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1.

Tabloda ahiretin aşamaları ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Hangi ikisi yer değiştirirse bilgi akışı doğru olur?
A) Kıyamet ve Mizan   B) Yeniden Diriliş ve Haşr

C) Mizan ve Mahşer   D) Mahşer ve Haşr

Yeniden Diriliş İsrafil meleğin ikinci defa sura üflemesiyle bütün insanların yeniden dirilmesi.

Mizan İnsanların günah ve sevaplarının, iyilik ve kötülüklerinin tartılacağı manevi terazi.
Mahşer Yeniden dirilen insanların hesap vermek üzere toplanması.

Haşr İnsanların hesap vermek üzere toplanacakları büyük alan.
Kıyamet Allah’ın ezelde taktir ettiği şeylerin zamanı gelince yok olması.

Ahmet öğretmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde sınıfa getirdiği çarkı çevirir. Çark durduğunda ok işaretine 
denk gelen melekle ilgili şu ayeti okur; 

‘’Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.’’ 

(İnfitar suresi; 10-12)

Ahmet öğretmenin okuduğu ayette bahsedilen melekler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kiramen Katibin   B) Münker-Nekir          

C) İsrafil    D) Mikail
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Muhammet öğretmen tahtanın sol tarafına bulmaca, sağ tarafına ise bulmacayı tamamlayacak bilgiler yazmıştır. 

Muhammed öğretmenin verdiği bilgilere göre bulmacayı tamamlayacak olan öğrenciler, aşağıdaki melek-
lerden hangisinin ismini bulmacaya yazması doğru olmaz?
A) Cebrail    B) İsrafil       

C) Azrail    D) Mikail
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• Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere 
bildiren melek.

• Tabiat olaylarını ve canlıların rızıklarını idare etmekle 
görevli melek.

• Kıyamet günü sura üflemekle görevli melek.

Bir gün Behlül-i Dana Bağdat çarşısında dolaşırken cebindeki bir kese altını bir hırsız alıp kaçmıştır. Bunun 
üzerine Behlül-i Dana doğruca mezarlığa gidip oturmuştur. Bunu gören halk; ‘‘Ey Behlül-i Dana! Sen ne yapıyor-
sun, burada oturacağına hırsızı takip edip, altınlarını alsaydın ya…’’ Bunun üzerine Behlül-i Dana, ‘‘Elbet buraya 
gelecek, onu burada bekleyeceğim.’’ Bu cevap üzerine herkes Behlül-i Dana’nın ne demek istediğini anlamış ve 
düşüncelere dalmışlardır.

Verilen paragrafta anlatılmak istenen ahiretin aşamalarından hangisiyle ilgilidir?
  A) Haşr           B) Ölüm         C) Yeniden Diriliş           D) Mahşer 

5.

4. Yüce dinimiz İslamiyetin temel inanç esaslarından biri, ahirete imandır. İnancımıza göre dünya ahiretin tarlasıdır. 
Yani insan dünyada ne ekerse onu biçecektir.

Bu yargıya göre ahirete inanan bir insanda aşağıdaki davranışlardan hangisi gözlenir?
A) Zor durumda kaldığında kul hakkı yer.

B) Dar gelirli olsa bile insanlara yardım eder.

C) Kendini korumak için hep zalimin yanında yer alır.

D) Adaleti yanıltıp yalancı şahitlik yapar.
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6.

Güneş öğretmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yukarıdaki döngüyü tahtaya çizmiştir. Daha sonra sınıfı dört 
gruba ayırıp, her grubun kendi arasında tartıştıktan sonra verilen dögüdeki hatayı bulmalarını ve sebebini söyle-
melerini istemiştir.

1. Grup: Dünya ve Ahiret arsında Berzah(Kabir) hayatı diye bir aşama yoktur. Bu yüzden döngüden çıkarılması 
lazım.

2. Grup: Döngüde ok işaretlerinin yönü yanlış verilmiştir. Ok işaretlerinin yönü tam tersi olmalıdır.

3. Grup: Döngüde Ahiret hayatından sonra ok işareti çizilerek tekrardan dünya hayatı olacağına işaret edilmiştir. 
Bu yanlıştır, ahiret hayatından sonra tekrar dünya hayatı olmayacaktır.

4. Grup: Dünya hayatından sonra yeni bir yaşam olmayacaktır. Dolayısıyla böyle bir döngü yoktur. İnsan öldük-
ten sonra yok olup gidecektir.

Grupların verdiği cevaplara bakılarak hangi grubun Güneş öğretmenin verdiği döngüyü doğru yorumladığı 
söylenebilir?
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4

DÜNYA

BERZAH(KABİR)AHİRET

7. Küçükken dedi ki ninem  Bir günde yolda giderken 

Gökten usul usul inen  Ayağıma taş takıldı birden   

Her bir kar taneciğini  Dedem dedi ki çok şükür

Melekler taşır bi tanem  Tuttu melekler elinden

   Anneciğim derdi bana 

   Güzel davran insanlara 

   Kötü işler yapma sakın

   Küser sağ tarafındaki melek

Yukarıda ki şiirde, meleklerin isimleri ve görevlerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Hafaza (koruyucu)    B) Mikail

C) Kiramen katibin    D) Münker nekir
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8. Ahmet öğretmen geçen hafta işlemiş olduğu ahiret hayatının aşamalarını öğrencilerine sorarak konunun pekiş-
tirilmesini sağlamaya çalışmıştır. Öğrencilerinden Ahiret Hayatının bir aşamasını ve o aşamada olacak durumu 
açıklamalarını istemiştir.

• Murat: Ölüm, ahiret hayatının ilk aşamasıdır. Canlıların dünya hayatının sona ermesi demektir.

• Esra: Mahşer, yeniden diriltilen kişilerin hesap vermek üzere toplanmasına denir.

• Recep: Kıyamet, Allahın (c.c.) ezelde takdir ettiği zaman gelince dünyada ki bütün canlıların ölmesi olayıdır.

• Hatice: Mizan, ahrette insanların günah ve sevaplarının tartılacağı manevi teraziye denir.  Demişlerdir.

Yukarıda öğrencilerin ahiret hayatının aşamaları hakkında vermiş oldukları bilgilerden hangisi veya hangi-
leri yanlıştır?
A) Murat ve Recep   B) Esra ve Hatice

C) Hatice ve Recep   D) Yalnız Esra

9. Hz. İsa (as), Allah’ın (c.c.) bir mucizesi olarak henüz beşikte bir bebekken insanlarla konuşmuştur. Bu olay 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır:

“(İsa) dedi ki: şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursa olayım 
beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni 
azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam (esenlik verilmiştir).”  

(Meryem süresi 29-33. ayetler)

Bu ayete göre Hz. İsa (as) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Allahın yarattığı ve o’nun emirlerini yerine getirmekle vazifeli bir kul olduğunu dile getirmiştir.

B) Hz. İsa (as) annesine ve babasına karşı son derece merhametli bir evlattı.

C) İnsanlara karşı olan davranışlarından, bütün peygamberler gibi olumsuz vasıflardan uzak durmuştur.

D) Hz. İsa’ya, Allah (c.c.) tarafından ilahi kitap gönderilmiş ve bu kitap İncil’dir.
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10. Peygamber Efendimiz (sav), kötülüklerden korunmak için Allah’a (c.c.) sığınmayı ilke edinmiştir.

Hz Aişe’nin (ra) haber verdiğine göre Hz. Peygamber (sav) rahatsızlandığında ya da yatağa gireceği zaman 
………. , ……….. ve ……….. sürelerini üç kez okur ve avuçlarına üflerdi. Sonra da ellerinin yetiştiği kadar vücudu-
nu sıvazlardı.

Boş bırakılan yerlere, Hz Aişe’nin bildirdiğine göre, Kuran-ı Kerimde’ki hangi süreler gelmelidir? 
A) Yasin, Felak, Nas   B) İhlas, Yasin, Nasr

C) İhlas , Felak, Nas   D) Yasin, İhlas, Nasr
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