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1. Kuran-ı Kerim ve hadislerde verilen bilgilerden anlaşıldığı kadarıyla Allah (c.c.) çok fazla sayıda melek yaratmıştır. 
Bunlardan bazıları hakkında hem yüce kitabımız hem de sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bazı bilgiler vermiş-
tir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hem Kuran-ı Kerim’in hem de Peygamber Efendimizin (s.a.v.) melekler 
hakkında bize vermiş olduğu bilgilerden biri değildir? 

A) Melekler, insanlardan önce yaratılmış olan ruhani varlıklardır.

B) Kısa zamanda uzun mesafelere ulaşabilen varlıklardır.

C) Meleklere inanmayı, İslamın şartları arasında saymıştır.

D) Allah’ın (c.c.) yarattığı meleklerin sayısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

2. Meleklere iman eden kişi, hiç kimsenin olmadığı yerde bile kötülük yapmaz. Çünkü o, herkesi her yerde takip eden 
meleklerin olduğuna iman eder. Bu bilinçle de her zaman iyi davranışlarda bulunup, kötülüklerden sakınıp güzel 
ahlaklı bir insan olmaya çalışır. Böylece hem Allah’ın (c.c.) rızasına erişir hem de toplumda sevilir.

Yukarıda ki bilgiler bizlere hangi meleklerin görevi hakkında bilgi vermektedir?
A) Rahmet melekleri   B) Kiramen Katibin melekleri

C) Münker ve Nekir melekleri  D) Dört büyük melek

3. Müslümanlar olarak Allah’ın (c.c.) emirlerine ve yasaklarına herhangi bir şey eklemeden harfiyen yerine getirmek 
zorundayız. Çünkü, insan dünyada iken ne yaparsa ahirette bunun karşılığını görür. Nitekim Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.) bir hadisi şerifte şöyle buyurmaktadırlar.

“Sizin en hayırlınız, ahireti için dünyasını, dünyası için de ahiretini terk etmeyip, her ikisini birlikte yürüteninizdir. 
Zira dünya ahirete ulaştırıcı bir vasıtadır. Sakın insanlara yük olmayınız.

Verilen bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız? 
A) Bir insan hem dünyası hem de ahireti için çalışmakla mükelleftir.

B) Dünya işlerini yaparken Allah’ın (c.c.) rızasını gözeterek yapmak zorundadır.

C) İnsanın yaptığı her hareket ve içinde bulunduğu her davranış, ahiret yurdunda iyilik veya kötülük olarak kendisi- 
     ne geri döner.

D) Ahiret hayatını ilgilendiren tek şey bu dünyada yaptığımız ibadetlerimizdir.

Allah bu dünyada insanı çeşitli şekillerde imtihan etmektedir. İyilik yapan ahirette mükafaat, kötülük yapan da ceza 
görecektir. Dünya hayatının yaratılış gayesi insanın imtihan edilmesidir. Bu durum bir ayette şöyle vurgulanmakta-
dır; “O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.” 

(Mülk suresi 2)

Aşağıdakilerin hangisi bu metinle aynı doğrultudadır?
A) Allah’a inanmalı ve ona güvenmeliyiz.   B) Dünya ahiretin tarlasıdır.

C) Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz.   D) Allah güç ve kudret sahibidir.

4.
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“Sura üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona 
bir daha üflenince bir de ne göresin onlar ayağa kalkmış bakıyorlar.”

Verilen Ayet-i Kerimede ahiretin hangi aşamalarına vurgu yapılmaktadır?
A) Kıyamet-Ba’s    B) Ba’s-Haşr

C) Mizan-Mahşer    D) Sırat-Kıyamet

5.

Ahiret hayatı, uzun ve birçok olayın gerçekleşeceği bir süreçtir. İnsan bu süreçte çeşitli aşamalardan geçecektir. 
Nitekim Kuranı Kerim de: 

“Nihayet sura üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. (işte o zaman) 
Eyvah, eyvah ! Bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu, Rahmanın vadettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söyle-
mişler! derler”  

 (Yasin süresi, 51 - 52)

Yukarıdaki ayette, ahiret hayatının aşamalarından hangisi hakkında söz edilmektedir? 
A) Kıyamet ve yeniden diriliş   B) Haşr ve mahşer

C) Hesap ve mizan    D) Cennet ve cehennem

6.

“İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.”

Yukarıdaki ayette hakkında bilgi verilen melekler hangileridir?
A) Hafaza melekleri    B) Münker- Nekir

C) Hamele-i Arş     D) Dört büyük melek

7.

8. Rüstem Öğretmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrencilere melekler hakkında şu bilgileri vermiştir;      

• Allah’ın emrinden asla dışarı çıkmazlar.

• Duyu organlarıyla algılanmazlar.

• Kısa zamanlarda uzun mesafelere ulaşabilirler.

• Allah’ın bildirdiği hariç gaybı bilmezler.

Rüstem Öğretmenin vermiş olduğu bilgilere göre hangisine ulaşılamaz?
A) Melekler çok hızlı hareket eden varlıklardır.   B) Melekler irade sahibi varlıklardır.

C) Gözle görülmeyen varlıklardır.    D) Geleceği bilmezler.
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9. İnsan, akıllı ve irade sahibi bir varlık olarak yaratıldığı için yaptıklarından sorumlu tutulmuştur. Her insan dünya 
hayatında özgür iradesiyle yaptığı eylemlerin karşılığını görecektir. İnsan en küçük bir iyilik ya da kötülük yaptığın-
da ahirette bunun karşılığı ona mutlaka verilecektir.

Bu parçanın konusu dikkate alındığında verilen ayetlerden hangisi farklı bir konuya değinmiştir?
A) Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik, ister şükredici olsun ister nankör.” 

B) De ki, hak rabbinizden gelmiştir. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin” 

C) Kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun mükafattını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse   
     onun cezasını çekecektir.

D) Takva sahiplerine vadolunan cennetin özelliği (şudur); onun zemininden ırmaklar akar, yemişleri ve gölgesi   
     süreklidir. İşte bu (kötülüklerden) sakınanların (mutlu) sonudur. 

1.C   2.B   3.D   4.B   5.A    6.A   7.A    8.B    9.D  10.A

10. “…Arşı taşıyanlar ve onun etrafındakiler, Rablerini Hamdi ile tesbih ederler ve O´na inanırlar. İman etmişler için de 
söyle bağışlanma dilerler: “Ey Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edip senin yoluna 
uyanları bağışla, onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Hem onları, hem onların atalarından, zevcelerin-
den ve zürriyetlerinden iyi olanları kendilerine vaat buyurduğun Adn cennetlerine koy. Şüphesiz çok güçlü, hüküm 
ve hikmet sahibi olan sensin. Onları fenalıklardan koru. Sen her kimi fenalıklardan korursan, o gün muhakkak onu 
rahmetinle yarlıgamışsındır. İşte asil büyük kurtuluş da budur.” 

(Mü’min suresi 7- 9)

Bu ayete göre,
I. Melekler iyi davranışlarda bulunanlara yardım ederler.

II. Melekler Allah ile insanlar arasında aracıdırlar.

III. İnsanların iyiliği ve güzelliği için dua ederler.

Yargılarından hangileri çıkarılabilir?
A) I ve II  B)I ve III  C) II ve III  D) I, II ve III
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