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7. Sınıf
Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi

GÖRÜLEN VE GÖRÜLEMEYEN VARLIKLAR

1. Varlık âlemi; gözle görülebilen (maddi) ve görüleme-
yen (manevi) olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

	 Buna	göre,	aşağıdakilerden	hangisi	gözle	görüle-
bilir	varlıklardan	biri	değildir?

A) Dağlar  B) Denizler
C) Bitkiler  D) Melekler

2. – Nurdan yaratılan
 – Gözle görülemeyen
 – İtaat eden
 – Kısa zamanda mesafeler katedebilen
 – Soyut varlıklardır.
	 Verilen	özellikler	aşağıdaki	varlıklardan	hangisine	

aittir?

A) Cin  B) Melek
C) Şeytan  D) İnsan

3.	 Aşağıdaki	 seçeneklerden	 hangisi	 varlıklar	
âlemine	ilişkin	yanlış	bir	söylemdir?

A) Âlemdeki tüm varlıkları yaratan ve düzene koyan 
Allah'tır.

B) Âlemde görülen ve görülmeyen birçok varlık var-
dır.

C) Yaratılan tüm varlıkları beş duyu organımızla algı-
layamayabiliriz.

D) Bir şeyin varlığını kabul etmek için onun mutlaka 
elle tutulur, gözle görülür olması gerekir.

4. Evrende bulunan varlıklar, yalnızca duyu organla-
rımızla algıladıklarımızdan ibaret değildir. Bunların 
yanında göremediğimiz ve algılayamadığımız soyut 
varlıklar da bulunmaktadır.

	 Aşağıdaki	seçeneklerden	hangisi	soyut	varlıklara	
örnek	gösterilemez?

A) Melek  B) Cin
C) Şeytan  D) İnsan

5. "Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım."

 (Zâriyat suresi, 56. ayet)

	 Verilen	 ayet	 aşağıdakilerden	 hangisini	 vurgula-
maktadır?

A) Cinler somut varlıklardır.
B) Nurdan yaratılmışlardır.
C) Cinler de insanlar gibi ibadet etmekle yükümlü-

dür.
D) Cinler de melekler gibi her zaman itaat ve ibadet 

eden varlıklardır.

6. “Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler 
verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine 
güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın 
çoğundan üstün kıldık.” (İsra suresi, 70. Ayet)

	 Bu	ayetten	hareketle	insanla	ilgili;

 I. İnsan, varlıklar âleminde görülen, duyu organla-
rımızla algılayabildiğimiz varlıklar grubundadır.

 II. Yüce Allah, varlıklar arasında insanı en üstün bir 
konumda yaratmış ve ona pek çok nimet vermiş-
tir. 

 III. İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan en önemli 
özelliği, akıl ve irade sahibi olmasıdır.

 IV. İnsan, varlıklar arasında yüce bir konumda oldu-
ğundan keyfince yaşayabilir; çünkü yaptıkların-
dan sorumlu değildir.

	 yorumlardan	hangileri	doğrudur?

A) Yalnız II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
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7. I. İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar varlık âlemini oluş-
turan unsurlardan bazılarıdır.

 II. Varlıklar; somut ve soyut olmak üzere ikiye ayrı-
lır.

 III. Somut varlıklar; duyu organlarımızla algılayabil-
diğimiz tüm varlıklara denir.

	 Varlıklar	âlemi	ile	ilgili	numaralanmış	olarak	veri-
len	ifadelerden	hangileri	doğrudur?

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

8. Var olmak için başka bir varlığa ihtiyaç duymayan, 
varlığı kendinden olana "Mutlak Varlık" denir.

	 Verilen	 bilgilere	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisi	
"Mutlak Varlık" olarak	kabul	edilir?

A) Melekler  B) Cinler
C) Peygamberler D) Allah

9.	 Aşağıdakilerden	hangisi	gözle	görülemeyen	var-
lıklardandır?

A) Güneş  B) Ay
C) Yıldız  D) Cin

10.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 cinlerin	 özelliklerinden	
değildir?

A) Ateşten yaratılmışlardır.
B) Kulluk vazifeleri vardır.
C) Soyut varlıklardır.
D) Nurdan yaratılmışlardır.

11. Varlıklar âlemi, gözle görülebilen (maddî) ve gözle 
görülemeyen (manevi) olmak üzere ikiye ayrılır.

	 Buna	göre	aşağıdakilerden	hangisi	maddî	varlık-
lardan	biridir?

A) Melek  B) İnsan
C) Şeytan  D) Cin

12. Allah, insana verdiği bazı özelliklerle insanı birçok 
varlıktan üstün kılmıştır.

	 Aşağıdaki	 ayetlerden	 hangisi	 bunu	 vurgulamak-
tadır?

A) "Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir belde halkı 
iman etmedi. Şimdi bunlar mı iman edecekler?"

 (Enbiya suresi, 5. ayet)
B) "Onlara: Yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği 

zaman, "Biz ancak ıslah edicileriz" derler.
 (Bakara suresi, 11. ayet)
C) "(Melekler) lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullar-

dır. Allah'ın sözünden önce söz söylemezler ve 
onu emrine göre hareket ederler."

 (Enbiya suresi, 26 ve 27. ayetler)
D) "Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi 

kıldık… Yine onları, yarattıklarımızın bir çoğun-
dan üstün kıldık."

 (İsrâ suresi, 70. ayet)

13. Çevremize baktığımızda aslında zengin bir varlık 
âleminde yaşadığımızın farkına varırız. Bu varlık-
lardan; insanlar, evler, ağaçlar, çiçekler, kuşlar gibi 
bazılarını duyu organlarımızla doğrudan algılayabildi-
ğimiz halde bazılarını algılayamayız. Toprağın altın-
daki küçücük hayvanlar, hücreler, atomlar, kızılötesi 
ışınlar ya da Dünya’dan milyonlarca kilometre uzak-
lıkta bulunan gezegen ve yıldızlar  gibi bazı varlıkları 
görebilmek için özel olarak tasarlanmış araçlara ihti-
yaç duyarız. Bu araçları kullandığımızda duyu organ-
larımızın kapasitesi sınırlı olduğu için göremediğimiz 
ve yok olduklarını düşündüğümüz varlıkların gerçekte 
var olduklarına tanıklık ederiz.

	 Bu	paragrafa	göre,	aşağıdaki	çıkarımlardan	han-
gisine	ulaşılamaz?

A) Varlıklar âlemini, görülen ve görülemeyen olmak 
üzere iki başlık altında inceleyebiliriz.

B) Varlıklardan bazılarını duyu organlarımızla görme-
miz, algılamamız mümkün değildir.

C) Duyu organlarımızla göremememiz, algılayama-
mamız, o varlıkların gerçekte var olmadıkları an-
lamına gelmez.

D) Duyu organlarımızla algılayamadığımız hiçbir şe-
yin varlığını kabul etmemiz mümkün değildir.

GÖRÜLEN VE GÖRÜLEMEYEN VARLIKLAR
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1. Dinimize göre iman esasları bir bütündür. Müslüman; 
Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, 
ahiret gününe, kaza ve kadere bir bütün olarak iman 
eder.

	 Buna	göre,	aşağıdaki	ayetlerden	hangisinde	me-
leklere	imanın	önemi	vurgulanmıştır?

A) "Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, 
dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun."

 (Fatır suresi, 1. ayet)
B) "…Güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı 

gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler var-
dır."

 (Tahrîm suresi, 6. ayet)
C) "Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, 

Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa bilsin ki Allah 
da inkâr edenlerin düşmanıdır.

 (Bakara suresi, 98. ayet)
D) "…Bütün melekler, büyüklük taslamadan Allah'a 

secde ederler. Onlar, üstlerindeki Rablerinden 
korkarlar ve kendilerine ne emrolunursa onu ya-
parlar."

 (Nahl suresi, 49. ve 50. ayetler)

2.	 Aşağıdakilerden	hangisi	meleklere	ait	bir	özellik	
değildir?

A) Nurdan yaratılmıştır.
B) Evlenme, üreme, yorulma, uyuma özellikleri yok-

tur.
C) İsyan etmezler.
D) Yeme ve içme özellikleri vardır.

3. "Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder 
kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun."

 (Fâtır suresi, 1. ayet)

	 Verilen	ayette	meleklerin	hangi	özellikleri	vurgu-
lanmaktadır?

A) Ruhsal yapısı
B) Fiziksel özellikleri
C) İnanç sistemi
D) Sayıları

4. I. Cebrail (a.s.)
 II. Mikail (a.s.)
 III. İsrafil (a.s.)
 IV. Azrail (a.s.)
 V. Münker ve Nekir
	 Yukarıda	verilenlerden	hangisi	dört	büyük	melek-

ten	biri	değildir?

A) Yalnız V  B) I ve III
C) III ve IV  D) I, II ve V

5. "Kıyametin kopması ve yeniden diriliş sırasında ol-
mak üzere iki kez sûra üflemekle görevli melektir."

	 Verilen	açıklama	aşağıdaki	meleklerden	hangisi-
ne	aittir?

A) Cebrail (a.s.) B) Mikail (a.s.)
C) İsrafil (a.s.) D) Azrail (a.s.)
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6. "Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli yazıcılar 
vardır; onlar yapmakta olduklarınızı bilir."

 (İnfitâr suresi, 10. ve 12. ayetler)

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 ayette	 ifade	 edilen	me-
leklerdir?

A) Azrail   B) Münker ve Nekir
C) Kirâmen Kâtibin D) Mikail

7. I. Yağmur, kar, rüzgar vb. gibi doğa olaylarını 
Allah'ın izniyle düzenlemekle görevlidir.

 II. Yüce Allah'ın bildirdiği emir yasak, öğüt ve ha-
berleri peygamberlere iletmekle görevlidir.

 III. Allah'ın izniyle eceli gelenlerin canlarını almakla 
görevli olan melektir.

	 Numaralanmış	özelliklerden	hangisi	Mikâil	(a.s.)'a	
ait	bilgilerden	biridir?

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

8. Meleklere iman, insanın olumlu ve güzel davranışlar 
kazanmasına katkı sağlar.

	 Buna	 göre,	 aşağıdakilerden	 hangisi	 buna	 örnek	
gösterilemez?

A) Meleklerin, yaptığı her şeyi kaydettiğine inanan 
insan haksızlık yapmaz, yalan söylemez.

B) Doğruluğu ve dürüstlüğü hayatında ilke edinir.
C) İnsanlara sevgi ve saygıyla yaklaşır onların canı-

na ve malına zarar vermez.
D) İftira, gıybet gibi davranışlara devam eder.

9. İslam inancına göre, imanın altı esasından biri melek-
lerin varlığına inanmaktır. Meleklerin varlığına inan-
manın insana sağladığı birçok fayda vardır.

	 Buna	göre;

 I. İnsanı iyi ve güzele teşvik etmeleri
 II. İnsanı günah işlemekten alıkoymaları
 III. İnsana ahiret ve hesabı unutturmaları
 IV. İnsanı görünür görünmez kazalardan korumaları
	 durumlarından	 hangileri	 bu	 faydalar	 arasında	

gösterebilir?

A) I ve II  B) III ve IV
C) I, II ve IV  D) II, III ve IV

10. 
Sevgili Öğrenciler! Geçen dersi-
mizde bazı meleklerin isimlerini 
ve görevlerini öğrenmiştik. Yeni 
konumuza geçmeden önce ko-
nuyu pekiştirmek için bunları ha-
tırlayalım istiyorum. Evet, kimler 
söylemek ister?

	 Hakan	 Öğretmen’in	 meleklerin	 görevleriyle	 ilgili	
sorusuna	aşağıdaki	öğrencilerden	hangisi	yanlış 
cevap	vermiştir?

A) Aslıhan : Ben anlattıklarınızdan Mikail isimli meleği 
hatırlıyorum. Görevi, insanların günah ve sevap-
larını yazmaktı.

B) Selman : Ben Cebrail meleği biliyorum.  Allah’tan 
(c.c.) aldığı vahiyleri peygamberlere iletmekle  gö-
revliydi. Peygamberimize Kur’an ayetlerini getiren 
de oydu.

C) Meltem : Adı çok bilinen bir melek var, Azrail. He-
pimizin bildiği gibi görevi, ölüm vakti gelen canlı-
ların ruhunu almak.

D) Burak : Ben de Münker-Nekir meleklerini hatırlı-
yorum. Allah'ın emriyle kabirde ölen insanları sor-
gulamakla görevli meleklerdi. 

11. “Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman 
etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, me-
leklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler 
ve şöyle dediler: ‘Onun peygamberlerinden hiçbirini 
(diğerinden) ayırt etmeyiz.’ Şöyle de dediler: İşittik ve 
itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden affını dileriz. Sonun-
da dönüş yalnız sanadır.”  (Bakara suresi, 285. ayet.) 

	 Bu	ayette	meleklerle	ilgili	vurgulanan	en	kapsamlı	
düşünce	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Görülmeyen varlıklardan olsalar da meleklerin var-
lığı, Kur’an ayetleriyle sabit bir hakikattir.

B) Meleklere iman, Kur’an’da inanç esasları arasında 
sayılan ve her müminin iman etmesi gereken bir 
konudur.

C) Peygamberimiz meleklerin varlığına iman etmiştir.
D) Meleklerin varlığına müminler de iman etmişlerdir.
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