
I. ÜNİTE MELEK VE AHİRET İNANCI

1.
Muavvizeteyn ( iki koruyucu ) denilen sure çifti
aşağıdakilerden hangisidir?

İhlas – NasA)

Felak – NasB)

Felak – KevserC)

Felak – FilD)

2.
“Hz. Peygamber, arkadaşlarından Ukbe b. Âmir’e, “Muavvizeteyni
oku! Şüphesiz ki sen onların benzerini okumamışsındır, demiştir.”
Bu hadisteki altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

Kendisiyle Allah’ın korumasına sığınılanA)

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım.B)

Rahman rahim Allah’ın adıyla...C)

Allah’tan başka tanrı yoktur.D)

3.
Muavvizeteyn sureleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerin hangisinde
yanlışlık yapılmıştır?

Allah’ın adı anılmaktadır.A)

Kur’an’ın son iki suresidir.B)

Kötülükten Allah’a sığınılmaktadır.C)

Sadece insandan Allah’a sığınılmalıdır.D)

4.
Aşağıdaki okunuşları verilen ifadelerden hangisi Nas
suresinde bulunmaz?

Mine’l-cinneti ve’n-nâs.A)

Kul eûzü bi Rabbi’n-nâs.B)

Ve ileyke nes’â ve nahfid.C)

Min şerri’l vesvâsi’l-hannâs.D)

5.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi Nas suresinin bir bölümünün
anlamıdır?

“De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”A)

“O sinsi vesvesecinin şerrinden.”B)

“Muhakkak biz, sana Kevser’i verdik.”C)

“Selam, bize ve Allah’ın iyi kullarının üzerine olsun.”D)

6.
Nas suresinde aşağıdaki kavramların hangisine
değinilmemiştir?

İlahA)

RabB)

CinC)

SamedD)

7.
İnsan bir takım aletleri kullanmadan bazı sesleri duyamaz, bazı
nesneleri göremez.
Aşağıda verilen şıklardan hangisi bu konuyu açıklar?

İnsan sınırlı bir varlıktır.A)

İnsan en güzel bir şekilde yaratılmıştır.B)

Görmeyen ve duymayan kişi kördür.C)

İnsan dikkatli bakarsa görür.D)

8.
İslam Dinine göre, dünya ve ahiret hayatı arasındaki bağlantı
düşünüldüğünde, aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu durumu en
iyi şekilde açıklar? 

Damlaya damlaya göl olur.A)

Bugünün işini yarına bırakma.B)

Sakla samanı, gelir zamanı.C)

Ne ekersen, onu biçersin.D)
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9.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ve hadislere göre cinlerin
özelliklerinden birisi değildir?

Ateşten yaratılmışlardırA)

Günah işlemezlerB)

Allah’a kulluk için yaratılmışlardırC)

Geleceği bilemezlerD)

10.
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim ve hadislere göre
meleklerin özelliklerinden birisi değildir?

Günah işlediklerinde tövbe ederlerA)

Nurdan yaratılmışlardırB)

İradeleri yokturC)

Erkeklik ve dişilik özellikleri yokturD)

11.
 
Sûra üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir ?

AzrailA)

MikailB)

CebrailC)

İsrafilD)

12.
Allah'ın peygamberlere mesaj iletmek için görevlendirdiği
melek aşağıdakilerden hangisidir ?

CebrailA)

MikailB)

İsrafilC)

AzrailD)

13.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. İsa peygamberle ilgili olarak
söylenemez? 

Çarmıha gerilmiştirA)

Hz. Meryem’in oğludurB)

Ölüleri diriltmiştirC)

Ulü’l- azm peygamberlerdendirD)

14.
“Biz kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye,
hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar
dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak
biz(herkese) yeteriz.”(Enbiya Suresi, 47. ayet)
Yukarıdaki ayet-i kerimede adalet terazileri olarak ifade edilen
ahiret aşaması ile ilgili kavram hangisidir? 

MahşerA)

Ba'sB)

BerzahC)

MizanD)

15.
İnsan öldüğünde ruhu, kıyamet kopup yeniden diriliş
gerçekleşinceye kadar dünya ile ahiret arasında bekletilir. 
Yukarıda tanımı verilen ve ahiret aşamalarından biri olan kavram
hangisidir?

BerzahA)

SıratB)

MizanC)

CennetD)

16.
Aşağıdakilerden hangisi muavvizteyn sureleridir?

Felak - NasA)

Nasr - FelakB)

Nas - FilC)

Nas - NasrD)
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17.
Mesih hangi peygamberin sıfatıdır ?

Hz. LutA)

Hz. İsaB)

Hz. NuhC)

Hz. HudD)

18.
 
Hz. Adem'e meleklerin secde ettiği halde, kibirlenerek bu emre
karşı çıkan ve bu tavrından dolayı Allah'ın onu huzurundan
kovduğu varlık aşağıdakilerden hangisidir ?

CinA) ŞeytanB) MelekC) İnsanD)

19.
Şeytan...................... yaratılmıştır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelecektir?

NurdanA)

TopraktanB)

AteştenC)

DumandanD)

20.
Öldükten sonra tekrar dirilmeye ne denir?

MizanA)

Amel defteriB)

Ba'sC)

KıyametD)

21.
Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır?

hayvanA)

BitkiB)

İnsanC)

İblisD)

22.
"Şunu bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar
yapmakta olduklarınızı bilir" İnfitar suresi 10. ayet
Yukarıdaki ayette anlatılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

Münker- nekirA)

Hafaza B)

CebrailC)

Kiramen KatibinD)

23.
Ruhul Emin, Ruhul Kudüs hangi meleğin ismidir?

Mikail              
                        

A)

CebrailB)

  İsrafil C)

 AzrailD)

24.
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25.
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