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2. Cümlelerdeki boşlukları yandaki kelimeleri kullanarak doldurunuz. Kelimeler 

Varlıklar âlemini ______ gruba ayrılmaktadır. Cin 

Ruhani 

Altı 

Görünmeyen  

Ahirete iman 

Sınırlı 

Şeytan 

Melek 

Üç 

_______; Yüce Allah’ın nurdan yaratıp çeşitli işlerde görevlendirdiği, gözle görülmeyen 
varlıklara verilen isimdir. 

______; Yüce Allah’ın ateşten yarattığı, akıl ve irade sahibi olup gözle görülmeyen 
varlıklara denir. 

________ ise ateşten yaratılan ve Yüce Allah’ın emrine karşı geldiği için ilahi rahmetten 
kovulan asi ve kibirli varlığa verilen isimdir. 

Allah’ın (c.c.) haber vermesi sonucu bildiğimiz ______  varlıklar melek, cin, şeytandır. 

İnsandaki bütün duyu organlarının _________ bir kapasitesi olduğu için bazı varlıkları 
göremiyoruz. 

İmanın şartı __________ tanedir. ___________ imanın şartlarından biridir. 

7. SINIF 1. ÜNİTE 1. Görülen ve Görülmeyen Varlıklar Çalışma Kâğıdı-1 

1. Aşağıda verilen cümleleri doğru/yanlışlığına göre işaretleyiniz. 
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1. Varlıklar âlemine ilişkin aşağıdaki 

yargılardan hangisi yanlıştır? (MEB kazanım testi) 

A) Evrendeki bütün varlıkları yaratan Allah’tır.  

B) İnsan varlıkların bir kısmını 

algılayabilmektedir.  

C) Bazı varlıklar araçlar yardımıyla 

görülebilmektedir.  

D) Duyu organlarıyla algılanamayan hiçbir 

varlık yoktur. 

 

Bazı varlıklar duyu organlarıyla algılanamaz. 

Bunları ya Allah’ın haber vermesiyle biliriz veya 

aletler yardımıyla algılarız.  

2. Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın varlığını 

haber verdiği varlıklardan biri değildir? (MEB 

kazanım testi) 

A) Hücre    B) Ahiret    C) Cin    D) Melek 

 

 “[Bilin ki] her kim Allah'ı, meleklerini, 

vahiylerini, peygamberlerini ve kıyamet-

hesap gününü inkâr ederse, tam anlamıyla 

dalalete (doğru yoldan ayrılmışlar) düşmüş 

olur.” Nisa Suresi, 136. Ayet 

3. Verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Ayette imanın bazı şartları sayılmıştır. 

B) Yüce Allah meleklere iman etmemizi 

emretmektedir. 

C) Kim imanın şartlarından birini inkâr 

ederse doğru yoldan çıkar. 

D) Ayette imanın bütün şartları sayılmıştır. 

3. Aşağıdaki kelimeleri 
bulmacada bulunuz. 

1. ALLAH 
2. VARLIK 
3. MELEK 
4. CİN 
5. ŞEYTAN 
6. İNSAN 
7. İMAN 
8. İSLAM 
9. GÖRÜNEN 
10. GÖRÜLMEYEN 
11. EVREN 
12. SOYUT 
13. SOMUT 
14. RUHANİ 
15. ALTI ŞART 

4. Çoktan seçmeli soruları 

cevaplayınız.  


