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D Y  CÜMLELER-İFADELER 
Meleklere iman, İslamın iman esaslarından birisidir. 

İnsanlar geleceği bilemese de, cinler ve melekler bilebilir. 
Ahirette inanan kişiler hesap vermeyecek, sadece Allah’a inanmayanlar hesap verecektir. 

İslam inancına göre, cennet geçici bir yer olsa da cehennem sonsuz azap yeridir. 

Batıl inançların ve davranışların bazıları fayda sağlayabilirler, bu yüzden uygulanmalarında 

sorun yoktur. 

Cinlerin de insanlar gibi iradeleri vardır, bu yüzden davranışlarından sorumludurlar. 

İsrafil isimli melek, sura hem kıyamet günü hem de yeniden diriliş zamanında üfleyecektir. 
İslam inancına göre Hz. İsa çarmıha gerilmemiştir yazilihocam.com. 

Meleklere iman, İslamın iman esaslarından birisidir. 

İnsanlar geleceği bilemese de, cinler ve melekler bilebilir. 

Cinsiyetleri olmayan ……………………………..…, kötülük de işlemezler. 

Meleklerin varlığına inanan insanlar ………………………………… işler yapmaya dikkat eder. 

İnsanlar dünyada yaşadıkları kötülüklerin ahirette ………………………..………… kalmasını istemezler. 

Meleklerin bazılarının isim ve görevleri, ayetlerde ve ….................................. kitaplarında geçmektedir. 

İnsanlar ve ……………………………………….... Allah’a kulluk etmek için yaratılmışlardır. 

İnsanlar ve cinler iradeleriyle yaptıkları şeylerden ……………………….……….. tutulurlar. 

1)Aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz. Doğru ya da yanlış olan ifade için X işaretini kullanınız (20P)

2)Aşağıda verilen ifadeleri doğru bir şekilde doldurunuz (15 P)

3)Aşağıda verilen Nas suresini doğru sırada yazınız (15 P)

https://www.yazilihocam.com


1.Bazı varlıklar duyu organlarıyla algılanamaz. 
Bunları ya Allah’ın haber vermesiyle biliriz veya 
aletler yardımıyla algılarız. yazilihocam.com
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını haber 
ver- diği varlıklardan biri değildir?

A)Hücre
B) Ahiret
C) Cin
D) Melek

2.Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları,
erkeklik, dişilik gibi özellikleri yoktur. Sürekli
olarak Allah’a ibadet hâlindedirler.
Bu özelikler aşağıdaki varlıkların hangisine
aittir?

A)İnsan
B) Melek
C) Şeytan
D) Cin

Melekler, 
I. ruhani ve nurani varlıklardır.
II. daima Allah’a itaat etmektedirler.
III. bu dünyada görevlendirilmemiştir.

3-Numaralanmış bilgilerden hangileri doğru
değildir?

A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.

4.Gayb kelimesi, gözle görülmeyen, gizli olan;
duyu or- ganları ve akıl yoluyla hakkında bilgi
edinilemeyen âlem gibi anlamlara gelir.Buna
göre aşağıdaki varlıklardan hangisi gayb âle-
miyle ilgili değildir?

A)İsrafil
B) Kitap
C) Cennet
D) Vahiy

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

A)Diriliş
B) Hesap
C) Mahşer
D) Kıyamet

6- Kıyamet ve Ahiret hakkında verilen
bilgilerden yanlış olanı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka
kimse bilemez
B)İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını
Ahirette göreceklerdir.
C) Ahiret hayatına sadece Müslümanlar
ulaşabileceklerdir.
D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan
ebedi hayat demektir.

7-Şeytanla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Şeytan ilk olarak melekti.
B)Şeytan ateşten yaratılmıştır.
C) İnsanlara sinsice yaklaşır, vesvese verir.
D) Şeytan ilk olarak meleklerle beraberdi.

8-Aşağıdakilerin hangisi Hz. İsa’ya verilen bir
mucize değildir?

A) Gökten sofra indirilmesi
B) Beşikte iken konuşması
C) Doğuştan körü iyileştirmesi
D) Asasının yılana dönüşmesi

9-Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla
yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün
yeteceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye
kadirdir.”mealindeki Ayette neye vurgu
yapılmaktadır?

A) Tekrar dünyaya dönüş
B) Kıyametin kopuşu
C) Ahirette diriliş
D) Asla dirilmemek

10- “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?

A) İnsan, ahirette de sınanmaktadır.
B) Dünya hayatı ölümle bitmektedir.
C) Allah, yarattığı insanı sınamaktadır.
D) Evrendeki her canlının bir eceli vardır

Bu yazılı örneği yazilihocam.com tarafından 
hazırlanmıştır  


