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 Şemada ah�ret hayatının aşamalarından hang�s� �le �lg�l� b�r b�lg� ver�lmem�şt�r?

A) Cennet ve cehennem      B) Ölüm

C) M�zan       D) Mahşer

2. “Allah’a ve ah�ret gününe �man eden k�mse m�saf�r�ne �kram ets�n. Allah’a ve ah�ret gününe �man eden k�mse komşu-
suna �hsanda (�y�l�kte) bulunsun. Allah’a ve ah�ret gününe �nanıyorsa ya hayır söyles�n ya da sussun.” (Had�s-� Şer�f)

 Ver�len had�se bakılarak ulaşılab�lecek en kapsamlı yargı aşağıdak�lerden hang�s�d�r?

A) Kötü ve kaba sözlerden sakınılmalıdır.

B) D�n�m�z m�saf�re �kram etmeye önem verm�şt�r.

C) Müslüman, komşusuna ve çevres�ne �y�l�kte bulunmalıdır.

D) Ah�rete �man etmek, �nsanın davranışlarına yansımalıdır.
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3.      “Allah onları topladığı vak�t, sank� (dünyada) sadece 

günün b�r saat�nde, aralarında tanışacak kadar kısa 
b�r süre kaldıklarını düşünürler. Allah’ın huzuruna çı-
karılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolu 
tutmayanlar hüsrana uğramış olacaklar.”
                                                 (Yunus sures�, 45. ayet)

 Ver�len ayet aşağıdak� kavramlardan hang�s�yle 
�l�şk�lend�r�leb�l�r?

A) Ölüm   B) Cennet

C) Cehennem   D) Mahşer 

4. Allah (c.c.) Hz. İsa'ya (a.s.) peygamberl�k ver�p müba-
rek kılmıştır. Kudüs çevres�nde peygamberl�k görev�-
n� yapan Hz. İsa (a.s.), İsra�loğullarına gönder�len ve 
Tevrat'ı tasd�k eden b�r peygamberd�r. Hz. İsa (a.s.) 
İsra�loğullarına namazı ve zekâtı emretm�şt�r.

 Bu met�nde Hz. İsa (a.s.) �le �lg�l� aşağıdak� soru-
lardan hang�s�ne cevap ver�lmem�şt�r?

A) Hang� muc�zeler� gösterm�şt�r?

B) Nerede peygamberl�k yapmıştır?

C) İnsanlara hang� �badetler� emretm�şt�r?

D) Hang� kavme peygamber olarak gönder�lm�şt�r?

5.  Ölüm

  Ba's

  Mahşer

 Ah�ret hayatının öncüllerdek� aşamalarıyla aşağı-
dak� �fadeler eşleşt�r�ld�ğ�nde hang�s� dışarıda ka-
lır?

A) Herkes�n toplanma yer�

B) Yen�den d�r�l�ş

C) Ah�rete geç�ş kapısı

D) En hassas teraz�

6.    “K�m zerre m�ktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını) 
görür. K�m de zerre m�ktarı şer �şlem�şse onu (kar-
şılığını) görür.” 
                 (Z�lzâl Sures�, 7 ve 8. ayetler) 

 Ver�len ayet aşağıdak� kavramlardan hang�s�yle 
doğrudan �lg�l�d�r?

A) M�zan   B) Sûr

C) İsraf�l   D) Ecel 
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 Sadece kavram har�tasında ver�len özell�kler�ne bakılarak meleklerle �lg�l� aşağıdak�lerden hang�s� söyleneb�-
l�r?

A) İradeler� yoktur.

B) C�ns�yetler� yoktur.

C) Kanatları vardır.

D) Nurdan yaratılmışlardır.

8. “Orada apaçık del�ller, İbrah�m’�n makamı vardır. Oraya g�ren emn�yette olur. G�tmeye gücü yeten�n o ev� z�yaret et-
mes�, Allah’ın �nsanlar üzer�nde b�r hakkıdır...” (Âl-� İmrân sures�, 97. ayet)

 Ver�len ayette aşağıdak� �badetler�n hang�s� hakkında b�lg� ver�lm�şt�r?

A) Oruç       B) Namaz

C) Zekât       D) Hac
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9.      “Andolsun, Allah’ın Resulünde s�z�n �ç�n Allah’a ve 

ah�ret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok z�kre-
den k�mseler �ç�n güzel b�r örnek vardır.” 
                                              (Ahzâb sures�, 21. ayet)

 Ver�len ayette aşağıdak�lerden hang�s�ne vurgu ya-
pılmıştır?

A) Hz. Peygamber�n güzel ahlakına

B) Kurban �badet�n�n önem�ne

C) Hac �badet�n�n önem�ne

D) Ah�ret hayatının aşamalarına

10. B�r �ş�n veya �steğ�n gerçekleşmes� durumunda kes-
mek �ç�n Allah’a (c.c.) söz ver�len ve gerçekleşt�ğ� tak-
d�rde kes�lmes� gereken kurbana den�r. 

 Hakkında b�lg� ver�len kurban çeş�d� aşağıdak�ler-
den hang�s�d�r?

A) Adak kurbanı

B) Ak�ka kurbanı

C) Kefaret kurbanı

D) Şükür kurbanı


