




3

1.BÖLÜM
ETKİNLİKLER

Kabir Hayatı     

Ruhlar Âlemi   

Sur’a Üfürülüş                       

Kıyametin Kopması               

Yeniden Diriliş                         

Haşrolmak                           

Amel Defterinin Verilmesi     

Hesap                                       

Mizan

Ana Rahmi

Kevser Havuzu

Sırat

Şefaat

İmtihan Dünyası

A’raf

Cehennem

Cennet

Aşağıda ahiret hayatının aşamalarıyla ilgili başlıkları örnekteki gibi boyayınız.

UYGULAMA-1
Renklendirme

ETKİNLİK
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Aşağıdaki soruları bu tabloya göre cevaplayınız. 
a. Hangileri dört büyük melektir? ( - - - -,  - - - -,  - - - -,  - - - - )
b. Hangileri ahiret hayatı ile ilgili verilen kavramlardır? ( - - - -,  - - - -,  - - - -,  - - - - )
c. Hz. İsa ile ilgili kelime ve kavramlar hangileridir? ( - - - -,  - - - -,  - - - -,  - - - - )
d. Gözle görülemeyen varlık grupları hangileridir? ( - - - -,  - - - -,  - - - - )

Cebrail Kıyamet İncil

Melek Şeytan Mikail

Kudüs Azrail Ba’s

Mizan Mahşer İsrafil

Cin Mesih Meryem

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

13 14 15

Aşağıdaki cümleleri doğru-yanlış açısından değerlendiriniz. Doğru olanların başına “D”, yanlış olanların 
başına "Y" yazınız.

Münker Nekir, insanın sağında ve solunda bulunan me-
leklerdir. Sağdaki melek, iyi davranışları; soldaki melek 
ise kötü davranışları kaydetmekle görevlidir.
Âlem; Yüce Allah’ın yarattığı, duyu ya da akıl yoluyla kav-
ranabilen varlıkların tamamını ifade eden bir kavramdır.
Melek; Yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görev-
lendirdiği, gözle görülmeyen varlıklara verilen isimdir.
Cinler, çağrılınca davete gelen misafirlerdir.

Hz. İsa (a.s.), Hz. Meryem’in oğludur.

Kıyametin kopma saati, Allah’ın bildiği bir gayb bilgisidir.

Haşr, ahirette insanların sorguya çekilmek için toplanma-
larıdır.
Hz. İsa’ya indirilen kutsal kitap Tevrat’tır.

Cinler, bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.

Nâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in son suresi olup altı ayetten 
oluşmaktadır.

UYGULAMA-2
Yapılandırılmış Grid

ETKİNLİK

UYGULAMA-3
Doğru-Yanlış

ETKİNLİK
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a. Aşağıda Nâs suresinin okunuşu karışık olarak yazılmıştır. Doğru sıralanışını örnekteki 
gibi rakamlarla gösteriniz.

b. Aşağıda Nâs suresinin manası karışık olarak yazılmıştır. Doğru sıralanışını örnekteki 
gibi rakamlarla gösteriniz.

5 Min şerrilvesvâsilhannâs

Melikinnâs

Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi

İlâhinnâs

Bismillahirrahmânirrahîm

Kul e'ûzü birabbinnâs

Minelcinneti vennâs

3 İnsanların hakimine

O ki, insanların göğüslerine vesveseler 
fısıldar

Rahman, Rahim Allah’ın adıyla

O çok sinsi vesvese verenin şerrinden

İnsanların ilahına

Gerek cinlerden gerekse insanlardan

De ki: insanların rabbine sığınırım

UYGULAMA-4
Sıraya Koyalım

ETKİNLİK
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UYGULAMA-5
Bir Peygamber Tanıyorum

ETKİNLİK

Hz. İsa Kur’an-ı Kerim’de 13 surede 33 ayette söz konusu edilir. O’nun anne-
si adına bir sure tahsis edilmiştir: Meryem. Bu surede Hz. İsa’nın doğumu, çocukluğu, peygamberli-
ği v.b. hususlara temas edilir. Ayrıca başka bir surenin adı da Hz. Meryem’in ailesi olan Âl-i İmran’dır.
Kur’an’da Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelişi Hz. Adem’in yaratılışına benzetilir. (Âl-i İmran, 3:59)
Kur’an’da Allah Teala, “Meryem’in oğlu Mesih’in Allah olduğunu söyleyenlerin küfürde oldukları-
nı” (Maide, 5:17) beyan etmektedir. Ayrıca “Allah üçün üçüncüsüdür.” diyenler de Kur’an’ın beyanı-
na göre (Mâide, 5:73), kâfir olmuşlardır. Kur’an’da Allah Teala Hz. İsa’nın (a.s.) bir kul ve peygamber ol-
duğunu, O’nun da daha önceki peygamberlerden bir farkının bulunmadığını açıkça beyan etmektedir. 
Kur’an’daki ilahî ifadelere müracaata devam ettiğimizde Hz. İsa’nın “İsrailoğulları-
na hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a ibadet edin.” talimatını verdiğini görürüz. Fa-
kat Yahudiler onu öldürmeye kalkmışlardır. O ayrıca Allah’a şirk koşmayı kesinlikle yasaklamıştır.
Kur’an’daki Hz. İsa ile ilgili şu ayet dikkat çekicidir. Allah, kıyamet günü şöyle diyecek: “Ey Meryem 
oğlu İsa! Sen mi insanlara, Allah’ı bırakarak beni ve anamı iki ilâh edinin, dedin?” İsa da şöyle diye-
cek: “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem, benim için söz konu-
su olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, 
ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.” (Mâide Suresi, 5:116)

Yukarıdaki metne göre aşağıdaki bilgileri doğru-yanlış açısından değerlendiriniz. Doğru olanların başına 
“D”, yanlış olanlara “Y” işareti koyunuz.

Hz. İsa’nın annesinin ismi Al-i İmran’dır.

Hz. İsa’nın yaratılışı aynı Hz. Âdem gibi olmuştur.

Kur’an’da birçok ayette Hz. İsa’dan bahsedilmiştir.

Hz. İsa Hristiyanlara gönderilmiş bir peygamberdir.

"Allah üçün üçüncüsüdür." diyenler, Hz. İsa’yı Tanrı görenlerdir.

Kur’an’da Hz. İsa’nın annesinin ismiyle bir sure vardır.

Kur’an-ı Kerim Hz. İsa’nın doğumu, çocukluğu ve insanları “tevhid” inancına davetinden de bahseder.

Kur’an, Hz. İsa’yı Tanrı’nın oğlu olarak görenleri günahkâr saymaktadır.

Ahirette Hz. İsa kendisini ve annesini tanrılaştıranlardan ayrılacak ve şikayetçi olacaktır.

Yahudiler Hz. İsa’ya derin saygı duymuşlardır.

İslam inancında Hz. İsa Allah’ın kulu ve elçisidir.
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UYGULAMA-6
Boşlukları Dolduralım

ETKİNLİK

UYGULAMA-7
Listeleyelim

ETKİNLİK

(sağ, cennet, Nâs, şükrünü, çocukları, hesaba, sol, korumak, İncil, melek, ihtiyarları, ahiret, gençleri, ebedi yaşama 
arzusu, cehennem)
Yukarıdaki sözcükleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları uygun biçimde doldurunuz.
a.  - - - -,  Hz. İsa’ya gönderilen kutsal kitaptır.
b.  - - - - ,  Kur’an’ın son suresidir.
c. Her insanın   - - - -  ve   - - - -   omuzunda iki melek bulunur.
d. İnsanı dünyada kötülüklerden koruyan en önemli esaslardan biri de   - - - -   inancıdır.
e. Ahirete iman,  - - - -   korkulardan,  - - - -   taşkınlıklardan,  - - - -   ümitsizlikten kurtaran önemli bir iman esasıdır.
f. Nâs suresi, kişinin korku, kaygı, telaş, kafa karışıklığı gibi durumlardan kendini - - - -  için sıklıkla okuması gere-  

ken surelerden biridir.
g. Yüce Allah yarattığı her varlığın   - - - -   yerini getirsin diye bir melek yaratmıştır.
h. Meleklerin sayısı çoktur, hatta her kar tanesini, her yağmur damlasını indirmekle görevli bir   - - - -   vardır.
i. Her insanda var olan   - - - -    - - - -    - - - -   ahiretin varlığına güçlü bir delildir.
j. Dünyadaki savaşların, fitne ve fesatların, hayvan ve bitkilere verilen zararların önemli sebeplerinden biri de 
   ölümden sonra   - - - -   çekilmeye olan inançsızlıktır.
k.  - - - -  beklentisi ve   - - - -  korkusu insanı zulüm işlemekten alıkoyar.

Yandaki görselde yazılan bilgileri dünya ve ahi-
ret hayatı açısından  değerlendiriniz. Bu metin-
deki uygun kavramları başlıkların altına yazınız.             
(sabavet: çocukluk)

Dünya Hayatı Ahiret Hayatı

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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UYGULAMA-8
Bulmaca Çözelim

ETKİNLİK

14

15

2

17

12

9

10

8

18

11

7

16

5

13

6

4

1

3

Soldan sağa Yukarıdan aşağıya
1. Kur’an-ı Kerim’in en son suresi.
2. Sur’a üfleyecek olan melek.
3. Hz. İsa’nın namı(lakabı).
4. Cehennem üzerine kurulu köprü.
5. İnsanın baş düşmanı.
6. Hz. İsa’nın annesi.
7. Mahşerde her şeyi tartacak hassas terazi.
8. İnsan gibi imtihanda olan fakat görülmeyen varlık.
9. İnsanların ve cinlerin yaratılış amacı.
10. Sorgu-sual melekleri.

11. Gözle görülmeyen, gizli olan.
12. Allah’ın (c.c.) yarattıklarından her biri.
13. İman edip iyilik yapanların gideceği yer.
14. Hz. İsa’nın yaşadığı şehir.
15. Öte dünya hayatı, ebedi alem.
16. Ahirette insanların toplanacağı yer, meydan.
17. Bir canlının hayatının kesin olarak sona ermesi.
18. Hz. İsa’nın gönderildiği fakat kendisini öldürme- 
ye kalkan kavim.
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Kur’ân-ı Kerim’in birçok ayetinde meleklerin varlıklarından bahsedilir. Fakat insanlara mahsus olan yeme, içme, 
uyuma ve evlenme gibi sıfatlardan; erkeklik, dişilik gibi cinsiyetten ve her çeşit günah işlemekten uzaktırlar. Melek-
ler Allah’ı tenzih ve tesbih eden nurani, latif varlıklardır.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Şeytan, Allah’a isyan eden bir melektir.
B) Meleklerin gıdaları yaptıkları ibadetlerdir.
C) Hiçbir melek Allah’ın emrini yerine getirmede gevşeklik göstermez.
D) Cebrail (a.s.) bazen insan şeklinde Peygamberimize vahiy getirmiştir.

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun katındakiler O’na ibadet etmekte (asla) kibir göstermezler ve 
(asla) yorulmazlar. Gece ve gündüz durmadan (yorulmadan) O’nu tesbih (ve takdis) ederler.” (Enbiyâ, 21:19-20) 
Bu ayet-i kerimede bahsedilen varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ruhlar 
B) Melekler
C) Peygamberler
D) Cennetlik olanlar

Melekler; Allah Teâlâ’ya ibadet ve taatle meşgul olan ruhani, nurani, latif varlıklardır. Allah’ın kendilerine verdiği her 
emri derhal ve aynen yerine getirirler ve asla itaatsizlik etmezler.

Bu metinden “melekler” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Allah’ın yarattığı kullardır.
B) Eceli olan varlıklardır.
C) Allah’ın emirlerine harfiyen bağlıdırlar.
D) İnsanlar gibi sabit bir bedenleri yoktur.

Bazı meleklerin görevi değişik şartlarda ve çeşitli işler sırasında insanları muhafaza etmek, onları koruyup gözet-
mek, insanların yaptığı iyi ve kötü her türlü iş ve davranışı kaydetmektir.
Bu paragrafta anlatılan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamele-i Arş Melekleri
B) Mukarrebûn Melekleri
C) Münker Nekir Melekleri
D) Kiramen Kâtibin Melekleri

Bazı meleklerin görevi, ölen ve kabre konan her kula; Rabbi, peygamberi ve kitabı hakkında soru sormaktır.

Bu paragrafta anlatılan melekler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hamele-i Arş Melekleri
B) Mukarrebûn Melekleri
C) Münker Nekir Melekleri
D) Kiramen Kâtibin Melekleri

2.BÖLÜM
ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

1. 

2.

3.

4.

5.
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6. 

7. 

8. 

“Ey insanlar! Eğer öldükten sonra tekrar dirilme konusunda şüphede iseniz (ilk yaratılışınızı düşününüz). Şunu bilin 
ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alâkadan, (aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları önce belirsiz, sonra 
belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki, size (kudretimizi) gösterelim. Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar 
rahimlerde bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi (büyütü-
rüz). İçinizden kimi vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür; tâ ki bilen bir kimse 
olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin.” (Hac, 22:5) 

Ahiretin varlığını gösteren aşağıdaki delillerden hangisi bu ayette geçmemektedir?
A) İnsana ebedi yaşama duygusunu veren, insanı ölümünden sonra diriltecektir.
B) İnsanı anne karnından dünyaya getiren, onu tekrar yaratacak güce sahiptir.
C) Hz. Adem’i canlı bir varlık olarak topraktan yaratan, insanı ahirette yaratacak güce sahiptir.
D) İnsanı bebeklik, gençlik ve yaşlılık aşamalarına getiren, onu ölümden sonra da diriltecektir.

“(Ey insanlar!) Sizin yaratılmanız da diriltilmeniz de ancak tek bir kişinin yaratılması ve diriltilmesi gibidir. Şüphesiz 
ki Allah, her şeyi işiten ve görendir.” (Lokmân, 31:28) 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu ayette altı çizili sözcük grubunu en iyi şekilde açıklamaktadır? 
A) Zorluk-kolaylık insan için geçerlidir.
B) Bütün insanların atası Hz. Adem’dir.
C) Yüce Allah yaptığımız her şeyi işiten ve görendir.
D) Varlıklar yok iken yaratıldığından Allah için kolaylık-zorluk birdir.

I. “Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik. Kullara rızık olması için birbirine 
girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte 
hayata yeniden çıkış (insanların yeniden diriltilip kabirlerden çıkarılmaları) da böyledir.” (Kâf, 50:9-11) 
II. “Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini 
düşünmezler mi?” (Ahkâf, 46:33)
III. “İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler.” (Kâf, 50:15) 
IV. “Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi 
tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar?” (Câsiye, 45:21)

Yukarıdaki ayetlerde ahiretin varlığı ile ilgili gösterilen kanıtlar şu şekildedir:
a. Yoktan yaratan, öldürdükten sonra ikinci yaratmayı da yapacaktır.
b. Dünyada iken zulme uğrayanlara haklarını, zalimlere de cezalarını Allah ahireti yaratarak verecektir.
c. Sonsuz diyebileceğimiz evreni yaratan, insanı ölümünden sonra tekrar diriltecektir.
d. Gözümüzün önünde yeryüzünü sonbahar ve kışın öldürüp ilkbaharda dirilten, insanı da ölümünden sonra dirilte-
cektir.
Ayetler ile kanıtlar eşleştirilirse doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

I II III IV

A) a b c d
B) c b b a
C) d c a b
D) b a c d
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9. 

10. 

“İlkbahar mevsimindeki yaratılış ve dirilişe bakıp görüyoruz ki, Allah Teâlâ, çok kısa bir zaman zarfında küçük ve 
büyük hayvanlardan ve bitkilerden milyonlarca türü topluyor ve yeryüzüne yayıyor. Bütün ağaçların ve otların kökle-
rini ve bir kısım hayvanları aynısıyla diriltiyor. Bir kısmını da benzerleriyle yaratıyor. Hâlbuki toprak altında tohumlar 
ve çekirdekler o kadar karışmışken tam bir ayrım ile karışmaksızın çok çabuk diriltiliyorlar. Hem de çok düzenli bir 
şekilde. Hiç mümkün müdür ki bu işleri yapan yaratıcıya bir şey ağır gelebilsin? İnsanı tekrar diriltemesin? 

Bu parçada anlatılmak istenen düşünceyi aşağıdakilerden hangisi en iyi ifade etmektedir?

A) Yüce Allah sayamayacağımız kadar hayvan ve bitkiyi çok kolay bir şekilde yaratmaktadır.
B) Allah için hiçbir zorluk yoktur, O bir şeyin olmasını istediği zaman “Ol!” der ve o şey oluverir.
C) Mevsimlerde görülen sayısız ölüm ve yaratılmalar, insanoğlunun ahirette dirileceğine örnektir.
D) Bitkilerin sayısız tohum ve çekirdekleri aynı toprağa düştükleri halde hiçbir karışıklık olmaksızın yaratılmaktadır.

Nâs suresinde “Min şerrilvesvâsilhannâs” ayetinden sonra gelen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlâhinnâs
B) Melikinnâs
C) Minelcinneti vennâs
D) Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi
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CEVAP ANAHTARI

Çoktan Seçmeli Sorular
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A B B D C A D C C D

ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR

Etkinlikler
 
1.Uygulama    4.Uygulama
        a bölümü Yukarıdan aşağıya sırayla  5-3-6-4-2-1-7   
                       b bölümü Yukarıdan aşağıya sırayla  3-6-1-5-4-7-2
     5.Uygulama
     Yukarıdan aşağıya sırayla  Y, Y, D, Y, D, D, D, Y, D, Y, D
     6.Uygulama    7.Uygulama   
   
     
          
     
  
         
    

2.Uygulama
a. 1-6-8-12
b. 2-9-10-11
c. 3-7-14-15
d. 4-5-13

3.Uygulama
Yukarıdan aşağıya sırayla
Y, D, D, Y, D, D, D, Y, D, D

ETKİNLİKER

Kabir Hayatı     
Ruhlar Âlemi   
Sur’a Üfürülüş                       
Kıyametin Kopması               
Yeniden diriliş                         
Haşrolma                             
Amel Defterinin Verilmesi     
Hesap                                       
Mizan
Ana Rahmi
Kevser Havuzu
Sırat
Şefaat
İmtihan Dünyası
A’raf
Cehennem
Cennet

a İncil
b Nâs
c sağ, sol
d ahiret
e çocukları, gençleri, 

ihtiyarları
f korumak
g şükrünü
h melek
i ebedi yaşama arzusu
j hesaba
k cennet, cehennem

Dünya 
Hayatı
Sabavet
Gençlik
İhtiyarlık

Ahiret 
Hayatı
Kabir
Haşir
Neşir

1-NAS   2-İSRAFİL  3-MESİH
4-SIRAT  5-ŞEYTAN 6-MERYEM
7-MİZAN  8-CİN  9-KULLUK
10-KİRAMENKATİBİN 11-GAYB 12-VARLIK
13-CENNET  14-KUDÜS 15-AHİRET
16-MAHŞER  17-ÖLÜM 18-İSRAİLOĞULLARI

8.Uygulama


