
7. Sınıf 1.Ünite Adı:

Her öğenin hangi grupta olduğunu göstermek için kutuyu işaretleyin

Doğru Yanlış

1. Dünya hayatından
sonra başlayacak olan
ebedi hayata ahiret
hayatı denir.

2. Kainattaki her şeyi
gözümüzle görebiliriz.

3. Müminlerin iman
bakımından en
mükemmeli, ahlakı
güzel olandır.

4. Melekler yemez,
içmez, uyumaz,
evlenmezler.

5. Yahudiler, kurdukları
tuzakla Hz. İsa'yı
öldürmüşler. 

6. Nas suresi Kur'an-ı
Kerim'in ilk suresidir.

7. Cinler bilinçli ve irade
sahibi varlıklardır.

8. Nas suresi Kur'an-ı
Kerim'in son
suresidir.

9. Hz. İsa'nın babasız
dünyaya gelmesi bir
mucizedir.

10. Hz. İsa'ya verilen bir
mucize de asasıyla
denizi ikiye
yarmasıdır.

Doğru Yanlış

11. Meleklerden evlenip
çocuk sahibi olan
varlıklardır.

12. Melekler nurdan
yaratılmış ve sürekli
Allah'a ibadet eden
varlıklardır.

13. Yahudiler Hz. İsa'yı
öldürmek için tuzak
kurmuşlardı.

14. Mahşer, ahirette
bütün insanların
toplanacakları
meydanın adıdır.

15. Kiramen Katibin,
sürekli insanlarla
birlikte olup sevap ve
günahları kaydederler

16. Meleklere iman
İslam'ın bir şartıdır.

17. Ahirete iman eden kişi
sorumluluk sahibi
olması gerekir.

18. Allah’a (c.c.) ve ahiret
gününe iman edip
güzel işler yapanlar
cennete girer.

19. Kabirdeki sorgu
meleklerine Kiramen
Katibin denilir.

20. Kıyametin zamanını
peygamberler
bilebilirler.
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7. Sınıf 1. Ünite Adı:

1. Öldükten sonra kabirde
insanları sorgulamakla
görevli meleklerdir.

2. İnsanın sağında ve
solunda bulunan
melekler

3. Tabiat olaylarını ve
rızıkları yönetmekle
görevli melek

4. Canlıların ruhunu almakla
görevli melek

5. Allah (c.c.) tarafından
vahiy getirmekle görevli
melek

6. Kıyamet gününde Sûra
üflemekle görevli melek

7. Nurdan yaratılmış
görünmeyen varlıklar

8. Ahirette insanların
dirilişten sonra
toplanacakları meydan

9. İnsanların iman ve
amellerinin ahirette
değerlendirilmesini
sağlayan terazi

10. Kıyamet günü dirilişten
sonra insanların bir araya
toplanması

11. Kıyamet gününde
yeniden diriliş

12. Müminlerin ölümden
veya kıyametin
kopmasından sonra
sonsuz mutluluk içinde
yaşayacakları yer

13. Hz. İsa'ya indirilen kutsal
kitap

14. Hz. İsa'nın doğduğu ve
peygamberlik yaptığı
şehir

15. Hz. İsa'ının kendisinden
sonra geleceğini
müjdelediği peygamberin
adı

16. Kur'an-ı Kerim'in son
suresi

17. Hz. İsa'nın annesi

18. Nas suresinde geçen ve
kötülük anlamına gelen
kelime

19. İnsanları kötü şeylere
karşı koruyan melekler

20. Gözle görülmeyen ve
kötülüğün sembolü
olarak bilinen varlık
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