesine gider. Safa ve Merve tepe-
leri arasında sa’y ibadetini yerine getirir 
ve ardından tıraş olarak ihramdan çıkar. 
Böylece umre ibadetini tamamlamış olur.

Metne göre, umre ile hac ibadetinin;

I. Vakfe yapmak,

II. Tavaf yapmak,

III. Kurban kesmek,

IV.  Şeytan taşlamak 

uygulamalarından hangisi ortaktır?
A) I B) II C) III D) IV

3. 
Hz. Ömer (r.a.) umreye gitmek istediğini 
söylediğinde Hz. Muhammed (s.a.v.) de 
“Kardeşim! Duana bizi de ortak et ve bizi 
unutma!”  diyerek dua isteğinde bulunmuş-
tur.

Buna göre,

I. Müslümanların yılın belirli günlerinde 
umreye gitmeleri farz olan bir ibadettir.

II. Umreye gidecek olan yakınlarımızdan 
adımıza o güzel yerlerde dua etmelerini 
istemek de güzel davranışlar arasında-
dır.

III. Umreye gidecek olan kardeşlerimizi zi-
yaret etmek, onların güzel duygularını 
paylaşmak müslümanların arasındaki 
bağın güçlenmesine vesile olur.

yorumlardan hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III

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

4.     I. Gücü yeten imkânı olan Müslümanların 
ömürlerinde bir kere umre yapması sün-
nettir. 

II. Durumu müsait olan bir Müslüman öm-
ründe yalnızca bir kez umre yapılabilir.

III. Umre her zaman yapılabilirse de bu iba-
detin ramazan ayında yapılması daha 
sevaptır.

IV. Gerek hacca gerekse umreye gidenlerin 
bu ibadet sırasında hem kendileri hem 
de sevdikleri için dua etmeleri önemlidir.

Yukarıda verilen bilgilerin hangisinde bir 
hata yapılmıştır?

A) I B) II C) III D) IV
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5. 
Hac ve umre ibadetlerini yerine getirmek için kutsal topraklara giden Müslümanlar bu şehre gider 
ve Mescid-i Nebî'de namaz kılarlar. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son on yılını geçirdiği ve kabrinin de 
bulunduğu bu şehirde önemli mekânları ziyaret ederler. Bu güzel yerleri görmenin mutluluğunu 
ve buradan ayrılacak olmanın hüznünü yaşarlar. Kendi ülkelerine döndükten sonra hayatlarına 
yeni bir başlangıç yaparak daha özenli bir yaşam sürmeye gayret ederler.

Yukarıda verilen metinde aşağıdaki şehirlerden hangisi geçmektedir?
A) Kudüs B) Mekke C) Medine D) İstanbul 

6. Hac sadece yılın belirli günlerinde yapılır.

Hac yılda bir kaç kez yapılır.

Hac farzdır.

Haccın farzı üçtür. İhrama girmek, Kabeyi 
tavaf etmek ve Arafat'a vakfe yapmak.

Hacda vakfe, şeytan taşlama ve kurban 
kesme vardır.

1

2

3

4

5

Umre hac günleri dışında her zaman yapılır.

Umre bir yılda birden fazla yapılabilir.

Umre sünnetir.

Umrenin şartı ikidir. İhrama girmek ve 
Kabe'yi tavaf etmek.

Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban 
kesme yoktur.

1

2

3

4

5

Yukarıdaki tabloda numaralandırılmış yerlerin hangisinde hata yapılmıştır?
A) Yalnız 1 B) Yalnız 2 C) 3 ve 4 D) 4 ve 5

7. 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.), Müslümanlara şöyle tavsiyede 
bulunmuştur: “Haccetmek isteyen kimse acele etsin! Olur ki 
hastalanır veya binek hayvanı kaybolur ya da (hacca gitmesini 
engelleyen) bir ihtiyaç ortaya çıkar.”

Bu hadisin anlamı ile ilgili olarak,

I. Geçerli bir sebep olmadıkça farz olan hac ertelememelidir.

II. Kendisine hac farz olan kişi, bu ibadeti mümkün olan en kısa 
zamanda yerine getirmelidir. 

III. Haccın bir kişiye farz olması için diğer tüm ibadetlerde oldu-
ğu gibi öncelikle kişinin akıllı olması ve çocukluk çağını bitirip 
ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir.

yorumlardan hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III
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TEST7
1. 

- Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaş-
maya vesile olan şey anlamına gelir.

- Dinî terim olarak ise kurban, Allah’a (c.c.) 
yakınlaşmak ve O’nun rızasını kazanmak 
amacıyla belirli bir zamanda uygun nite-
likte bir hayvanı ibadet amacıyla kesmek-
tir.

Verilen bilgiler aşağıdaki ibadet türlerin-
den hangisine aittir?

A) Hacca gitmek

B) Zekat vermek

C) Oruç tutmak

D) Kurban kesmek

2.    I. Kurban, mali bir ibadettir. Çünkü bu iba-
deti yerine getirmek belirli bir maliyet 
gerektirir.

II. Kurban kesmenin zamanı, bayram na-
mazından önce başlar ve bayramın 
üçüncü gününe kadar devam eder.

III. Kurban; akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve 
zengin olan Müslümanın yükümlü oldu-
ğu bir ibadettir.

IV.  Kurban edilecek hayvanın cinsine göre 
belli bir yaşa gelmesi ve herhangi bir öz-
rünün bulunmaması gerekir.

Kurban ibadeti ile ilgili olarak verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?
A) I B) II C) III D) IV

3. 
Kurban ibadeti, Yüce Allah’a teslim olmayı 
ve O’nun emirlerine boyun eğmeyi öğretir. 
İnsanları Allah’a (c.c.) yakınlaştırır, O’nun rı-
zasını kazandırır. Ayrıca………….. ayetine 
göre samimiyetle yapıldığı takdirde Allah 
(c.c.) ile olan bağı güçlendirir.

Açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki 
ayetlerden hangisinin getirilmesi daha 
uygundur?

A) “Haccı ve umreyi Allah için tam yapın…” Ba-
kara suresi, 196. ayet.

B) “Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır 
fakat O’na sadece sizin takvânız ulaşır...” Hac 
suresi, 37. ayet.

C) “...Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihti-
yacını gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedi-
rin…”Hac suresi, 36. ayet.

D) “… Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, 
rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) 
tertemiz tutun…”Bakara suresi, 125. ayet.

4. 
İslam dininde emredilen ibadetlerden biri 
de kurbandır. Dinimizde kurban ibadetine 
önem verilir. 

Bu ibadetin günümüzdeki şekliyle geç-
mişi aşağıda verilen peygamberlerden 
hangisine dayanmaktadır?

A) Hz. İsa (a.s.)

B) Hz. Musa (a.s.)

C) Hz. Adem (a.s.)

D) Hz. İbrahim (a.s.)
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5. 

Kurbanlık Hayvanlar Kaç Kişi Adına Kurban edilir? Kurbanlık Hayvanın Nitelikleri

1-3 kişi adına kurban edilir.
En az 1 yaşını doldurmuş 
olmalıdır.
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1 - 7 kişi arasında ortaklaşa kurban 
edilir.

En az 2 yaşını doldurmuş 
olmalıdır.

1 - 7 kişi arasında ortaklaşa kurban 
edilir.

En az 5 yaşını doldurmuş 
olmalıdır.

Yukarıda verilen tablodaki numaralandırılan bilgilerden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV D) V ve VI

6. 
Maddi imkânlarını seferber edip sadece ibadet maksadıyla kurban kesen kişi, malını Allah (c.c.) 
yolunda harcama bilincine sahip olur. Bu bilinçle de hayır yapmaya yönelir. Kesilen kurbanın etin-
den eve gelen misafirlere, komşu ve akrabalara ikram edilir. Ayrıca kurban kesemeyen fakirlere de 
et dağıtılır. Günümüzde özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay gibi kurumlar, kesilen kurban-
ların dünyanın birçok bölgesinde yoksullara ulaştırılmasına aracılık etmektedir. Böylece …

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden han-
gisinin getirilemez?

A) et alacak maddi imkânı olmayanların da bayram vesilesiyle et ye-
mesi sağlanmış olur.

B) kurban, insanı cimrilikten kurtarır ve onu cömertliğe, paylaşımcı-
lığa alıştırır.

C) kesilen kurbanlar hem Müslümanlar arasında yakınlaşmayı sağla-
makta hem de hiç tanımadığımız insanların da et yemesine vesi-
le olmaktadır. 

D) kurban sayesinde toplumda hayvancılık gelişmekte ticari hayat 
canlanmaktadır. 
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TEST7
1. 

Allah (c.c.) rızası için ibadet ederken başka 
insanlara ve canlılara rahatsızlık verilmeme-
lidir.

Bu duruma göre, kurban ibadetini de ye-
rine getirirken,

I. Kurbanı kesecek kişi bu işin ehli olmalı-
dır.

II. Kesim yerinde çevre temizliğine ve sağ-
lık kurallarına uyulmalıdır.

III. Kurban kesilirken hayvana iyi davranıl-
malı ve ona eziyet verici davranışlardan 
kaçınılmalıdır.

unsurlarından hangilerine dikkat edil-
mesi gereklidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II

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

2. 
Dinimizde yer alan başka bir kurban çeşidi 
de akika kurbanıdır. Aileler, çocukları doğ-
duğunda imkânları dâhilinde bu kurbanı 
keserler.

Açıklamada verilen kurban ibadeti hak-
kında aşağıdakilerden hangisi söylene-
mez?

A) İlk çocuğu dünyaya gelen her Müslüman 
için bu ibadet farzdır.

B) Bu kurban çevredeki yakınlara ikram edilir 
ve ihtiyacı olanlarla paylaşılır.

C) Akika kurbanı kesen kimse, bu kurbandan 
yiyebilir ve ailesine yedirebilir.

D) Akika kurbanı, ailelerin çocukları dünyaya 
geldiğinde Allah’a (c.c.) şükretmek amacıyla 
kestiği kurbandır.

3. 
Kültürümüzde kurban ibadeti farklı vesile-
lerle yerine getirilmektedir. Asker uğurla-
malarında, düğünlerde, bayramlarda ya-
hut sadece Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmak 
amacıyla Müslümanlar kurban keserler. İh-
tiyacı olan kimselere kurban etlerini dağı-
tırlar ve gelen misafirlere ikram ederler. 
Böylece kul hem Allah’a (c.c.) yakınlaşır 
hem de toplum arasındaki birlik ve bera-
berlik bağları güçlenir. Toplumsal denge 
sağlanır ve toplumdaki huzur artar.

Yukarıda metin aşağıdaki sorulardan 
hangisine cevap olarak yazılmıştır?

A) Kurban çeşitleri nelerdir?

B) Ne zaman kurban kesilmesi gerekir?

C) Kurban ibadetinin toplum hayatına etkileri 
nelerdir?

D) Kurban ibadeti yerine getirilirken dikkat 
edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

4. Kurban etinin paylaşımı ile ilgili,

I. Yoksullara dağıtılır.

II. Tamamı ev halkı için ayrılır.

III. Komşu ve akrabalara ikram edilir.

uygulamalardan hangileri yanlış olur?
A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III
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5. 
Kurban Bayramı dışında kesilen kurban çeşitleri de vardır. Bunlardan biri adak kurbanıdır. Adak 
kurbanı bir işin veya isteğin gerçekleşmesi durumunda kesmek için Allah’a (c.c.) söz verilen ve 
gerçekleştiği takdirde kesilmesi gereken kurbanlardır. Örneğin: "Hakkıyla şu işi başarırsam bir 
kurban keseceğim." diye söz veren kimse bu işi başardığında adadığı kurbanı kesmesi gerekir.

Bu kurban türü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bu kurbanı kesmenin hükmü vaciptir.

B) Kurban Bayramı’nın ilk üç günü kesilmesi gerekir.

C) Kurbanın tamamı ihtiyacı olan kimselere dağıtılır.

D) Kurbanı adayan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler kurban etinden yiyemez. 

6. En'am suresi 162. ayetinde şöyle buyrulmuştur:

Okunuşu: "Kul inne salâtî ve nüsükî ve mahyâye ve mematî lillahi Rabbi'l âlemîn."

Anlamı: “De ki: 'Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi 
Allah içindir.'”

Bu ayetin anlamından yola çıkarak aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Hayatımızı Allah’ın (c.c.) rızasını kazanmaya adamalıyız.

B) İyilik yaparken insanlardan bizlere teşekkür etmelerini ve saygı 
duymalarını beklemeliyiz.

C) İbadetlerimizi samimiyetle ve sadece Rabb’imizin (c.c.) rızasını ka-
zanmak amacıyla yapmalıyız. 

D) İbadetlerimizi, yaptığımız iyilikleri gösteriş ya da bir çıkar elde et-
mek amacıyla değil, yalnızca Rabb’imizin (c.c.) rızasını kazanmak 
için yapmalıyız.
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TEST7
1. 

Hz. İbrahim (a.s.), Hz. Hacer’le evlendi. Yüce 
Allah’tan “Rabbim! Bana iyilerden olacak bir 
evlat ver.” (Sâffât suresi, 100. ayet.)  diye dua 
ederek bir çocuk istedi. Allah (c.c.), Hz. İbra-
him’e (a.s.) akıllı ve edepli bir oğul müjdesi 
verdi (bk. Sâffât suresi, 101. ayet.). Hz. İbra-
him de (a.s.) oğluna, ………….adını koydu.

Açıklamada boş bırakılan yere aşağıdaki 
isimlerden hangisi getirilmelidir?
A) Adem B) Mehmet

C) İsmail D) Süleyman

2. 
“Allah, İbrahimoğullarından İsmail’i seçti. 
İsmailoğullarından Kinâneoğullarını seçti. 
Kinâneoğullarından da Kureyş’i seçti. Ku-
reyş’ten de Haşimoğullarını seçti. Haşimo-
ğullarından da beni seçti.”                                                          

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Yukarıda verilen hadisin anlamından 
yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

A) Hz. İsmail (a.s.) halkına haccı emretmiş ve 
bu ibadetin nasıl yapılacağını öğretmiştir.

B) Hz. İsmail (a.s.), Kâbe ile ilgili görevleri öm-
rünün sonuna kadar kendisi yürütmüştür.

C) Peygamber Efendimiz (s.a.v.), İbrahim Pey-
gamber’in (a.s.) oğlu Hz. İsmail’in (a.s.) so-
yundan gelmiştir.

D) Kur’an-ı Kerim’de, Hz. İsmail’in (a.s.) çocuk-
luğundan itibaren güzel özelliklere sahip 
olduğu belirtilmektedir.

3. 
Hz. İbrahim (a.s.), eşi Hacer’i ve oğlu İs-
mail’i (a.s.) alarak Şam’dan Mekke’ye gel-
di. Issız, kurak ve kimsenin bulunmadığı 
bir tepeye Hz. Hacer’i ve oğlunu bıraktı. 
Onların yanına biraz hurmayla su koydu. 
Burada onları tek başına bırakıp geri dön-
mek üzere yola koyuldu. Hz. İbrahim 
(a.s.), eşi ve oğlundan uzaklaştıktan sonra 
Allah’a (c.c.) dua etti.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde bu dua-
ya yer verilmiştir?

A) “… Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüp-
hesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilen-
sin.” Bakara suresi, 127. ayet.

B) “… Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, 
rukû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) 
tertemiz tutun…” Bakara suresi, 125. ayet.

C) “İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya 
olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun 
develer üzerinde sana gelsinler.” Hac suresi, 
27. ayet.

D) “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, se-
nin kutsal evinin (Kâbe’nin) yanında ekin 
bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! 
Namazı dosdoğru kılmaları için (böyle yap-
tım). Sen de insanlardan bir kısmının gönül-
lerini onlara meylettir, onları ürünlerden rı-
zıklandır, umulur ki şükrederler.” İbrâhîm 
suresi, 37. ayet.
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4. Hz. İbrahim (a.s.) bir gün oğlunu ziyarete geldi. Hz. İsmail’i (a.s.), zemzem kuyusunun yakınında oku-
nun tamiriyle uğraşırken gördü. Babasını gören Hz. İsmail (a.s.) onu karşıladı. Hz. İbrahim  (a.s.), oğlu-
na:
- Ey İsmail! Rabbin kendisi için bir ev inşa etmemi bana emretti, dedi.

Hz. İsmail (a.s.):

- O halde Rabbinin emrini yerine getir, diye cevap verdi.

Hz. İbrahim (a.s.):

- Ancak Yüce Allah senin de bu evi yapmamda bana yardım etmeni istedi, diye karşılık verince,

Hz. İsmail (a.s.):

- Öyleyse yardım ederim, diyerek her türlü yardıma hazır olduğunu ifade etti.

Yukarıdaki diyaloğa göre, baba oğul olan iki peygamber, aşağıdaki kutsal yapılardan han-
gisini inşa etmişlerdir?
A) Kâbe B) Mescid-i Nebi C) Mescid-i Aksa D) Mescid-i Nebevî

5. 

“Kitap’ta İsmail’i de an. Şüphesiz o, sözünde duran bir kimse idi. Bir resul, bir nebi idi. Ailesine na-
maz ve zekâtı emrederdi. Rabb’inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.” Meryem suresi, 54-55. ayetler.

Yukarıda verilen ayetlerin anlamlarından yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A) İsmail Peygamber (a.s.), güzel özellikleriyle Rabb’inin (c.c.) rızasını 
kazanmıştır.

B) Yüce Allah (c.c.), Hz. İsmail’i (a.s.), insanları doğru yola çağırmak 
üzere peygamber olarak göndermiş ve onu ilahi vahiyle destekle-
miştir.

C) Hz. İsmail (a.s.) insanları uzun bir süre boyunca hak dine çağırmış 
ve yaşadığı dönemdeki insanların hepsi onun peygamberliğine 
iman etmiştir.

D) Allah (c.c.) tarafından peygamber olarak görevlendirilen Hz. İsma-
il (a.s.); görevinin gereği olarak insanları hak dine çağırmış, onları 
Allah’a (c.c.) ibadet etmeye yönlendirmiştir.
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