7. SINIF

1.ÜNİTE
MELEK VE AHİRET İNANCI
7.1.1. Varlıklar âlemini özelliklerine göre ayırt eder
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“Yaratılan bütün varlıklar, âlemi oluşturur. Âlemde duyu
organlarımızla algılayabildiğimiz ve algılayamadığımız
sayısız varlıklar vardır. Varlıkları, maddi ve manevi varlıklar olarak da ayırabiliriz.” Örneğin, _______ gibi varlıklar manevi varlıklar arasında değerlendirilir.

 Âlemdeki varlıklar sadece gördüklerimizden ibarettir.
Görmediğimiz varlığın gerçekliğinden söz edemeyiz.
 Bir varlığın var olduğunu kabul etmemiz için onu gözlerimizle görmemiz şart değildir.
 Âlemde var olan varlıkların tamamını geliştirilen aletlerle görebiliriz.

Metindeki boşluğa;

 Âlemde var olan bütün canlı ve cansız varlıklar Allah
tarafından yaratılmaktadır.

I. Cin

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

III. Mikroorganizma

A)  - 

B)  - 

ifadelerinden hangileri getirilebilir?

C)  - 

D)  - 

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

II. Ruh

2

Duyu organlarımızla
kavrayabildiğimiz varlıklar

Özel aletlerle kavrayabildiğimiz
varlıklar

Vahiy sayesinde kavrayabildiğimiz
varlıklar
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• Nur’dan yaratılan, Allah’ın emirlerini eksiksiz yerine
getiren, sürekli ibadet eden varlıklardır.
• Ateşten yaratılan ve Allah’ın emir ve yasaklarına uymakla sorumlu olan, akıl ve irade sahibi varlıkların genel ismidir.

Varlıklar âlemini bu şekilde gruplandırdığımızda,
I. İnsan
II. Şeytan

• Allah’ın emir ve yasaklarına uymak istemeyen, Allah’a
karşı büyüklenen ve ateşten yaratılan varlıklara verilen
isimdir.

III. Cin
IV. Virüs
ifadelerinden hangileri aynı grupta değerlendirilir?

Verilen boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) II - III

B) I ve III

A) Cin-Melek-Şeytan

B) Melek- Cin-Şeytan

C) III ve IV

D) II ve IV

C) Melek- Cin-Müşrik

D) İblis-Cin- Şeytan
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Evrende yer alan birçok varlığı çıplak gözle görebilmemiz mümkün değildir. Fakat geliştirilen teknolojik aletlerle uzakta olan gezegenleri de çok küçük olan mikroorganizmaları da görebilmekteyiz. Aynı durum duyma
duyumuz için de geçerlidir. Birçok sesi kulağımızın algılayabildiği ses aralığına göre duyar veya duymayız.
Bunları da duyabilmemiz için aletlere ihtiyaç duyarız.
Bu durum bize ________________________ gösterir.

Kendisine düşünme yeteneği verilen insan, yaratılan
diğer varlıklar arasında ayrı bir öneme sahiptir. Bu sebeple insan diğer varlıklardan ayrılır. İnsan düşünür,
iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı birbirinden ayırt eder. İnsan bu özelliği sayesinde iyiye yönelme, kötülüklerden
uzak durma yeteneğine sahiptir. Bu nedenle yaptıklarından sorumlu tutulan tek varlık da insandır. İnsanın
sahip olduğu bu özelliklerden dolayı diğer varlık la dan
üstün tutulmuştur.

Metnin anlam bütünlüğü dikkate alındığında boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
B) gökyüzüne bakıp tefekkür etmek gerektiğini

Metinde altı çizili olarak belirtilen bölümde insanın
vurgulanan temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

C) bilimsel gelişmeler bize kesin sonuçlar verdiğini

A) İrade

B) Ruh

C) Akıl

D) Vicdan

A) vahiy ile birçok varlığı kavrayabileceğimizi

D) duyu organlarımızın sınırlı bir kapasitesi olduğunu
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