
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. İslam dinine göre varlıklar âlemine ilişkin 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Alemdeki her varlığın bir sonu vardır. 

B) Bütün varlıklar duyularla algılanabilir. 

C) Evreni ve içindeki her şeyi yaratan Allah’tır.            

D) Varlıklar, farklı şekillerde sınıflandırılabilir. 

 

 

 

 

 

2.     I.   Gaybı bilmezler. 

       II.   Ateşten yaratılmışlardır. 

      III.   İrade sahibi varlıklardır. 

      IV.   Allah’a kulluk etmek için yaratılmışlardır. 

       V.   Allah’a inananları ve inanmayanları vardır. 

Hakkında bilgi verilen varlık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Cin 

B) İnsan 

C) Melek 

D) Şeytan 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  “Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer ve 

dörder kanatlı elçiler yapan Allah’a hamdolsun...”  

                                                              (Fâtır suresi, 1. ayet) 

Ayette meleklerin hangi özelliği 
vurgulanmaktadır? 

A)   Nurdan yaratıldıkları 
B)   Günah işlemedikleri 
C)   Hızlı hareket ettikleri 
D)   Allah’a itaat ettikleri 
 

 

 

4.  Meleklere iman eden bir kimsede aşağıdaki 

tutum ve davranışlardan değildir? 

A) Kendini güvende hisseder. 

B) İyiliğe yönelir, kötülükten kaçınır. 

C) Allah’ın yaratmasındaki büyüklüğü idrak eder. 

D) Varlıkların sadece duyular alemiyle sınırlı 

olduğunu bilir. 

 

 

 

 

5.   “Kulum bir kötülük işlemeyi aklından 

geçirdiğinde kaydını tutmayın. Kötülüğü işlerse bir 

günah yazın. Ancak bir iyilik geçiverirse gönlünden, 

derhâl bir sevap olarak kaydedin, o iyiliği yaptığında 

ise on katını yazın.”  

(Müslim, Îmân, 203.) 

 
Hadiste kendilerine hitap edilen melekler 

hangileridir?  

A) Hafaza melekleri 

B) Rahmet melekleri 

C) Münker Nekir melekleri 

D) Kiramen Katibin melekleri 

 

 

 

 

 

6.     I.    Ba’s 

       II.    Ölüm 

      III.    Kıyamet 

      IV.    Berzah hayatı 

        V.   Hesaba çekilme 

      VI.    Mizanın kurulması 

Verilen olayların doğru sıralaması 
aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? 

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

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

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

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

 

Melek ve Ahiret İnancı 2 



 

 

7.   Aşağıdakilerden hangisi ahirete imanın 

toplumsal faydalarından  biri değildir? 

A) Kişiyi sabırlı hale getirir. 

B) Kul hakkına özen gösterilir. 

C) Suç oranı azalır; huzur ve güven artar. 

D) Sorumluluk ve dayanışma duygusunu artırır. 

 

 

 

 

 

 

8.    “İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri 
için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu 
müjdele.” 

 (Bakara suresi, 25. ayet) 

Ayetten aşağıdaki yargılardan hangisi 

çıkarılamaz? 

A) Cennet, inananlar için bir mükafattır. 

B) Allah’a inananlar, iyi işler de yapmalıdır. 

C) Dünya ile ahiret hayatı birbirinden bağımsızdır. 

D) İman edip, güzel ameller işleyenler cennete 

girecektir. 
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9.   Veren de O,  
       Alan da O.  
       Nedir senden gidecek? 
       Telaşını gören de can senin zannedecek. 

(Necip Fazıl Kısakürek) 

Dörtlükte Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen ahiret 

aşamalarından hangisine vurgu yapılmaktadır? 

A) Ba’s 

B) Ölüm 

C) Kıyamet  

D) Berzah alemi 

 

 

10. Verilen ayetlerden hangisinde ahiret 
hayatının aşamalarından herhangi biri yer 
almamaktadır? 

A) “Her canlı, o lu mu  tadacaktır...” (Enbiya  suresi, 35. 

ayet) 

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

C)  “Biz kıyamet gu nu  için adalet terazileri kurarız. 

Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. 
(Enbiya  suresi, 47. ayet) 

D) “Go kleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla 

yorulmayan Allah’ın, o lu leri diriltmeye de 

gu cu nu n yeteceg ini du şu nmezler mi?...” (Ahka f 

suresi, 33. ayet) 

 

11.  

I. Hz. Meryem’in oğlu olarak dünyaya 

gelmiştir. 

II. Lut kavmine peygamber olarak 

gönderilmiştir. 

III. Hıristiyanlar tarafından çarmıha 

gerilmiştir. 

IV. Hz. Muhammed’in gönderileceğini 

müjdelemiştir. 

V. Kudüs ve civarında peygamberlik 

yapmıştır. 

VI. Kendisine kitap verilen 

peygamberlerdendir. 

İslam inancına göre, Hz. İsa ile ilgili verilen 
bilgilerden kaçı doğrudur? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Nâs suresinde 
şerrinden/vesvesesinden Allah’a sığınılan 
varlıklardan değildir? 
 

A) Cin 

B) Şeytan 

C) İnsan 

D) Ruh 

 

 

 

 


