
I. ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI

1.
I. Çağrıldığında ruhların geldiğini kabul etmek
II. Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak
III. Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak
İslam dinine göre numaralanmış durumlardan hangileri batıl
inançtır?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

2.
Gayb kelimesi, gözle görülmeyen, gizli olan; duyu organları ve akıl
yoluyla hakkında bilgi edinilemeyen âlem gibi anlamlara gelir.
Buna göre aşağıdaki varlıklardan hangisi gayb âlemiyle ilgili
değildir?

İsrafilA)

KitapB)

CennetC)

VahiyD)

3.
“Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine birtakım
şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı
olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan
uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten
uzaklaştırmaktır.”
Bu hadise göre şeytan, aşağıdaki insanla ilgili durumların
hangisini sever?

Kötülükten alıkonulmasınıA)

Doğru yola yönlendirmesiniB)

İyilik yapmaya özendirmesiniC)

Zararlı alışkanlıklar edinmesiniD)

4.
“Kendi kendilerine, Allah’ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında
bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç
düşünmediler mi?” (Rum suresi, 8. ayet)
Bu ayete göre yaratılmışlar üzerinde düşünen bir insan,
I. Yaratılan her varlığın bir ömrü vardır.
II. Evrendeki her varlık hak yani gerçektir.
III. Bu dünyada düşünmeyen varlık yoktur.
sonuçlarından hangilerine ulaşır?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

5.
“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve
hayatı yaratmıştır…” (Mülk suresi, 2. ayet)
Bu ayetin verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

Allah’ın bütün işleri güzeldir.A)

Güzel davrananlar övgüye değerdir.B)

İyiyi kötüden ayırmak için denemek şarttır.C)

Denemenin amacı iyileri kötülerden ayırmaktır.D)

6.
“Ben, dünyada bir ağacın altında gölgelendikten sonra yola koyulup
orayı terk eden bir yolcu gibiyim.” ( Hz. Muhammed )
Bu hadisten,
I. Dünya hayatı geçicidir.
II. Ağaçlık yerde mola verilmelidir.
III. Yolcu yola çıkış amacını unutmamalıdır.
sonuçlarından hangileri çıkarılamaz?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve III.C)

II ve III.D)
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7.
“Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla
imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.” (Enbiyâ suresi, 35.
ayet)
Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

İnsan, ahirette de sınanmaktadır.A)

Dünya hayatı ölümle bitmektedir.B)

Allah, yarattığı insanı sınamaktadır.C)

Evrendeki her canlının bir eceli vardır.D)

8.
“Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sanki sen
onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak
Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler.” (A’râf suresi, 187.
ayet)
Bu ayetten kıyametin zamanıyla ilgili aşağıdaki sonuçların
hangisine ulaşılamaz?

İnsanlardan gizlemiştir.A)

Sadece Allah bilmektedir.B)

Tahmin etmek mümkündür.C)

Hz. Peygambere bildirilmemiştir.D)

9.
“(O gün) sûra üflenecek, ardından Allah’ın diledikleri dışında
göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek; sonra sûra
yeniden üflenecek ve onlar birden ayağa kalkmış, etrafa bakıyor
olacaklar.” (Zümer suresi, 68. ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavram çiftlerinin hangisiyle ilgilidir?

Kıyamet-DirilişA)

Kıyamet-HesapB)

Diriliş-MahşerC)

Diriliş-MizanD)

10.
“Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın,
ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? ...”
(Ahkâf suresi, 33. ayet)
Bu ayet aşağıdaki iddiaların hangisinin cevabıdır?

Diriltmek çok yorucu bir iştir.A)

Ölüyü diriltecek bir güç yoktur.B)

Diriltmek yaratmaktan kolaydır.C)

Ölüm hakkında düşünmek yanlıştır.D)

11.
“Allah onları topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir
saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını
düşünürler. Allah’ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız
sayanlar ve doğru yolu tutmayanlar hüsrana uğramış olacaklar.”
(Yunus suresi, 45. ayet)
Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisiyle
ilişkilidir?

MahşerA)

CennetB)

DirilişC)

KıyametD)

12.
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) görür. Kim de
zerre miktarı şer işlemişse onu (karşılığını) görür.” (Zilzâl Suresi, 7
ve 8. ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?

DirilişA)

HesapB)

MahşerC)

KıyametD)
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13.
“Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız; artık kimseye hiçbir
şekilde haksızlık edilmez. Yapılan, bir hardal tanesi kadar dahi olsa,
onu getirir ortaya koyarız. Hesap görücü olarak biz yeteriz.”(Enbiyâ
suresi, 47. ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir?

CehennemA)

MahşerB)

DirilişC)

MizanD)

14.
Aşağıdakilerin hangisi ahirete iman etmenin bir sonucudur?

İslam’ın beş esasından birini benimsemekA)

Eylemlerinin hesabını vereceğini kabul etmekB)

Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmakC)

İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmakD)

15.
“Kim doğru ve yararlı bir iş yaparsa kendi iyiliği için yapmış olur;
kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin
kullarına asla haksızlık etmez.” (Fussilet suresi, 46. ayet)
Bu ayet Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisiyle ilgilidir?

MerhametA)

İlimB)

AdaletC)

TevhidD)

16.
Aşağıdakilerden hangisi ahirete iman eden bir kişi için
söylenemez?

Bir köşeye çekilip kendini ibadete verir.A)

Daima sorumluluk bilinciyle hareket eder.B)

Sadece Allah’ın rızasını kazanmayı amaçlar.C)

Hiçbir eyleminin karşılıksız kalmayacağını bilir.D)

17.
Allah’a ve ahiret gününe inanan bireylerden oluşan bir
toplumda insanlar,
I. Birbirlerinin hak ve hukuklarına dikkat ederler.
II. Allah’ın huzuruna kul hakkıyla çıkmak istemezler.
III. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda isteksiz davranırlar.
yargılarından hangileri doğru değildir?

Yalnız IA)

Yalnız IIIB)

I ve II.C)

II ve III.D)

18.
Hz. Meryem’le ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Allah’ın elçisi Hz. İsa’nın annesidir.A)

İbadete düşkün ve iffetli bir insandır.B)

Mucize yoluyla çocuk sahibi olmuştur.C)

Çocuğu olduktan sonra iyi davranılmıştır.D)

19.
“Dedi ki 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 emretti. Beni anneme
saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı.” (Meryem suresi, 30 -
32. ayetler)
Bu ayetlerden Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi
çıkarılamaz?

İnsanları inanmaya zorlamıştır.A)

Allah’ın kulu ve peygamberidir.B)

Annesine saygı duymaktadır.C)

İbadet etmekle yükümlüdür.D)
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20.
“Allah katında İsa’nın durumu Âdem’in durumu gibidir. Onu
topraktan var etti; sonra ona “ol” dedi ve oluverdi.” (Al-i İmran
suresi, 59. ayet)
Bu ayette İsa peygamber Âdem peygambere hangi yönüyle
benzetilmiştir?

Peygamber olmasıA)

Babasının olmamasıB)

Topraktan yaratılmasıC)

İbadetle yükümlü olmasıD)

21.
“Allah, Meryem oğlu Mesîh’in kendisidir.” diyenler, hiç şüphesiz
hakikati inkâr etmişlerdir. Oysa Mesîh, “Ey İsrâiloğulları! Benim de
rabbim sizin de rabbiniz olan Allah’a kulluk edin.” demişti. Bilinmeli
ki her kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü
göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır.
Zâlimlerin yardımcıları da olmayacaktır.” (Mâide suresi, 72. ayet)
Bu ayete göre Hz. İsa insanları aşağıdakilerden hangisine
çağırmıştır?

Tevhit inancınaA)

Ahlaklı olmayaB)

Adaleti sağlamayaC)

Yardım etmeyeD)

22.
“Meryem oğlu Mesîh sadece bir peygamberdir. Ondan önce de
peygamberler gelip geçmiştir. Onun annesi dürüst ve inançlı bir
kadındır. İkisi de yiyip içen birer insandı. Bak, ayetleri onlara nasıl
açıklıyoruz, sonra bak nasıl saptırılıyorlar!” (Maide suresi, 75. ayet)
Bu ayet Hz. İsa ve annesiyle ilgili,
I. Hristiyanlığın üç tanrısından biridir.
II. Allah’ın oğlu değil peygamberidir.
III. Annesi makbul bir kadın değildir.
iddialarından hangilerini reddetmektedir?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

I ve III.C)

II ve III.D)

23.
“Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice
peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır.
İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz.”
(Maide suresi, 75. ayet)
Bu ayetten Hz. İsa’yla ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi
çıkarılamaz?

Bir peygamberdir.A)

Tanrı değil insandır.B)

Mucizeler göstermiştir.C)

Hz. Meryem’in oğludur.D)

24.
Hz. İsa’yla ilgili,
I. İnsanları tevhid inancına çağırmıştır.
II. İnananlara namazı ve zekâtı emretmiştir.
III. Kendinden önceki peygamberleri reddetmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

I ve II.A)

I ve III.B)

II ve III.C)

I, II ve III.D)

25.
“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
sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil’i verdik.”
(Maide suresi, 46. ayet)
Bu ayete göre İncil’le ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi
söylenemez?

Hz. İsa’ya indirilmiştir.A)

Tevrat’ı onaylamaktadır.B)

Hz. Meryem Tevrat’a inanmıştır.C)

İnsanlara rehberlik etmiştir.D)
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