7. SINIF

1.ÜNİTE
MELEK VE AHİRET İNANCI
7.1.5. Allah’ın adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar.
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Toplumun ahlaki gelişiminde ahiret inancının varlığı
önemli bir yere sahiptir. Böyle bir toplumda insanlar kötülük yapmaktan uzak durmaya çalışırlar. İnsanlar ahiret inancının sonsuz, dünya hayatının ise geçici olduğunun farkındadır. Bu şekilde düşünen insanlar da iyilik
yapmaya özen gösterirler. Faydalı tüm işleri salih bir
amel ve ahirete bir yatırım olarak görür. Geçmiş hayatına bitmiş tükenmiş gözüyle bakmaz. Geçmişte işlediği faydalı davranışları, ahirete gönderilmiş kazanç
olarak görür.

Ahiret hayatı, dünya hayatında yapılan her türlü işin
karşılığının bulunacağı bir hayattır. Bu durum _____ ile
ifade edilebilmektedir. Buna ilişkin yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

Metinde vurgulanan düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

( Câsiye suresi, 21-22. ayetler.)

“Yoksa kötülük işleyenler ölümlerinde ve sağlıklarında
kendilerini, inanıp iyi ameller işleyen kimseler ile bir mi
tutacağımızı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar! Allah,
gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese
kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara
zulmedilmez.”
Metinde boş bırakılan yere gelmesi gereken ifadeler hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.”
(Rahman suresi, 26. ayet)
B) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...”

A) Allah’ın adaleti

B) Salih amel.

C) Allah inancı.

D) Allah’ın merhameti.

(Şûra suresi, 30. ayet)
C) “…Bu dünyada iyi davrananlar iyilik görürler. Ahiret
ise onlar için daha hayırlıdır. Kötülükten sakınanların
yurdu ne güzel bir yerdir.”
(Nahl suresi, 30. ayet)
D) “Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü men
eden bir topluluk bulunsun...”
(Al-i İmran suresi, 104. ayet)
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• Sorumluluklarının farkında olur.

Evrende bulunan tüm varlıklar belirli bir süreliğine yaratılmışlardır. Bu süre tamamlandıktan sonra dünya
hayatı sonra erecektir. Kıyamet ile dünyadaki tüm varlıkların sonu gelecek Kıyametten sonra ise yeniden diriliş gerçekleşir. Bütün insanlar, Allah’ın emriyle dirilerek mahşer yerinde toplanacak, Allah tarafından hesaba çekilecektir. Bu dünyadayken bütün yapıp ettikleri, ilahi adalet terazisinde hesap edilecek ve Sıratı geçenler Allah’ın izniyle cennete, geçemeyenler ise cehenneme gideceklerdir.

• Yapılan her işin bir karşılığı olacağını bilir.

Metinden hareketle;

• Dine aykırı olan iş ve davranışları yapmaktan uzak
sakınır.

I. Rızkın helal yol ile elde edilmesi gerekir.

• Ahiret hayatının dünya hayatından çok daha önemli
olduğunu fark eder.

III. Yapılan her davranışın hesabı sorulacak ve ona
göre ödül veya ceza layık görülecektir.

Verilen ifadelerden kaç tanesi ahiret inancına sahip
bir birey için söylenebilir?

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
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A) 1

B) 2

C) 3

II. İnsanlar, dünyada belirli bir süre kalacaktır.

D) 4
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A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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“Kim iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı vardır; kim
de kötülükle gelirse o sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar.”

Ahiret hayatı, Allah’ın adaleti ile doğrudan ilgilidir. Bu
dünyada yaptığı davranışın karşılığını tam bir şekilde
alamayan insan, ahirette hak ettiği her şeye sahip olacaktır. Dünyada çeşitli nedenlerden dolayı adalet yerine gelmese de ahirette herkes, yaptıklarının karşılığını eksiksiz olarak alacaktır. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır: __________________________________.

(En’âm suresi, 160. ayet)
Verilen ayette;
I. Yüce Allah insanlara karşı merhametlidir.

Metinden boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden
hangisi gelmelidir?

II. Allah, insanlara adalet ile hükmeder.
III. Allah, hiçbir şeye muhtaç değildir.

A) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”

ifadelerinden hangileri vurgulanmıştır?

(Necm suresi, 39. ayet)
B) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür; kim de
zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)
C) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü
ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”
(Enbiyâ suresi, 35. ayet)
D) “Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah’a aittir. O, her şeye kadirdir.”
(Maide suresi, 120. ayet)
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