7. SINIF

1.ÜNİTE
MELEK VE AHİRET İNANCI
7.1.2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır.
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I. İnsanlara kabirde soru soracağı rivayet edilen meleklerdir.

“Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve
iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”

II. Doğa olayları ile görevlidir ve canlıların rızıklarını yönetmekle görevlidir.

(Enbiya suresi, 35. ayet)

III. Allah’ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletmekle görevli olan melektir.

“Allah, iman edip iyi ameller işleyenleri bağışlayacağını
ve kendilerine büyük mükâfat vereceğini vadetmiştir.”

Numaralanmış cümlelerde görevleri yazılan melekler aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?

(Maide suresi, 9. ayet)
Verilen ayetlerden;

I

II

III

I. Dünya hayatı insanlar için bir imtihan yeridir.

A) Kirâmen Kâtibin

Mikail

Cebrail

II. İnsanların sınava tabi tutulması ahirette de devam
edecektir.

B) Kirâmen Kâtibin

İsrafil

Mikail

III. Allah’ın emir ve yasaklarına dikkat eden kimseler
Cennet ile müjdelenmiştir.

C) Münker-Nekir

Cebrail

Mikail

D) Münker-Nekir

Mikail

Cebrail

sonuçlarından hangileri çıkartılamaz?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III
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Yüce Allah meleklere birçok özellik ve görev vermiştir.
Cebrail aleyhisselam da bu meleklerden biridir ve Allah’ın emirlerini yerine getirirken de bazı özelliklere sahip olabilmektedir. Kur’an’da da buna kanıt olacak bir
ayet bulunmaktadır:
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Melekler hakkındaki bilgileri bizler vahi yoluyla elde
edebiliriz. Allah’ın bizlere verdiği kadarını bilir, bunun
haricindeki bilgilere ulaşamayız.

“Biz ona meleğimizi (Cebrail) gönderdik de ona tam bir
insan şeklinde göründü.

Meleklerle ilgili olarak;
I. Melekler, yaratılmışlardır gözle görülmezler.

(Meryem suresi, 17. ayet)
Bu metin ve ayette meleklerin aşağıdaki özelliklerden hangisine değinilmiştir?

II. Melekler iradeleri olan, özgür varlıklardır.

A) Cinsiyetleri yoktur.

IV. Melekler kanatları olan varlıklardır.

B) Nurdan yaratılmış varlıklardır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

C) İyiliğin ve güzelliğin sembolü olarak bilinirler.

A) I ve II

B) I ve IV

D) Allah’ın emri ile değişik şekillere girebilmektedirler.

D) III ve IV

D) II ve III

III. Meleklerin doğruyu ve yanlışı ayırt edemezler.
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Melekler Allah’ın emirlerini yerine getirmekle görevli
olan nurdan yaratılmış varlıklardır. Her birinin farklı görevleri bulunmaktadır. Bu meleklerden bir tanesi de tabiat olaylarının ve canlıların rızkının temin edilmesinde
görevlendirilmiştir. Yeryüzünde çıkan çeşit çeşit bitkiler, meyve ve sebzeler bu meleğin kontrolü altında gerçekleşmekte ve yeryüzünde yaratılmaktadır. İnsanların
sağlıklı bir şekilde besin ihtiyacının karşılanmasında
büyük bir etkiye sahip olmaktadır.

İnsanları bütün davranışları yüce Allah’ın emri ile melekler tarafından kayıt altına alınmaktadır. Yapılan davranışlar en ince detaylarına kadar yazılmaktadır. Bu
yazılan davranışlar da ahirette insanların karşısına çıkacaktır. Bununla ilgili olarak yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Metindeki açıklamalar hangi melek hakkında yapılmıştır?
A) Cebrail

B) Mikail

Hayır! Bütün bunlara rağmen siz yine de dini yalanlıyorsunuz. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, değerli
yazıcılar vardır; onlar, yapmakta olduklarınızı bilir.

C) Azrail

D) İsrafil

(İnfitar suresi, 9, 10, 11, 12. ayetler)
Bu melekler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İnsanların davranışları Allah’ın emri ile kayıt altına
alınmaktadır.
B) Davranışların kayıt altına alınması bir delil niteliği taşımaktadır.
C) İnsanların davranışlarını kayıt altına alan bu melekler Münker-Nekir melekleridir.
D) Allah, insanların tüm davranışlarında haberdar olmaktadır.
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