7. SINIF

1.ÜNİTE
MELEK VE AHİRET İNANCI
7.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar.
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İnsanlar ahirete göç ettiklerinde yeniden dirilişin ardından Allah’ın huzuruna çıkıp hesaba çekilmek için toplanırlar. Bu toplanma olayı Kur’an’da şu şekilde bildirilmektedir:

Gayb hakkındaki bilgileri duyu organlarımız ile algılamamız mümkün değildir. Sadece Allah’ın haber vermesi ile öğrenebiliriz. Kur’an’da haber verilen bilgilerden olan _______ ile ilgili yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra
onlar, Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.”

“Sûra üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak
üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.
Sonra ona bir daha üflenince bir de ne görürsün, onlar
ayağa kalkmış bakıyorlar!”

(En’am suresi, 38. ayet)
Verilen metinde altı çizili bölümde vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

(Zümer suresi, 68. ayet)
Metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken kavramlar hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) Mizan ve mahşer

B) Kıyamet ve sırat

C) Amel defteri ve mizan

D) Kıyamet ve ba’s

A) Mahşer

B) Haşr

C) Mizan

D) Sırat
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Dünya hayatının son bulup ahiret hayatının başlaması
bazı aşamaların gerçekleşmesi ile olacaktır.
Bu aşamalar ile ilgili ayetler örnek verildiğinde;
I. … Onların arkasında, tekrar dirilecekleri güne kadar
(devam edecek, dönmelerine engel) bir perde (berzah)
vardır.
(Mü’minûn suresi 100. ayet)
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Yüce Allah’ın programına göre her varlığın olduğu gibi
insanın da bir yaşam süresi vardır. Bu süre bittiğinde
hayata göz yumar ve ahirete göç eder. Hatta gezegenler ve bütün evren bile zamanı gelince altüst olup yok
olur. Kıyametten sonra yeniden diriliş gerçekleşir. Bütün insanlar, Yüce Allah’ın emriyle dirilerek mahşer yerinde toplanırlar, Yüce Allah tarafından hesaba çekilirler. Bu dünyadayken bütün yapıp ettikleri, ilahi adalet
terazisinde tartılır. İnsanların önünde artık tek bir yol
kalmıştır. Bu yolu geçenler Allah’ın izniyle cennete, geçemeyenler ise cehenneme girerler.

II. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki
hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek…

Bu parçada aşağıdaki kavramların hangisinden söz
edilmemiştir?

(Nisa suresi, 122. ayet)

(Enbiyâ suresi, 47. ayet)
III. (Ey Muhammed!) Sana dağların (kıyamet günündeki) hâlini soruyorlar. De ki: “Rabb’im onları toz edip
savuracak.”
(Tâ-Hâ suresi, 105. ayet)
IV. İman edip salih amel işleyen kimseleri altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetlere sokacağız…

A) Berzah

B) Ba’s

ayetlerinden hangisi oluş sırasına göre en önde yer
alması gerekmektedir?

C) Sırat

D) Mizan

A) I
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B) II

C) III

D) IV
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Kıyametin ardından yeni bir hayat için ruhları bedenleri
ile birleştirilecek olan insanlar İsrafil aleyhisselamın
Sûr’a üflemesi ile dirileceklerdir. İnsanı hiç yokken yaratan yüce Allah’ın insanın bedenini birleştirmesi elbette ki zor bir durum değildir. Bu durum Kur’an’da da
bahsedilmektedir.

Yüce Allah, dinin gereklerini yerine getiren kimseler için
mükâfatlar olacağını bildirmiştir:
Bunlar (var ya); onlara altından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır. Orada altın bileziklerle süslenirler. İnce
ve kalın ipekten yapılmış yeşil elbiseler giyerler. Orada,
sedirler üzerine kurulmuşlardır. Ne güzel bir mükâfat
ve ne güzel bir konak.

Aşağıda verilen ayetlerden hangisi bu duruma örnek olarak gösterilebilir?

(Kehf suresi, 31. ayet)

A) Yüzleri ağaranlar ise, artık onlar Allah’ın rahmeti
içindedirler, içinde de temelli kalacaklardır.

Ayet ve metinde göz önünde bulundurulduğunda
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(Al-i İmran suresi, 107. ayet)

A) Allah’ın emirlerini yerine getiren kimseler ödüllendirilecektir.

B) İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi sanır? Evet, bizim, onun parmak uçlarını
bile düzenlemeye gücümüz yeter.

B) Müminler, Cennet’te güzel bir ortamda yaşayacaklardır.

(Kıyâme suresi, 3 ve 4. ayetler)

C) Allah’a inanmayan kimseler de Cehennem ile cezalandırılacaktır.

C) Eğer, kitap ehli iman edip sakınsalardı, elbette onların kötülüklerini örter ve onları ‘nimetlerle donatılmış’
cennetlere sokardık.

D) Cennetteki insanlar değerli ve güzel elbiseler giyeceklerdir

(Maide suresi, 65. ayet)
D) Rableri onlara Katından bir rahmeti, bir hoşnutluğu
ve onlar için, kendisine sürekli bir nimet bulunan cennetleri müjdeler.
(Tevbe Suresi, 21. ayet)

1D 2A 3B 4B 5C 6B

2

