
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.          I.  Melekler 

            II.  İnsanlar 

           III.  Şeytan 

           IV.  Cinler 

            V.  Hayvanlar 

Verilenlerden hangileri görünmeyen 

varlıklardandır? 

A) I-III-III              

B) II-III-IV             

C) I-III-IV            

D) III-IV-V 

 

 

 

 

 

2.   

Cebrail Ömrü bitip ecel vakti gelenlerin ruhunu alır. 

Azrail Tabiat olaylarını gerçekleştirir. 

Mikâil Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere ulaştırır. 

İsrafil Kıyamet günü iki kez olmak üzere Sûr’a üfleyecektir. 

 

Meleklerin isimleri ve görevleriyle ilgili 

eşleştirmelerden hangisi doğrudur?  

A) Cebrail 

B) Azrail 

C) Mikâil 

D) İsrafil 

 

 

 

3.     ki melek (insanın) sag ında ve solunda oturarak 
onun yaptıklarını yazmaktadırlar. O her ne söz 
söylerse, mutlaka yanında gözetleyen biri vardır.”  

(Kâf suresi, 17 ve 18. ayetler)  

Ayetlerde belirtilen görev hangi meleklere aittir? 

A) Yazıcı melekler 

B) Sorgu melekleri 

C) Rahmet melekleri 

D) Koruyucu melekler 

 

4.  O g retmen sınıfa  Meleklerin o zellikleri nelerdir ” 

sorusunu yo neltir. O g renciler şu şekilde cevap verir:  

Esra:       Meleklerin cinsiyetleri yoktur. 
Melike:   Melekler, Müminler için af dilerler. 
Burak:    Melekler, görünen varlıklardandır.  
Gökhan: Melekler yemez-içmez ve uyumazlar. 
 
Hangisi meleklerle ilgili yanlış bir bilgi vermiştir? 

A) Esra            

B) Melike         

C) Burak          

D) Gökhan 

 

 

5.    ... Rabbimiz! Pişman olup senin yoluna uyanları 
bağışla. Onları cehennemin azabından koru. 
Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, eşlerinden, 
soylarından iyi olanları da kendilerine söz verdiğin 
Adn cennetlerine koy. Bir de onları, her türlü 
kötülüklerden koru.”  

(Mü’min suresi, 7-9. ayetler) 

Ayete göre melekler hakkında aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? 

A) İnsanları bağışlama yetkileri vardır. 

B) Mümin kulların iyiliği için dua ederler. 

C) Allah’ın bütün emirlerini yerine getirirler. 

D) Her türlü fenalığa karşı insanları korurlar.  

 

 

6.  Meleklere iman eden insan davranışlarının 

yazılacağını farkında olur. Yaptıklarından sorumlu 

olduğunu ve ahirette hesaba çekileceğini bilir. Bunu 

bilen insan...  

Noktalı bölüm aşağıdakilerden hangisiyle 

tamamlanması uygun olmaz?  

A) karamsarlığa kapılmaz. 

B) İyi davranışlara yönelir. 

C) ibadetlerine özen gösterir. 

D) erdemli davranışlardan uzaklaşır. 
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7.    - Yu ce Allah’ın yarattıg ı, duyu ya da akıl yoluyla  

          kavranabilen varlıkların tamamı. 

        - Dünya hayatından sonra başlayacak olan ebedi 

          hayat. 

        - Akıl ve duyular yoluyla hakkında bilgi 

          edinilemeyen varlık alanı. 

Yukarıdaki tanımlar aşağıdaki kavramlarla 

eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? 

A) Ba’s 

B) Gayb 

C) Ahiret 

D) Alem 

 

 

8.  O ki, hanginizin daha gu zel davranacag ını sınamak 
için o lu mu  ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, 
çok bag ışlayıcıdır.” 

(Mülk suresi, 2. ayet) 

Ayetten çıkarılacak ana fikir aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ahiret sonsuz bir yaşamdır. 

B) Kainattaki her şey zıddıyla vardır. 

C) Allah, yarattıklarına merhamet eder. 

D) Dünya, insan için bir imtihan yeridir. 

 

 

 

 

 

9.   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 suresi, 78-79. ayetler) 

Ayetten hareketle aşağıdaki yargılardan 

hangisine ulaşılamaz? 

A) Yaratmak, Allah’a zor gelmez. 

B) Allah, yaratmanın her çeşidini bilendir. 

C) Ölümden sonra yeniden dirilme olmayacaktır. 

D) Müşrikler arasında ahirete inanmayanlar vardır.  

 

10. İnsanda doğuştan var olan hangi duygu 

doğrudan ahiretin varlığına işaret eder? 

A) Adalet  

B) Cömertlik 

C) Yardımseverlik 

D) Şefkat 

 

 

 

 

 

 

11. Kur’an-ı Kerim’de verilen bilgilere göre 
aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa’ya verilen 
mucizelerden biri değildir? 

A) Ölüleri diriltmesi 

B) Hastaları iyileştirmesi 
C) Beşikte iken konuşması 

D) Kızıldeniz’i ikiye ayırması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.    I.     De ki: Sıg ınırım insanların Rabbine, 
         II.       nsanların   la hına.  
        III.    O ki insanların go g u slerine  
                 (ko tu  du şu nceler) fısıldar. 
        IV.    İnsanların Melikine (mutlak sahip ve 
                 hakimine), 
         V.    O sinsi vesvesecinin şerrinden, 
        VI.    Gerek cinlerden, gerek insanlardan olan 
                 bu tu n vesvesecilerin şerrinden Allah’a 
                 sıg ınırım! 
Ahmet namazda Nâs suresini okumak istiyor. 
Aşağıdaki sıralamalardan hangisine göre okursa 
doğru okur? 

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

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

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

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

 

 


