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7. Sınıf
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi
Melek ve Ahiret İnancı - 1

1. Varlıklar âlemine ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi 
yanlıştır? 
A) Evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır. 
B) İnsan varlıkların bir kısmını algılayabilmektedir. 
C) Bazı varlıklar araçlar yardımıyla görülebilmektedir. 
D) Duyu organlarıyla algılanamayan hiçbir varlık yoktur.

2. Bazı varlıklar duyu organlarıyla algılanamaz. Bunları ya 
Allah’ın haber vermesiyle biliriz veya aletler yardımıyla 
algılarız. 

 Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını haber ver-
diği varlıklardan biri değildir?

A) Hücre B) Ahiret
C) Cin   D) Melek

3.  Melekler,
 I. ruhani ve nurani varlıklardır.
 II. daima Allah’a itaat etmektedirler.
 III. bu dünyada görevlendirilmemiştir.
 Numaralanmış bilgilerden hangileri doğru değildir?

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

4.  Aşağıdaki dört büyük melek ve görevleriyle ilgili bil-
gilerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Azrail: Canlıların ruhunu almakla görevli melektir.
B) Cebrail: Allah’ın gönderdiği vahyi getirmekle görevlidir.
C) İsrafil: Öldükten sonra insanları sorgulamakla görevlidir.
D) Mikail: Tabiat olaylarını ve rızıkları yönetmekle görevlidir.

5. 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

6. I. Nurdan yaratılmışlardır.
 II. Geleceği ve gaybı bilemezler.
 III. Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.
 Numaralanmış bilgilerden hangileri cinlerle ilgili değildir?

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

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. Sınıf
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

1

7.  I. Allah’a kulluk etsinler diye yaratılmıştır.
 II. İçlerinde inananlar da inkâr edenler de vardır.
 III. Bir kısmı Hz. Peygamberden Kur’an dinlemiştir.
 Cinlerle ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğ-

rudur?

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

8.  I. Çağırıldığında ruhların geldiğini kabul etmek 
 II. Fal ile geleceğin bilinebileceğine inanmak
 III. Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak
 İslam dinine göre numaralanmış durumlardan hangi-

leri batıl inançtır?

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

9.  Hz. Muhammed (s.a.v.) Hıra Mağarası’nda bulunduğu sı-
rada bir melek geldi ve ona “Oku!” diye seslendi. Hz. Pey-
gamber korku ve endişe içerisinde “Ben okuma bilmem.” 
dedi. Melek ikinci kez emrini tekrarladı. Hz. Muhammed 
(s.a.v.) aynı şekilde yanıtladı. O, üçüncü̈ kez oku dediğin-
de Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ne okuyayım?” diye sordu. 
Dedi ki “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! …”

 Bu meleğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cebrail  B) Azrail
C) Mikail D) İsrafil

10.  Gayb kelimesi, gözle görülmeyen, gizli olan; duyu organ-
ları 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

11.  Cinler ve özellikleri Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde açık-
lanır. Kur’an’daki surelerden birinin adı Cin suresidir. Cin-
ler hakkında doğru bilgi edinmek ve yanlış inanışları fark 
etmek için Kur’an ayetleri ve Hz. Peygamberin hadisleri-
ne - - - - .

 Bu parçadaki boşluğa anlam akışına uygun olarak 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) saygı gösterilmelidir. B) değer verilmelidir.
C) başvurulmalıdır. C) iman edilmelidir.

12.  “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 du-
rumların hangisini sever?

A) Kötülükten alıkonulmasını
B) Doğru yola yönlendirmesini
C) İyilik yapmaya özendirmesini
D) Zararlı alışkanlıklar edinmesini


