
8. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Adı : ...........................................

Soyadı : ...........................................

D
ER

S 
U

YG
U

LA
M

A
 T

ES
Tİ

 •
 0

1

Kader ve Kaza İnancı - I

1. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”

(Kamer suresi, 49. ayet.)

Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin ver-
miş olduğu örnek bu ayeti destekler nite-
likte değildir?

Hale

Dere yataklarına evlerin yapıl- 
ması

A)

Müge

Bitkilerin karbondioksit tüketip 
oksijen üretmesi

B)

Nalan

Yağmur ve karın yağması

C)

Yelda

Atmosferin Dünya’nın etrafını 
kuşatması

D)

2. “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket et-
mektedir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun 
eğerler. Göğü (o) yükseltti ve ölçüyü (o) koy-
du. Sakın dengeyi bozmayın.”

(Rahmân suresi, 5-8. ayet.)

Bu ayetleri ilke edinen bir kişiden aşağı-
daki davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Yenilenebilir enerji kullanmaya dikkat et-
mesi

B) Fabrika bacalarına arıtma cihazı kurdur-
ması

C) Ormanlık arazileri tarım arazisine dönüş-
türmesi

D) Atık mutfak yağlarını geri dönüşüme gön-
dermesi

3. Allah (c.c.), evren için bazı yasalar koymuş-
tur. Bu yasalar evrende bulunan bütün varlık-
ların uyum içerisinde yaşayabilecekleri ortamı 
sağlamıştır.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz?

A) Canlılar birbirleriyle mükemmel bir uyum 
içinde yaşarlar.

B) Allah’ın yaratmasında bir eksiklik ve dü-
zensizlik bulunmaz.

C) Evrendeki her şey belli bir düzen ve uyum 
içinde devam eder.

D) Evrende var olan düzen ve uyum tesadüf-
lerden ibarettir. 

4. “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. 
Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete ha-
yat veririz…”

(Zuhruf suresi, 11. ayet.) 

Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) İrade ve sorumluluk

B) Evrendeki düzen

C) Ecel ve ömür

D) Emek ve rızık

5. “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın 
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor 
musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet.)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmaktadır?

A) Her canlının kendine özgü üreme sistemi 
vardır.

B) Her şeyin yaratıcısı olan Allah’tır (c.c.).

C) Evren, canlıların yaşamasına uygun bir 
yerdir.

D) Allah (c.c.), her şeyi kusursuz ve ölçülü 
yaratmıştır.



Kader ve Kaza İnancı - I

6. • Dünya yaşanılamaz şekilde sıcak veya 
soğuk olabilirdi.

• Deprem, sel gibi felaketler hayatı yaşan-
maz hâle getirebilirdi.

• Ölümcül hastalıklar canlıların neslini tüke-
tebilirdi.

Bu ifadeler aşağıdaki sorulardan hangi-
sinde cevap olarak verilmiştir?

A) Evrende düzen olmasaydı ne olurdu?

B) İnsanların evrendeki düzene karşı sorum-
lulukları nelerdir?

C) Evrendeki düzenin kaynağı nedir?

D) Evrendeki canlıları bekleyen sorunlar ne-
lerdir?

7. Enerji üretimi, ısınma, ulaşım gibi “yakmaya” 
dayanan insan faaliyetleri atmosferde kar-
bonmonoksit ve diğer sera gazlarının birikimi-
ne, bunlar da yeryüzünün ısısını hapsederek 
küresel ısınmaya yol açmaktadır. Bu ise in-
sanların dünya üzerindeki yaşamlarını olum-
suz etkilemektedir.

Bu durum ile ilgili Kur’an-ı Kerim’in insanla-
rı uyardığı ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “İnsan için kendi çalışmasından başka bir 
şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet.)

B) “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin ar-
dına düşme…”

(İsrâ suresi, 36. ayet.)

C) “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) 
Allah koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”

(Rahmân suresi, 7-8. ayetler.)

D) “…Herkesin kazandığı iyilik kendi yararı-
na, kötülük de kendi zararınadır…”

(Bakara suresi, 286. ayet.)

8. 

Öğretmen

Allah (c.c.), yeryüzünü içinde yaşa- 
yan canlılar için gereken donanımda 
ve mükemmellikte yaratmıştır. Ör- 
neğin kutup ayıları, kutup bölgesi- 
nin soğuğuna karşı kürkünün altın- 
daki yağ tabakası sayesinde yaşa- 
mını sürdürmektedir.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin 
anlattığı konuyu desteklemektedir?

A) Hayvanlar içgüdüleriyle yaşarlar.

B) Allah’ın (c.c.) yarattığı her varlık güzeldir.

C) Evrende mükemmel bir uyum vardır.

D) Evren kendiliğinden oluşmuştur.

9. • “Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre dü-
zenleyen Allah’tır.”

 (Furkan suresi, 2. ayet.) 

• “...Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuz-
luk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir 
çatlak (düzensizlik) görüyor musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet.) 

Bu ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı 
sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Evrendeki her şeyin Allah tarafından bir 
ölçü ve düzene göre yaratıldığı 

B) Yaşamda düzensizliğe yer olmadığı 

C) Allah’ın evrene birbiriyle iç içe geçmiş de-
ğişmez yasalar koyduğu 

D) Evrendeki mükemmel işleyiş ve düzenin 
gözle de görülebildiği
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Kader ve Kaza İnancı - II

1. • Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönme-
siyle gece ve gündüz oluşur.

• Dünya’nın Güneş’e uzaklığı canlıların ya-
şayabilmesi için ölçülü bir şekilde ayarlan-
mıştır.

Bu bilgilerin anlamca ilişkili olduğu ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Ant olsun, biz insanı süzme bir çamurdan 
yarattık.”

(Mü’minun suresi, 12. ayet.)

B) “Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de 
hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz ve 
siz bize döndürüleceksiniz.”

(Enbiya suresi, 35. ayet.)

C) “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı 
tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır; 
hüküm ve hikmet sahibidir.”

(Haşr suresi, 1. ayet.)

D) “…Rahman (olan Allah)ın yaratmasında 
hiçbir çelişki ve uygunsuzluk göremezsin. 
İşte gözü(nü) çevirip gezdir, herhangi bir 
çatlaklık (bozukluk ve çarpıklık) görüyor 
musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet.)

2. “Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir 
şey bilmez durumda iken çıkardı. Şükredesi-
niz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi.”

(Nahl suresi, 78. ayet.)

Bu ayet Allah’ın evren için koymuş olduğu 
yasalardan hangisi ile ilgilidir?

A) Fiziksel B) Toplumsal

C) Biyolojik D) Psikolojik

3. 

Öğretmen

Evrendeki hayat, Allah’ın koymuş 
olduğu düzen ve ölçü içerisinde 
devam etmektedir. Bu hususa 
Kur’an-ı Kerim’den şu ayeti örnek 
verebiliriz: “----”

Öğretmenin konuya uygun olarak söyle-
yeceği ayet aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir? 

A) “...Geceyi gündüzün üzerine örtüyor, gün-
düzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneş’i 
ve Ay’ı da koyduğu kanunlara boyun eğ-
dirmiştir...”

(Zümer suresi, 5. ayet.)

B) “Onların işleri aralarında danışma iledir…”
(Şûrâ suresi, 38. ayet.)

C) “O takva sahipleri bollukta da darlıkta da 
Allah için harcarlar…”

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.)

D) “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a 
dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine 
dayanıp güvenenleri sever…”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)

4. Evrendeki her şey, Allah’ın koymuş olduğu fi-
ziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara uygun 
şekilde varlığını sürdürmektedir.

Aşağıdaki örneklerden hangisi diğerlerin-
den farklı bir evrensel yasayla ilgilidir?

A) Her insanın parmak izi diğer insanlardan 
farklıdır.

B) İnsan dış dünyayı sahip olduğu beş duyu 
organıyla tanır.

C) İnsanın yaşayabilmesi için nefes almaya 
ihtiyacı vardır.

D) Yardımlaşma ve kardeşlik insanları bir 
arada tutan duygulardır.



Kader ve Kaza İnancı - II

5. Küresel iklim değişikliğinin temel nedenleri, 
insan aktivitelerindeki artış ile sanayinin geliş-
mesidir. İklim değişikliğinin asıl nedeni küre-
sel ısınmadır. Bunun sebebi ise atmosferde-
ki “sera gazları”nın artmasıdır. Karbondioksit 
en önemli sera gazı olup araç egzozlarından, 
ısınma amaçlı yakılan yakıtlardan, fabrika ba-
calarından atmosfere bırakılmaktadır. Oysa 
bunların kullanımlarında çeşitli önlemler alarak 
daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak 
insanların elindedir.

Bu metinde anlatılan durum ile ilgili insan-
lar aşağıdaki ayetlerden hangisiyle uyarıl-
maktadır? 

A) “…Size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizle-
rinden yiyin ve Allah’a şükredin.”

(Bakara suresi, 172. ayet.)

B) “...Gökyüzünü, o yükseltti ve mizanı (den-
geyi) koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”

(Rahmân suresi, 7-8. ayetler.)

C) “O (Rab) ki seni yarattı. Sana düzgün ve 
ölçülü bir biçim verdi.”

(İnfitâr suresi, 7. ayet.)

D) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yara-
tan odur. Her biri bir yörüngede hareket et-
mektedir.”

(Enbiyâ suresi, 33. ayet.) 

6. 

Bu görsel hangi evrensel yasayla ilgilidir?

A) Fiziksel yasa B) Biyolojik yasa

C) Toplumsal yasa D) Kimyasal yasa

7. Evrende hiçbir şey gelişigüzel değildir. Her 
varlık bir plan, program ve ölçü içinde yaratıl-
mıştır. Allah; evrendeki her varlığa yapacağı 
işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek ver-
miştir. Örneğin Dünya kendi ekseni etrafında 
belirli bir sürede döner ve bu süre değişmez. 
Bu dönüş insanların yaşamalarına imkân 
sağlayacak ölçüdedir. Dünya’nın şimdikinden 
hızlı veya yavaş dönmesi yaşamımızı olum-
suz etkilerdi.

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamalara 
örnek verilemez? 

A) “O; yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve 
düzene koyandır. O, (her şeyi) ölçüyle ya-
pıp yönlendirendir.”

(A’lâ suresi, 2-3. ayetler.) 

B) “Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk 
göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çat-
lak (düzensizlik) görüyor musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet.)

C) “Göklerin ve yerin gaybı (bilinmeyeni, sır-
rı) Allah’a aittir, bütün işler ona götürülür. 
Ona kulluk et ve ona güven. Rabb’in yap-
tıklarınızdan haberdardır.” 

(Hûd suresi, 123. ayet.) 

D) “Biz ölçüyü böyle koyduk. Bizim koyduğu-
muz ölçü, ne güzeldir.” 

(Mürselât suresi, 23. ayet.) 
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Kader ve Kaza İnancı - III

1. Evrensel 
Yasalar

Ayetler

I. Fiziksel
“Göğü (Allah) yükseltti ve öl-
çüyü (Allah) koydu.”

(Rahmân suresi, 7. ayet.) 

II. Toplumsal

“Tartıyı adaletle yapın, teraziyi 
eksik tutmayın.”

(Rahmân suresi, 9. ayet.)

III. Biyolojik

“Allah, insanı pişmiş çamur gibi 
bir balçıktan yarattı.”

(Rahmân suresi, 14. ayet.)

IV. Biyolojik
“Denizde akıp giden dağlar gibi 
yüksek gemiler de onundur.”

(Rahmân suresi, 24. ayet.)

Tablodaki evrensel yasalar ile ayetlerden 
hangisinin eşleştirilmesi yanlıştır?

A) I B) II C) III D) IV

2. I. Yağmurun yağması için bazı şartlar gere-
kir.

II. Dün Ankara’ya kar yağdı.

III. Büyüyünce ticaret ile uğraşacağım.

Numaralanmış ifadelerden hangileri kaza 
kapsamında değerlendirilir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve III D) II ve III

3. I. Hakemin bitiş düdüğü her an çalabilir.

II. Matematik sınavına yarın gireceğim.

III. Dün akşam misafirlerimiz geldi.

IV. Ev ödevlerini yapmazsan sınıfta kalırsın.

Numaralanmış ifadelerden hangisi daha 
çok kaza kapsamında değerlendirilir?

A) I B) II C) III D) IV

4. Evrendeki her şey, Allah’ın (c.c.) koyduğu 
fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalara göre 
hareket etmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evren 
için koymuş olduğu yasaların ortak özel-
likleri arasında yer alır?

A) Toplumsal olayları açıklayacak nitelikte 
olması

B) Gözlemlenebilir ve ölçülebilir nitelikte ol-
mamaları

C) Hepsinin yalnızca canlı varlıkları kapsaya-
cak özellikte olması

D) Allah’ın kaza ve kaderine uygun olarak 
meydana gelmesi

5. I. Bana bulaşmasın da ne yaparsa yapsın!

II. Asitli ve şekerli içecekleri bu kadar çok 
içme!

III. Dere üzerine çok katlı ev yapma dedim!

Numaralanmış ifadelerle ilgili yasaların 
doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangi-
sinde verilmiştir? 

I II III

A) Toplumsal Biyolojik Fiziksel
B) Fiziksel Biyolojik Toplumsal
C) Biyolojik Fiziksel Toplumsal
D) Toplumsal Fiziksel Biyolojik

6. Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, 
yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası 
ilişkilerle ilgili yasalardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde fi-
ziksel yasalarla ilgili bir örneğe yer veril-
miştir?

A) Bitkilerin karbondioksit tüketip oksijen 
üretmesi

B) Suda kaynayan bir yumurtanın çatlaması

C) Toplumların bir arada yaşayabilmesi için 
adalete ihtiyaç duyması

D) Vücut ısısı belirli bir seviyenin altına düşen 
bir canlının yaşamını yitirmesi



Kader ve Kaza İnancı - III

7. Toplumların sağlıklı bir şekilde varlığını sür-
dürebilmesi için uyması gereken yasalara 
toplumsal yasalar denir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi 
toplumsal yasalara örnek gösterilir?

A) “Geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin 
emrinize verdi; yıldızlar da onun emriyle 
emre hazır kılınmıştır…”

(Nahl suresi, 12. ayet.)

B) “Rabb’in bal arısına vahyetti: Dağlarda, 
ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklar-
da kendine evler edin.”

(Nahl suresi, 68. ayet.) 

C) “Ey iman edenler! Adil şahitler olarak Allah 
için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan 
kininiz, sizi adaletten alıkoymasın.”

(Mâide suresi, 8. ayet.)

D) “O, sabahı yarıp çıkarandır. Geceyi bir 
dinlenme, Güneş ve Ay’ı bir hesap (ile) 
kıldı…”

(En’âm suresi, 96. ayet.)

8. • Timsahların ağızlarında altmış civarında 
diş bulunur. Bu dişlerin içi boştur. Dişle-
rin içindeki boşluklarda yeni dişler gelişir. 
Yeni dişler gelişimlerini tamamladıkça 
üstteki eski dişler dökülür. Bir timsah ömrü 
boyunca üç bin kadar diş dökebilir.

• Develer zorlu çöl hayatında ihtiyaçları olan 
besini hörgüçlerinde yağ olarak depolayıp 
hayatta kalabilir.

Bu bilgiler Allah’ın evrene koyduğu hangi 
yasayla ilgilidir? 

A) Fiziksel   B) Toplumsal  

C) Kimyasal  D) Biyolojik 

9. “(Öyle) bir fitneden sakının ki aranızdan yal-
nız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (he-
pinize erişir).”

(Enfâl suresi, 25. ayet.)

Bu ayet Allah’ın evren için koymuş olduğu 
yasalardan hangisine yöneliktir?

A) Psikolojik  B) Biyolojik 

C) Toplumsal  D) Fiziksel 

10. I. Dünya, Güneş ve Ay’ın yörüngeleri

II. Yağmur ve karın oluşumu

III. Gemilerin suda ilerleyişi

IV. Hücrenin bölünmesi

Numaralanmış ifadelerden hangisi Allah’ın 
evrene koyduğu yasalara göre diğerlerin-
den farklı bir yasa ile ilgilidir?

A) I B) II C) III D) IV

 

11. Aşağıda Allah’ın (c.c.) evren için koymuş ol-
duğu yasalarla ilgili öğrenci örnekleri verilmiş-
tir.

Öğrenci örneklerinden hangisi farklı bir 
yasa ile ilgilidir?

A)

Ezgi

Deniz seviyesinde su 100 dere- 
cede kaynar.

B)

Sena

Allah, bütün canlıları çift olarak 
yaratmıştır.

C)

Esra

Dünya kendi ekseni etrafında 
belli bir hızla dönmektedir.

D)

Büşra

Ay, Dünya’nın uydusudur.
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İnsan İradesi ve Kader - I

1. • Arabasıyla aşırı hızla giden Ahmet Bey 
kaza yapınca ‘‘Kaderin önüne geçilmez.’’ 
dedi. 

• Geçimini sağlamak için çalışan Zakir 
amca, “Elimden geleni yapıyorum, emek 
benden, rızık Allah’tan.” dedi. 

• Suçüstü yakalanan kişi, “Kaderimde var-
mış ne yapabilirim.” dedi. 

• Bineceği uçağı kaçıran Elif Hanım, “Bir 
dahaki sefere zamanı daha dikkatli bir şe-
kilde kullanmalıyım.” dedi. 

Bu örnek olaylar göz önüne alındığın-
da aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru 
olur? 

A) Zakir amca yanlış bir tevekkül içindedir. 

B)  Ahmet Bey kaderi doğru anlamıştır. 

C) Elif Hanım’ın kader inancı doğrudur. 

D) Başımıza gelecek kötü hâlleri engelleye-
meyiz.  

2. Allah evreni yaratmış ve evrene belli bir ölçü 
koymuştur, bu ölçü içerisinde de insana akıl 
vermiştir. Ona, neleri yapacağını ve nelerden 
sakınacağını bildirmiştir. Onu davranışların-
dan da sorumlu tutmuştur. O hâlde, insanın 
kötü olan davranışlarını kaderle bağdaştır-
ması doğru değildir. Bazı insanlar, “Ne yapa-
yım, kaderim böyleymiş.” deyip yaptıkları işin 
sorumluluğunu kabul etmek istemez, kadere 
suç atarlar. Bu anlayış İslam dininin kader an-
layışına uygun değildir. Çünkü Allah bize akıl 
ve irade vermiştir.  

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çı-
karılamaz? 

A) İnsan, yaptıklarının karşılığını görecektir. 

B) İnsanın tercihlerinde irade tamamen Al-
lah’tandır. 

C) “Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” demek 
suçu kadere yüklemektir. 

D) İnsanın aklı ve iradesi olduğundan sorum-
luluğu da vardır.

3. İnsan, yapacağı iş ve davranışlara kendisi 
karar verir. İyiye de kötüye de kendi isteğiyle 
yönelir. Aklı ve özgür iradesiyle yaptığı eylem 
ve davranışlarından da sorumludur. 

Bu metinle aşağıdaki ayetlerden hangisi 
ilişkilendirilemez? 

A) “Kim hidayet yolunu seçerse bunu ancak 
kendi iyiliği için seçmiş olur; kim de doğ-
ruluktan saparsa kendi zararına sapmış 
olur…” 

 (İsrâ suresi, 15. ayet.) 

B) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, ken-
di ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” 

(Şûrâ suresi, 30. ayet.) 

C) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik, 
ister şükredici olsun ister nankör.” 

(Beled suresi, 10. ayet.) 

D) “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Ge-
ceyi dinlenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da 
ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar 
mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin tak-
diridir (ölçüp biçmesidir).” 

(En’âm suresi, 96. ayet.)

4. Her canlı doğar, büyür, yaşar ve ölür. Kişinin 
nasıl yaşadığı önemlidir. Çünkü Allah kişiyi 
hesaba çekecektir. Kişi kendi iradesiyle tercih 
ettiği için amellerinin karşılığını alacaktır. İster 
güzel ameller işlesin isterse kötü…

Bu metinde aşağıdaki kavramların hangi-
sinden bahsedilmemiştir? 

A) Ömür ve ecel B) Özgürlük 

C) Rızık D) Sorumluluk

5. İnsan, yaptıklarından sorumlu olması yönüyle 
diğer varlıklardan ayrılır.

Bu durum insanın hangi özelliğinden kay-
naklanmaktadır?

A) Becerikli olması B) Akıllı olması

C) Konuşabilmesi D) Çalışabilmesi



İnsan İradesi ve Kader - I

6. Kader konusu, insanın akıl, irade sahibi, öz-
gür ve sorumlu bir varlık olması ile yakından 
ilgilidir. Özgür iradesiyle seçim yapabilen in-
san, bundan dolayı işlediklerinden sorumlu 
tutulmuştur. Bununla ilgili olarak Allah (c.c.), 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: ----

Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıda-
ki ayetlerden hangisiyle tamamlanabilir?

A) “Kim iyi bir iş yaparsa kendi yararına, kim 
de kötülük yaparsa kendi zararınadır. 
Rabb’in kullarına asla zulmedici değildir.”

(Fussilet suresi, 46. ayet.)

B) “Göklerin ve yerin gaybı (bilinmeyeni, sır-
rı) Allah’a aittir, bütün işler ona götürülür. 
Ona kulluk et ve ona güven. Rabb’in yap-
tıklarınızdan haberdardır.”

(Hûd suresi, 123. ayet.)

C) “Allah’a güven, doğrusu Allah kendisine 
güvenenleri sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 158. ayet.)

D) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a gü-
ven, onu överek yücelt.”

(Furkan suresi, 58. ayet.)

7. İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından so-
rumludur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?

A) İnsan, özgür iradesiyle verdiği kararlardan 
sorumludur.

B) Özgürlükle sorumluluk arasında doğrudan 
bir ilişki vardır.

C) İnsanın özgürlüğünün sınırı olmadığı gibi 
sorumluluğunun da sınırı yoktur.

D) Allah, insanı sorumlu bir varlık olarak ya-
ratmıştır.

8. İslam dini, kişilerin yapamayacakları şey-
lerden sorumlu olmadıklarını beyan etmiş-
tir. Örneğin sağlık sorunları yaşayan bir kişi 
oruç tutamaz, nisap miktarı malı olmayan kişi 
zekât veremez. 

Bu düşünceyi en iyi aşağıdaki ayetlerden 
hangisi açıklamaktadır?

A) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir 
şey yüklemez...”

(Bakara suresi, 286. ayet.)

B) “...Hiçbir kimse başkasının günahını yük-
lenmez…”

(Zümer suresi, 7. ayet.)

C) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla 
eğrilik birbirinden ayrılmıştır...”

(Bakara suresi, 256. ayet.)

D) “Şüphesiz biz, ona (doğru) yolu gösterdik. 
İster şükredici olsun ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet.)

9. Ayşe çalışmadan girdiği sınavdan kötü not 
almıştır.

Buna göre Ayşe hakkında aşağıdaki yo-
rumlardan hangisi doğrudur?

A) Elinde olmayan sebeplerle kötü not almış-
tır.

B) Çalışsaydı yine kötü not alacaktı.

C) Kötü not almasında Ayşe’nin iradesi etkili 
olmuştur.

D) Her öğrencinin yaşayabileceği bu olayda 
Ayşe sorumlu değildir.
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8.	Sınıf	|	Din	Kültürü	ve	Ahlak	Bilgisi

İnsan İradesi ve Kader - II

1. “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey 
yüklemez...”

(Bakara suresi, 286. ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin anlamı-
na örnek gösterilebilir?
A) Belirli bir mali yeterliliği olmayana hac farz 

değildir.
B) İnsanlar birbirlerine saygılı olmalıdır.
C) Komşusu açken tok yatmak sorumluluk 

sahibi bir davranış değildir.
D) Kişi sevdiğiyle beraberdir.

2. Allah’ın külli iradesi içinde yaşayan insan, 
kendi özgürlük alanı içinde, Allah’ın gönder-
diği bilgileri dikkate almalıdır. Başına gelen 
musibetlerde “kör talih, alın yazısı, kader 
mahkûmu” gibi yanlış düşüncelere esir olma-
malıdır. Sahip olduğu akıl, irade ve özgürlüğü 
iyi yönde kullanmalıdır. 
Bu metinde anlatılanlara göre yaşayan bir 
insan için aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez? 
A) Aklını ve iradesini doğru yönde kullanır.
B) Yapacağı işlerin hayır mı şer mi olduğu-

nun hesabını yapar.
C) Özgürlükle, sorumluluk arasında doğru-

dan bir ilişki olduğunu unutmaz.
D) Yaşadığı olumsuz olayların tek sebebinin 

kader olduğunu bilir.

3.  

Fatma

İrem

Kişinin herhangi bir zorlama ve baskı ol- 
madan kendi iradesiyle karar vermesidir.

Kişinin verdiği karar sonrasında doğan 
sonuçları kabul etmesidir.

Bu öğrenciler aşağıdakilerden hangileri-
nin tanımını yapmışlardır?

 Fatma İrem

A) Sorumluluk Özgürlük
B) İrade Özgürlük
C) Özgürlük Sorumluluk 
D) Tevekkül Sorumluluk

4. Kur’an-ı Kerim’de iyi-kötü, doğru-yanlış olan 
söz ve davranışlar açıklanmıştır. Bunların se-
çimi ise insana bırakılmıştır.

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde bu metin-
de anlatılan duruma doğrudan değinilme-
miştir?

A) “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.”
(Beled suresi, 10. ayet.)

B) “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi 
iyiliği için seçmiş olur kim de doğruluktan 
saparsa kendi zararına sapmış olur…”

(İsrâ suresi, 15. ayet.)

C) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. 
İster şükredici olsun ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet.)

D) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının 
karşılığından başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet.)

5. Zaman zaman televizyonda şöyle bir haber 
duyarız: Çöp toplayan Mehmet Bey, yolda 
yürürken çok büyük miktarda bir para buldu 
ve kendisi de büyük ekonomik sıkıntılar ya-
şadığı hâlde paranın sahibini aradı fakat bu-
lamadı. Daha sonra karakola giderek parayı 
teslim etti. Paranın sahibini bulan polis, para-
yı sahibine teslim etti. 

Mehmet Bey’in bu davranışı aşağıdaki 
ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) “…Herkesin kazandığı iyilik kendi yararı-
na, kötülük de kendi zararınadır…”

(Bakara suresi, 286. ayet.) 

B) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda har-
camadıkça iyiye eremezsiniz…”

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet.)

C) “…Şüphesiz bütün bunlarda düşünen bir 
toplum için ibretler vardır.”

(Ra’d suresi, 3. ayet.)

D) “O takva sahipleri bollukta da darlıkta da 
Allah için harcarlar.”

(Âl-i İmrân suresi, 134. ayet.)



İnsan İradesi ve Kader - II

6. Toplumumuzda var olan yanlış anlayışlardan 
biri de: “Günah benden gitti.” diyerek yapılan 
işin günah olduğunu bile bile onu yerine ge-
tirmek ve sorumluluğu üzerinden atmaya ça-
lışmaktır. 

Bu metinde anlatılan yanlış tutumu dü-
zeltmek için aşağıdaki ayetlerden hangisi 
önerilebilir?

A) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden 
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bak-
mazlar mı?..”

(Fâtır suresi, 44. ayet.)

B) “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan 
yalnız haksızlık edenlere erişmekle kal-
maz (hepinize erişir)…”

(Enfâl suresi, 25. ayet.)

C) “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda 
harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dün-
yadan da nasibini unutma. Allah’ın sana 
iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik 
et…”

(Kasas suresi, 77. ayet.)

D) “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi 
iyiliği için seçmiş olur kim de doğruluktan 
saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir 
günahkâr, başkasının günah yükünü üst-
lenmez…”

(İsrâ suresi, 15. ayet.)

7. İnsan başıboş yaratılmamıştır. Her insanın 
bireysel ve toplumsal sorumlulukları var-
dır. Başımıza gelen her olumsuzluğu, kader 
inancına bağlayıp sorumluluklarımızı göz ardı 
edemeyiz. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki tu-
tuma örnek verilemez? 

A) Yüzmeyi iyi bilen birinin gerekli cihazlar ol-
madan derine dalıp boğulması

B) İnşaatta güvenlik tedbirlerini almadan ça-
lışan kişinin kaza sonucu ölmesi 

C) Alkollü içki kullanıp trafiğe çıkan birinin 
büyük hasarlı kaza yapması 

D) Dersini güzel çalışan bir öğrencinin bazen 
düşük puan alması 

8. I. Alnıma yazılmış bir kere, çekeceğim bu çi-
leyi!

II. Benim bahtım kara! 
III. Şu yaşıma geldim, kara talih peşimi hiç bı-

rakmadı!
IV. Doğuştan kısmetsiz doğmuşum, yapacak 

bir şey yok! 
Numaralanmış cümlelerden hangileri top-
lumdaki kaza ve kader inancıyla ilgili yay-
gın olan yanlış anlayışlardandır? 
A) I ve IV  B) I, II ve III
C) II, III ve IV  D) I, II, III ve IV 

9. • “Şüphesiz biz ona (insana) doğru yolu 
gösterdik. İster şükredici olsun ister nan-
kör!”

 (İnsan suresi, 3.ayet.)
• “Kim zerre miktarı kötülük işlerse mutlaka 

karşılığını görecektir kim zerre miktarı iyilik 
işlerse mutlaka karşılığını görecektir.” 

(Zilzal suresi, 7-8. ayet.)
• “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a gü-

ven, onu överek yücelt.” 
(Furkan suresi, 58. ayet.)

• “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri an-
cak hak ile ve belirli bir süre için yarattık.” 

(Ahkâf suresi, 3. ayet.)
Bu ayetler sırasıyla aşağıdakilerden han-
gileriyle ilişkilendirilebilir?
A) İrade - Sorumluluk - Tevekkül - Ömür ve 

ecel
B) Sorumluluk - İrade - Emek - Ömür ve ecel
C) İrade - Emek - Sorumluluk - Ömür ve ecel
D) Sorumluluk - Ömür ve ecel - Emek - İrade
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Kaderle İlgili Kavramlar - I

1. • “ İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip 
olur. Onun çalışması şüphesiz görülecek 
ve ona karşılığı tastamam verilecektir.” 

(Necm suresi, 39-41. ayetler.)

• “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda 
harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dün-
yadan da nasibini unutma. Allah’ın sana 
iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik 
et.”

 (Kasas suresi, 77. ayet.)

Bu ayetlerle aşağıdakilerden hangisi iliş-
kilendirilebilir? 

A) Rızık ve Emek B) Tevekkül

C) Ecel ve Ömür D) Kaza

2. Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa “Siz kim-
siniz ve ne iş yaparsınız?” diye sorar: “Bizler 
Allah’a tevekkül eden insanlarız. Çalışmayız. 
Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler 
vaktimizi ibadetle geçiririz.” derler. Hz. Ömer, 
bu sözlere çok kızar: “Sizler mütevekkil değil, 
hazır yiyici insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, 
tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Al-
lah’a güvenip dayanan kimsedir.” der. 

Aşağıdakilerden hangisi bu olayda Hz. 
Ömer’in ilgili kişileri eleştirdiği konular 
arasında değildir? 

A) Kaza inancı ve rızık 

B) Kader inancı ve tevekkül 

C) Ömür ve ecel

D) Rızık ve tevekkül

3. İnsanların hayatlarının sonu olduğu gibi evren-
deki varlıkların da bir sonu vardır. Tüm evren 
yok olduktan sonra Allah, yeni bir hayat için 
bizleri diriltecektir.

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan han-
gisine değinilmemiştir?

A) Ömür B) Ecel

C) Kıyamet D) Sorumluluk

4. Sınıf arkadaşım Cemal’in babası vefat 
etmişti. Başsağlığı ziyareti için Ce- 
mal’in evine gittim. Onun çok üzgün 
olduğunu gördüm ve kendisini biraz 
sakinleştirmek için şu ayeti okudum: 
----

Mehmet

Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisiyle  
tamamlanmalıdır?

A) “…Kim Allah’a güvenirse Allah, ona ye-
ter...”

(Talâk suresi, 3. ayet.)

B) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.”

(Ankebût suresi, 57. ayet.)

C) “...Allah’ın muhterem kıldığı cana kıyma-
yın...”

(İsrâ suresi, 33. ayet.)

D) “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda 
harcayarak) ahiret yurdunu iste; dünyadan 
da nasibini unutma!..”

(Kasas suresi, 77. ayet.)

5. Hz. Âdem çiftçilik, Hz. Muhammed ticaret, Hz. 
Musa ise çobanlık mesleği ile uğraşmışlar ve 
geçimlerini bu şekilde sağlamışlardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Allah, peygamberlerini insanlara örnek ola-
rak göndermiştir.

B) Allah, çalışmaların karşılığını verir.

C) Allah, insanların çalışarak rızıklarını ka-
zanmasını ister.

D) Allah, peygamberlerin rızıklarını emeksiz 
vermiştir.

6. Dünya hayatının geçiciliğine ve bir gün mutlaka 
ölüp hesaba çekileceğine inanan bir insan ----

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?

A) sorumluluklarını yerine getirme konusun-
da ihmalkâr davranmaz.

B) rızkını çalışarak kazanır.

C) haksız kazançtan uzak durur.

D) dünya için çalışmayı gereksiz görür.



Kaderle İlgili Kavramlar - I

7. Başarı veya başarısızlık genel olarak kişi-
nin kendi çalışmasına, gayret göstermesine 
bağlıdır. Bu nedenle bir öğrenci derslerinde 
başarılı olmak istiyorsa planlı ve sistemli bir 
şekilde çalışmalıdır.

Bu metinle ilişkilendirilebilecek ayet aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) “Gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 
biz, şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre 
için yarattık ...”

(Ahkâf suresi, 3. ayet.)

B) “O; geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı sizin 
hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da onun 
emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüp-
hesiz bunlarda aklını kullanan bir millet 
için ibretler vardır.”

(Nahl suresi, 12. ayet.)

C) “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. 
Sadece kerem sahibi, yüce Rabb’inin var-
lığı süreklidir.”

(Rahmân suresi, 26-27. ayetler.) 

D) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından 
başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride 
görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam 
verilecektir.”

(Necm suresi, 39-41. ayetler.)

8. Dünya hayatında sonsuzluk diye bir şey yok-
tur. Bu sadece insanlar için değil tüm varlıklar 
için geçerlidir.

Bu düşünceyi destekleyen ayet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.”

(Ankebût suresi, 57. ayet.)

B) “Onlar hayırdan her ne yaparlarsa elbette 
ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, mutta-
kileri bilendir.”

(Âl-i imrân suresi, 115. ayet.)

C) “O; geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir 
dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma 
(zamanı) kılandır.”

(Furkan suresi, 47. ayet.)

D) “Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınan-
mıştı.”

(Saffat suresi, 142. ayet.)

9. Kader kavramını doğru anlayan bir kişi 
hakkında,
I. Başarıya ulaşmak için gerekli her türlü 

tedbiri alır.
II. Hatalarından ders çıkararak aynı yanlışı bir 

daha yapmama konusunda dikkatli olur.
III. Allah’ın, kendisini rızıksız bırakmayacağı 

düşüncesiyle pasif bir bekleyiş içinde olur.
yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

10. “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a da-
yanıp güven çünkü Allah, kendisine dayanıp 
güvenenleri sever.”                                                                                                          

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)   
Bu ayeti ilke edinen bir insandan aşağıda-
ki davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Bir iş için önce elinden geleni yapar.
B) Mütevekkil bir insandır.
C) İşlerinde Allah’a dayanıp güvenir.
D) Karşılaştığı problemler karşısında çabuk 

pes eder.

11. “Yeryüzünde sizin başınıza gelen herhan-
gi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan 
önce Levh-i Mahfuz’da bulunmasın. Şüphe-
siz ki bu, Allah’a göre kolaydır.” 

(Hadid suresi, 22. ayet.) 
Bu ayetle vurgulanan iki kavram aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Akıl - İrade B) Kaza - Kader 
C) Din - İlim  D) Bela - Musibet


