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Ön Söz

Değerli Öğrenciler, Saygıdeğer Veliler ve Kıymetli Öğretmenler,

Öğretim ve sınava hazırlık süreçlerinin destekleyicisi olarak önemli bir işlev üstlenen 
yardımcı kaynak kitaplarının hazırlanması ve sizlerin kullanımına sunulması, yoğun 
emek harcanan bir süreçtir. Daima mükemmel olana yaklaşma çabasındaki bizler, bu 
yolda işimizi titizlikle yürüterek, tüm süreci ilmek ilmek dokuyarak bir projemizin daha 
sonuna geldik ve sizleri “Ulti” serisi ile buluşturduk.

“Ulti” serisi, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programlarında yer 
alan ve öğretim süreçlerinin sonunda elde edilmeye çalışılan kazanımlara uygun olarak 
öğretim programlarına hâkim, alanında yetkin öğretmenlerimizce hazırlanmıştır. Bu 
seride yer alan kitaplardaki soruların tümünün, öğrencilerin “analitik düşünme” ve 
“eleştirel düşünme” becerisini geliştirmesine öğretim programlarında benimsenen 
“disiplinler arasılık” ve “değerler eğitimi” anlayışına uygun olmasına özen gösterilmiştir.

“Ulti” serisinde yer alan kitaplar; özgün, LGS’de çıkması olası ve beceri temelli 
sorulardan oluşmaktadır. İçerdiği temel soru tipleri ve yeni nesil sorularla öğrencilerin 
okulda edindikleri temel bilgi ve becerileri uygulama, kendi düzeyini ölçerek sınava 
hazır hâle gelme olanağı bulduğu önemli bir öğretim materyalidir. Bu materyalden en iyi 
verimin alınması için öncelikle konuların eksiksiz biçimde öğrenilmesi ve pekiştirilmesi 
önerilmektedir. Böylece LGS düzeyine ulaşan ve yer yer daha üst bilgi ve becerileri 
yoklayan sorulardan en verimli sonucun elde edilmesi sağlanacak ve LGS öncesi 
hedeflenen seviyeye ulaşılmış olacaktır.

Sizlere “Ulti” serisini ulaştırmanın haklı gururunu yaşamamızda emeği geçen 
öğretmenlerimize ve yayınevi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 

“Ulti” serisinin başarılarınıza giden yola bir ışık, hayallerinize bir basamak olması 
dileğiyle…
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Test 01

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kader ve Kaza İnancı - I

1. �Babamla�deney�yapmak�için�bahçeye�gittiğimiz�gün-
lerden�birinde�babam�ateş�yaktı,�üzerine�büyük�bir�
tencere� koydu,� içine� su� doldurdu.� Elindeki� termo-
metreyi�sık�sık�ocaktaki� tencereye�batırıyor�ve�su-
yun�sıcaklığını�ölçüyordu.�Ateşi� iyice�güçlendirince�
babam�“Bak�oğlum,�işte�suyumuz�100�dereceye�ula-
şınca�kaynadı.�Evimizde�de�bunun�aynısı�olacaktı.�
Nerede�olursak�olalım�bu�böyledir.”�dedi.�Bu�deney-
den� öğrendiğim� bilgiyi� Din� kültürü� ve�Ahlak�Bilgisi�
dersinde�öğrendiğim�bir�kavramla�ilişkilendirmiştim.�

Bu metne göre deney, din kültürü ve ahlak bilgisi 
dersindeki hangi kavram ile ilişkilendirilmiştir?

A)�Kaza� B)�Ecel

C)�Tevekkül� D)�Sağlık

2. “Allah�sizi� topraktan,�sonra�nutfeden�yarattı.�Sonra�
da�sizi�birbirinize�eş�kıldı.�Onun�bilgisi�olmadan�hiç-
bir�dişi�ne�gebe�kalır�ne�de�doğurur...”

(Fâtır�suresi,�11.�ayet.)

Bu ayet aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilgili-
dir?

A)��Fiziksel�yasalar�

B)��Biyolojik�yasalar

C)��Toplumsal�yasalar�

D)��Mekanik�yasalar

3. �“O,�karanlığı�yarıp�sabahı�
çıkarandır.�Geceyi�dinlen-
me� zamanı,� Güneş’i� ve�
Ay’ı� da� ince� birer� hesap�
ölçüsü�kıldı.�Bütün�bunlar�
mutlak�güç�sahibinin�hak-
kıyla�bilenin�takdiridir�(ölçüp�biçmesidir).”

(En’âm�suresi,�96.�ayet.)

Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisine 
işaret edilmektedir?

A)�Kaza�� B)�Kader

C)�İrade� D)�Tevekkül

4. •� “Göğü,�yeryüzüne�düşmekten�koruyan�Allah’tır.”

(Hac�suresi,�65.�ayet.)

•� “Onlara�bir�delil�de�gecedir�ki,�biz�ondan�gündüzü�
sıyırıp�geçeriz...”

(Yasin�suresi,�37.�ayet.)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A)�Fiziksel�yasalar� B)�Biyolojik�yasalar

C)�Toplumsal�yasalar� D)�Kimyasal�yasalar

5. Allah’ın�gerek�duyular�âlemini�gerekse�gayba�ait�bü-
tün�bilgileri�bilmesi,�kader�inancı�ile�yakından�ilgilidir.�
Evrende�olan�ve�olacak�her�şey�Allah’ın�bilgisi�dâ-
hilindedir.�Allah,� insanların�başına�neler�geleceğini�
bilmektedir.� Allah’ın� bilgisi� sonsuzdur,� onun� bilgi-
si� her� şeyi� kuşatır.�Böylece� kaza� ve� kadere� iman,� 
Allah’ın�her�şeyin�bilgisine�hakim�olması�ile�doğru-
dan�ilgilidir.�

Bu metin Allah’ın aşağıdaki isim ve sıfatlarından 
hangisi ile daha fazla ilgilidir?

A)�İrade� B)�Kudret

C)�İlim� D)�Azim



7

Test 01

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kader ve Kaza İnancı - I

6. •� “Sizi�yaratan;�size�kulaklar,�gözler�ve�kalpler�veren�odur...”

(Mülk�suresi,�23.�ayet.)

•� “Biz,�gerçekten�insanı�en�güzel�bir�biçimde�yarattık.”�

(Tîn�suresi,�4.�ayet.)

•� “O;�geceyi,�gündüzü,�Güneş’i�ve�Ay’ı�yaratandır.�Bunların�her�biri�bir�yörüngede�yüzmektedir.”

(Enbiyâ�suresi,�33.�ayet.)

Bu ayetlerden,

I.� Evrende�muhteşem�bir�ölçü�ve�düzen�vardır.�

II.� Evrende�var�olan�her�şey�Allah’ın�kudreti�ve�yaratmasıyladır.

III.�Allah’ın�her�şeyi�yerli�yerince�yaratması�bir�defaya�mahsustur.�

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

7. •� Evrendeki�fiziksel,�biyolojik�ve�toplumsal�yasalar�evrendeki�mükemmel�işleyişin�bir�göstergesidir.�Kâinattaki�her�
şey�Allah’ın�koyduğu�bu�yasalara�göre�hareket�etmektedir.�Bir�kuşun�kanadından�tutun�da,�bir�çiçeğin�dağ�ba-
şında�açmasına�kadar�her�şey�ahenk� içindedir.�Yağmuru�gören� toprağın�canlanması;�develerin�çölde,�kutup�
ayılarının�buzullarda�yaşamlarını�devam�ettirmesi�evrendeki�düzenli�işleyişe�örnektir.�

•� Suyun�kaldırma�kuvveti�ve�tekerleğin�dönmesi�bile�büyük�bir�fizik�kuralıdır.�Evrendeki�bu�muhteşem�düzen�bugün�
bir�çok�icada�(buluşa)�vesile�olmuştur.�

Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha yakından ilgilidir?

A)�Emek�� B)�Rızık� C)�İrade� D)�Sünnetullah

8. 

Çiftçilerin bahçelerinden daha verimli ürün alabilmeleri, bitkilerini zararlılardan korumakla da ilgilidir. Bahçesindeki 
uğur böceklerini bahçeden uzaklaştıran bir çiftçi, birkaç yıl sonra yaprak bitleri ile mücadele etmek zorunda kalmış-
tır. Yaprak bitlerini bitkiden uzaklaştırmak için bu çiftçi, zehirli ilaçlar kullanmış ve insan sağlığına zararlı sebzeler 
üretmiştir. Oysa gerçek şudur: Uğur böcekleri, bitki yapraklarına gelen zararlı böcekleri yiyerek beslenmektedir. 
Böylece bahçede yeterli miktarda uğur böceği olduğu takdirde yaprak biti problemi olmayacaktır.

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)�Evrende�hiçbir�şey�boşuna�yaratılmamıştır.�

B)�Evrende�yaratılan�her�şey�belli�bir�düzen�ve�program�üzerindedir.�

C)�Ekolojik�dengeyi�gözetmek�insanların�yararınadır.�

D)�Allah,�evrendeki�işleyişe�müdahele�etmemektedir.�
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8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Kader ve Kaza İnancı - IITest 02

1. “Gece� ile�gündüzün�değişmesinde�ve�Allah’ın�gökten�bir� rızık�sebebi�olan�yağmuru� indirip�de�onunla�yeryüzünü�
ölümünden�sonra�diriltmesinde�ve�rüzgârları�yönlendirmesinde�aklını�kullanan�bir�topluluk�için�nice�deliller�vardır.”

(Câsiye�suresi,�5.�ayet.)

Bu ayet evrendeki;

I.� fiziksel,

II.� biyolojik,

III.�toplumsal

yasalardan hangileri ile daha çok ilgilidir?

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

2.  

� �İnsan�bedeni�mükemmel�bir�şekilde�yaratılmıştır.�İnsan,�uyurken�bile�farkında�olmadan,�bütün�organlar�
görevlerini�yerine�getirirler.�Kalp,�durmaksızın�atar,�damarlardaki�kan�sürekli�hareket�eder,�akciğer�her�
an�çalışır.�İnsan,�bu�organların�çalışması�için�özel�bir�çaba�sarf�setmez.�İnsan�vücudunun�mükemmel�
işleyişinde�Yüce�Yaratıcının�eşsiz�sanatı�görülmektedir.

Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A)� “Onlar�yeryüzünde�gezip�kendilerinden�öncekilerin�sonunun�nasıl�olduğuna�bakmazlar�mı?”�

(Fâtır�suresi,�70.�ayet.)

B)� “O�Rab�ki�seni�yarattı,�sana�ölçülü�bir�biçim�verdi.”�

(İnfitâr�suresi,�7.�ayet.)

C)�“Onun�varlığının�delillerinden�biri�de�denizde�dağlar�gibi�yüzen�gemilerdir.”�

(Şûrâ�suresi,�32.�ayet.)

D)�“Allah�her�kişiyi�ancak�gücünün�yettiği�ölçüde�sorumlu�tutar.”�

(Bakara�suresi,�286.�ayet.)

3. 
Ünlü Müslüman bilgin Biruni; Newton’dan 700 sene önce matematiksel olarak ispatladığı yer 
çekimi kuramı üzerine fikirler ileri sürmüştür. Biruni; bundan yaklaşık on asır önce geliştirdiği 
teleskoplarla gözlemleri sonucunda, gezegenlerin Güneş etrafında döndüğünü savunmuştur. 
Jeodezi biliminin kurucusu Biruni, Dünya’nın çapını bugünkü değerine çok yakın olarak hesapla-

mıştır.

Bu metin aşağıdaki evrensel yasalardan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)�Biyolojik� B)�Toplumsal� C)�Kimyasal� D)�Fiziksel
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Test 02

4. 
“Şüphesiz�göklerin�ve�yerin�yaratılmasında,�gece�
ile�gündüzün�birbiri�peşinden�gelmesinde,�insan-
lara� fayda� veren� şeylerle� yüklü� olarak� denizde�
yüzen�gemilerde,�Allah’ın� gökten� indirip� de�ölü�
hâldeki� toprağı�canlandırdığı�suda,�yeryüzünde�
her�canlıyı�yaymasında,�rüzgârları�ve�yer�ile�gök�
arasında�emre�hazır�bekleyen�bulutları�yönlendir-
mesinde�düşünen�bir�toplum�için�birçok�delil�var-
dır.”

(Bakara�suresi,�164.�ayet.)

Bu ayetten aşağıdaki yargılarından hangisine 
ulaşılamaz?

A)�Sünnetullah�ile�ilişkilendirilebilir.

B)�Evrendeki�düzen�ve�ölçüyü�anlatmaktadır.�

C)�İnsanın�evren�hakkında�akıl�yürütmesini�istemek-
tedir.

D)�Toplumsal�yasalara�vurgu�yapılmaktadır.

5. Evrene�bir�bak,�kaza�ve�kadere�odaklan

Muhteşem�bir�sanattır,�ne�güzel�yaratmış�Yaradan

Arıların�kovanlarındaki�bal,�binbir�çiçekten�gelir

Bir�minik�arının�yaptığı�balı�asla�yapamaz�insan

Bu dörtlüğün vermek istediği mesaj aşağıdaki 
ayetlerin hangisinde yer almaz?

A)� “Biz�her�şeyi�bir�ölçüye�göre�yarattık.”

(Kamer�suresi,�49.�ayet.)

B)� “Sizi�yaratan�size�kulaklar,�gözler�veren�odur.

(Mülk�suresi,�23.�ayet.)

C)�“Sizi�sarsmaması�için�yeryüzünde�sağlam�dağ-
ları,�yolunuzu�bulmanız�için�de�ırmakları�ve�yol-
ları�yarattık.”

(Nahl�suresi,�15.�ayet.)

D)�“…Yapmakta�olduğunuz�şeylerden�mutlaka�he-
saba�çekileceksiniz?”

(Nahi�suresi,�93.�ayet.)

6. 
ŞEMSİYE KAFALI DENİZ ANASI

Saçaklı� bir�mantara� benzeyen� canlılara,� denizlerin�
anası�desek�abartı�olmaz�sanırım.�Çünkü�bu�canlı-
nın�adı�denizanası.�Diğer�adı�medüz�olan�denizana-
larının�beyni�yoktur.�Şaşırdınız�
değil�mi?�Denizde�gelişi�güzel�
yüzerler�yani.�Bir�gün�denizde�
yolunuzu�şaşırsanız�ve�adres�
sormanız� gerekirse� aman�
ha� denizanalarına� sormayın,�
benden�söylemesi!�Denizana-
larının�beyinleri�yok�diye�çok�zor�durumdalar�sanma-
yın�ama�onların�sinir�sistemleri�ışığa�ve�kokuya�duyarlı�
bir� şekilde� gelişmiştir.� Çünkü� evrendeki�muhteşem�
düzende�yüce�Allah�her�şeyi�yerli�yerinde�yaratmıştır.

Bu metin aşağıdaki yasalardan hangisi ile ilişki-
lendirilebilir?

A)�Fiziksel� B)�Biyolojik

C)�Toplumsal� D)�Hayvansal

7.  
Ay ve Güneş’in yaratılması ----?

----?

----?

----?

Ay ve Güneş’in yörüngede hareket etmesi

İnsanın ömür süresi

İnsanın öldüğü an

Yukarıdaki tabloda boş bırakılan yerlere sırasıy-
la hangi ifadeler yazılmalıdır?

A)�Kader�-�Kaza�-�Kader�-�Kaza

B)�Kaza�-�Kader�-�Kader�-�Kaza

C)�Kaza�-�Kaza�-�Kader�-�Kader

D)�Kader�-�Kader�-�Kaza�-�Kader

8. •� “Sizden� öncekilerin� başından� nice� olaylar� gelip�
geçmiştir�yeryüzünde�gezin�dolaşın�da�yalancı-
ların�sonunun�nasıl�olduğuna�bir�bakın.”�

(Âl-i�imrân�suresi,�137.�ayet.)

•� “Onlar�yeryüzünde�gezip�kendilerinden�öncekile-
rin�sonunun�nasıl�olduğuna�bakmazlar�mı?”

(Fâtır�suresi,�44.�ayet)

Bu ayetler aşağıdaki evrensel yasalardan hangi-
sine örnek verilir?

A)�Toplumsal� B)�Biyolojik�

C)�Fiziksel� D)�Jeolojik

Kader ve Kaza İnancı - II
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8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Test 03

1. 
“Ne kadar güzel” deme, 
“Ne kadar güzel yaratılmış” de.
 Said Nursi

Bu söz aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ortak bir 
mesaj içermez?

A)� “O,� yedi� göğü� tabaka� tabaka� yaratandır.�Rah-
man’ın�yaratışında�hiçbir�uyumsuzluk�göremez-
sin.�Bir�kere�daha�bak!�Hiçbir�çatlak�ve�düzensizlik�
görüyor�musun?”

(Mülk�suresi,�3.�ayet.)

B)� “Biz�her�şeyi�belli�bir�ölçüye�göre�yarattık.”�

(Kamer�suresi,�49.�ayet.)

C)�“Yeryüzünü�düzgün�bir�şekilde�yarattık�ve�oraya�
sabit�dağlar�yerleştirdik.�Orada�hikmetle�ölçülmüş�
her�şeyden�bitkiler�bitirdik.”

(Hicr�suresi,�19.�ayet.)

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

(İnsân�suresi,�3.�ayet.)

2. Fen� bilimleri� dersimizde�
öğretmenimizin� gözetimin-
de� sık� sık� deney� yapıyo-
ruz.� Laboratuvar� ve�deney�
günlerini�iple��çekiyoruz.�Öğretmenimiz�bu�defa�elin-
de�su� ile� laboratuvara�geldi.�Suyun�kaynama�nok-
tasının�dünyanın�her�yerinde�100�derece�olduğunu�
anlattı.�Sonra�suyu�deney�tüpüne�koydu�ve�kaynat-
maya�başladı.�Termometre�ile�ölçümler�yapıyorduk.�
Nihayet�suyun�üzerinde�kabarcıklar�oluşmaya�baş-
ladı.�Termometre�100�dereceyi�gösterince�su�kayna-
maya�başlamıştı.

Bu metindeki altı çizili bölüm aşağıdaki kavram-
lardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A)�İlim� B)�Kaza

C)�Rızık� D)�İrade

3. Allah’ın�her�şeye�gücü�yeter.�O� tüm�kâinatı� yarat-
mış�ve�hiç�zorluk�yaşamamıştır.�Ona�hiçbir�şey�zor�
gelmez.�Allah�dilediğini�var�eder,�dilediğini�yok�eder.�
Onun�gücünün�büyüklüğünü�evrendeki�sisteme�ba-
karak� görebiliriz.� Gezegenlerin� birbirine� çarpma-
dan� yörüngelerinde� dönmesi� ve� devasa� yıldızların�
göğün�üstünde�asılı�durması,�Allah’ın�gücünün�her�
şeye�yettiğine�işarettir.

Bu metin yüce Allah’ın hangi ismi ya da sıfatı ile 
daha fazla ilişkilendirilebilir?

A)�İlim� B)�Azim

C)�Kudret� D)�Hayy

4. �İbn� Batuta� bundan� asırlar� önce� en� uzun� yolu� ka-
tederek� gezen� bir� İslam� bilginidir.� Onun� en� büyük�
zevki�gezip�dolaşmak,�gördüklerini�yazmak,�değişik�
yer,�sima�ve�büyük�şahsiyetlerle�haşır�neşir�olmaktı.�
Gezi�günlükleri�tutan�ünlü�seyyah,�bu�notlarını�top-
ladı.�Büyük�seyahatnamesi�için�hazırlıklara�başladı.�
Göçleri,� kavimlerin� geçmişlerindeki�medeniyetlerini�
ve� gelişim� süreçlerini� anlattığı� seyahatnamesi� bir-
çok�eski� yerleşim�yeri�hakkında�bilgiler� içermekte-
dir.�Örneğin�bu�notlar�sayesinde�eskiden�Sudan’da�
bulunan� zenci�Manding�Devleti� unutulmaktan� kur-
tulmuştur.

Bu metin aşağıdaki evrensel yasalardan hangisi 
ile ilişkilendirilebilir?

A)�Toplumsal�yasalar� B)�Biyolojik�yasalar

C)�Seyahat�yasaları� D)�Fiziksel�yasalar

Kader ve Kaza İnancı - III
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5. 

Her insanın parmak izi ayrıdır. Bu 
parmak izleri kopyalanamaz ve taklit 
edilemez âdeta kişinin imzası gibidir.

Ağustos böcekleri aslında kışı göreme-
dikleri için yazın karıncalarla birlikte kışa 
hazırlık için yiyecek depolamazlar.

İlginç Bilgiler

Bal arıları kilometrelerce uzaklıktaki 
çiçeklerden dolaşarak kovanına çiçek 
özlerini kaybetmeden getirmektedir.

    

Panodaki bilgilerin tümü aşağıdaki ayetlerden 
hangisinin vermek istediği asıl mesaja örnektir?

A)� “Şüphesiz�biz�her�şeyi�belli�bir�ölçüye�göre�yarat-
tık.”

(Kamer�suresi,�49.�ayet.)

B)� “Biz�gerçekten�insanı�en�güzel�şekilde�yarattık.”

(Tîn�suresi,�4.�ayet.)

C)�“Allah�sizi� topraktan�sonra�da�nutfeden�yarattı.�
Sonra�da�sizi�birbirinize�eş�kıldı...”

(Fâtır�suresi,�11.�ayet.)

D)�“...Onun�koyduğu�yasalarla�denizde�akıp�gitsin�
diye�gemileri�de�hizmetinize�verdi.”

(İbrâhîm�suresi,�32.�ayet.)

6. “Böylece�onları�iki�günde�(iki�evrede)�yedi�gök�olarak�
yarattı�ve�her�göğe�kendi�işini�bildirdi.�En�yakın�göğü�
kandillerle�süsledik�ve�onları�koruduk.�İşte�bu,�mut-
lak�güç�sahibi�ve�hakkıyla�bilen�Allah’ın�takdiridir.”�

(Fussilet�suresi,�12.�ayet.)

Bu ayet Allah’ın;

I.� irade,

II.� kudret,

III.�ilim

sıfatlarından hangileriyle ilgilidir?

A)�Yalnız�I� B)�I�ve�II

C)�II�ve�III� D)�I,�II�ve�III�

7. 

Ejderhalar, ağızdan ateş saçan efsanevi hikâye kahra-
manları olsa da hepimiz onları çok iyi tanırız. “Denizde 
ejderha mı olur?” demeyin. Bal gibi de olmuş. Öyle ki, 
herkesi kendine hayran bırakmış. Hatta bu deniz 
ejderhaları dünyanın en ilginç hayvanlar listesine bile 
girmiş. Bu ejderhalar, deniz atı 
ailesine bağlı bir balık türüdür 
aslında. Kafanız karıştı değil 
mi? Ejderha, at, balık, deniz... 
Evet hepsi yanyana ama 
gerçek. Yüce Allah’ın mükem-
mel yaratması ile evrende 
öyle ilginç canlılar var ki, gören bir daha görmek istiyor. 
Kıvrık marul yapraklarına benzeyen bu ejderhaları 
denizde görürseniz mutlaka fotoğrafını çekmenizi 
tavsiye ederim. 

Ejderhalar Denizde

Bu metin aşağıdaki yasalardan hangisine örnek 
oluşturmaktadır?

A)�Fiziksel�yasalar� B)�Toplumsal�yasalar

C)�Biyolojik�yasalar� D)�Kimyasal�yasalar

8. Kader,� Kur’an-ı� Kerim’de� ölçü,� bir� şeye� gücü� yet-
mek,�biçimlendirmek,� takdir�etmek�gibi�anlamlarda�
kullanılır.�Yüce�Allah�sonsuz�ilmi�ile�varlıkları�istediği�
şekilde�yaratır,�onlara�biçim�verir,� insanların�özgür�
iradeleriyle�yapacaklarını�önceden�bilir.�Evrenin�de-
vamı,�işleyişi�ve�son�bulması�yüce�Allah’ın�takdiri�ile�
gerçekleşmektedir.� Bir� olayın� olacağını� yüce�Allah�
önceden�bilir�vakti�gelince�onu�yaratır.

Bu metinden kaderle ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisine ulaşılamaz?

A)�Allah’ın�sonsuz�ilmi�ile�olacakları�önceden�bilmesi�
insanın�özgür�iradesi�ile�yapacaklarına�engel�bir�
durum�değildir.

B)�Evrendeki�muhteşem�uyum�kaderle�ilgilidir.

C)�Yüce�Allah�evreni�yarattıktan�sonra�asla�müda-
hale�etmez.

D)�Yüce�Allah�ilmi�ve�kudreti�ile�evrendeki�her�şeye��
hakimdir,�kadirdir.

Kader ve Kaza İnancı - III Test 03
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Test 04 İnsanın İradesi ve Kader - I

1.  
“İstediğimiz kadar yüksek sırıklara çıkalım, yine de kendi bacaklarımızla yürüyeceğiz.”

Montaigne

Bu söz aşağıdaki yargılardan hangisi ile ortak bir mesaj içermez?

A)� İnsan�özgür�bir�iradeye�sahiptir.�

B)� İnsan�bedeni�bir�bahçe�ise�iradesi�onun�bahçıvanıdır.�

C)�Kişi�kendi�iradesi�ile�yaptıklarından�sorumludur.�

D)�Emek�ve�çaba�olmadan�irade�bir�önem�taşımaz.

2. •� “Bu�Kur’an�kendisiyle�uyarılsınlar,�Allah’ın�ancak�tek�ilah�olduğunu�bilsinler�ve�akıl�sahipleri�düşünüp�öğüt�alsınlar�
diye�insanlara�bir�bildiridir.”

(İbrâhîm�suresi,�52.�ayet.)

•� “...Yapmakta�olduğunuz�şeylerden�mutlaka�sorguya�çekileceksiniz.”

(Nahl�suresi,�93.�ayet.)

Bu ayetlerden insanın iradesiyle ilgili,

I.� Allah�insanı�özgür�iradesi�ile�yaptıklarından�sorumlu�tutacaktır.�

II.� İnsan�akıllı�ve�irade�sahibi�olduğu�için�vahyin�muhatabı�olmuştur.�

III.�İnsanın�bütün�davranışı�külli�irade�sonucunda�gerçekleşir.�

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

3. Hasan�Âli�Yücel,�1938�yılında�köy�enstitülerini�kurmuştur.�Birçok�dünya�klasiğini�dilimize�çevirmiştir.��Ülkemize�bilim-

sel�anlamda�katkısı�fazla�olan�Hasan�Âli�Yücel�1897�yılında�doğmuş ve�64�yaşında�iken�1961�yılında�vefat�etmiştir.� 

Bu metindeki altı çizili ifadelerin hangisine Hasan Âli Yücel’in cüzi iradesi etkili olmuştur?

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

I II

III IV
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Test 04İnsanın İradesi ve Kader - I

4. Mahkemede�hâkim�karşısına�çıkan�bir� suçlu,�ken-
disini�şöyle�savunmuştu:�“Bu�suçu�ben�işledim�ama�
arkadaşlarımın�etkisinde�kaldım.�Arkadaşlarım�beni�
ikna� ederek� suç� işlememe� sebep� oldular.� Aslında�
ben�arkadaş�kurbanıyım.”

Bu metindeki suçlunun savunmasına aşağıdaki 
ayetlerden hangisi ile itiraz edilemez?

A)� “Biz�ona�doğru�yolu�da�eğri� yolu�da�gösterdik.�
Artık�isterse�şükreder,�doğru�yolda�gider;�isterse�
nankörlük�edip�eğri�yollara�sapar.”�

(İnsân�suresi�3.�ayet.)

B)� “Hiç�kimse�bir�başkasının�günahını�yüklenmez.”�

(Zümer�suresi,�7.�ayet.)

C)�“...Yapmakta�olduğunuz�şeylerden�mutlaka�sor-
guya�çekileceksiniz.”

(Nahl�suresi,�93.�ayet.)

D)�“Her�şeyin�kaynağı�bizim�katımızdadır.�Biz�her�
şeyi��kusursuzca�belirlenmiş�bir�ölçüye,�bir�uyuma�
göre�indiririz.”

(Hicr�suresi,�21.�ayet.)

5. Aşağıda�bazı�örnekler�verilmiştir.

Müteahhidin inşaatlarda iş güvenliği tedbirlerine 
uyması

Sınavlarına çok çalışan bir öğrencinin ödevlerini 
yapması ve disiplinli olarak programına uyması

Bilim adamlarının teknoloji ve sanayi alanlarında 
yeni buluşlar (icatlar) ortaya koyması

 

Bu örnekler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
ilişkilendirilemez?

A)�Akıl�� B)�İrade�

C)�Ecel�� D)�Sorumluluk

6. ��� Aracının�bakımını�sürekli�
ihmal�eden�Ali�Bey,�eşinin�
uyarılarını� da� dikkate� al-

mamış�ve�kaza�yapmıştır.�Arabası�seyir�hâlindeyken�
kopan� kayış� yüzünden� araç� ağır� hasarlı� bir� kaza�
yapmıştı.�Ali�Bey�de�uzun�süre�yoğun�bakımda�te-
davi�gördükten�sonra� taburcu�olmuştu.�Geçmiş�ol-
sun�ziyaretine�gelenlere�“Başa�gelen�çekilir.”�demiş-
tir.

Buna göre Ali Bey’in cevabı aşağıdakilerin han-
gisinden kaçtığını kanıtlamaktadır?

A)�Sorumluluk� B)�Yardımlaşma

C)�Maddiyat� D)�Tesadüf

7. •� “Dinde� zorlama� yoktur.� Artık� doğrulukla� eğrilik�
birbirinden�ayrılmıştır...”

(Bakara�suresi,�256.�ayet.)

•� “Dileyen�iman�etsin,�dileyen�küfrü�seçsin.”

(Kehf�suresi,�29.�ayet.)

•� “Allah�hiç�kimseye�gücünün�üstünde�bir�şey�yük-
lemez.�Herkesin�kazandığı� iyilik�kendi�yararına,�
kötülük�de�kendi�zararınadır.”

(Bakara�suresi,�286.�ayet.)

Bu ayetler aşağıdaki konulardan hangisinin kap-
samına girmektedir?

A)��Tevekkül

B)� İnsanın�iradesi�ve�sorumluluğu�

C)�Başarı�ve�başarısızlık�

D)�Ömür�ve�ecel

8. Şu�sonsuz�göklere�bak

Milyonlarca�cisim�var

Gezegenler�birbirine�çarpmadan�dolanırlar

Allah’ın�dilemesiyle�olur�bunlar

Bu dizeler aşağıdakilerden hangisi ile daha fazla 
ilgilidir?

A)�Külli�irade� B)�Cüzi�irade

C)�Sorumluluk� D)�Rızık
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Test 05

1. �Koronavirüs� salgını� tedbirleri� kapsamında� herke-
sin�maske� takması�zorunlu�hâle�getirilmiştir.�Fakat�
buna� rağmen� bazı� vatandaşların� maskeyi� dirsek-
lerine� taktığı,� burnunu� yeterince� kapatmadığı� gibi�
durumlar�da�gözlenmiştir.�Bu�durum�salgının�seyrini�
olumsuz�yönde�etkilemiş�ve�tedbirler�daha�da�sıkı-
laştırılmıştır.� İnsanların� bu� bağlamda� daha� dikkatli�
olmaları�sık�sık�hatırlatılmıştır.�

Bu metindeki maske ihmali aşağıdaki kavram-
lardan hangisi ile daha yakından ilgilidir?

A)�Ecel�� B)�Sorumluluk

C)�Ölçü� D)�Akıl

2. Ana�babayı�kader�tayin�eder,  dostlar�ise�seçilir. 

Jacques�Delille

Bu özdeyişteki altı çizili bölümlerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A)� I.�bölüm�külli�iradeye�örnektir.�

B)� II.�bölüm�cüzi�iradeye�örnektir.�

C)�I.�bölümde�insanın�iradesi�söz�konusu�değildir.

D)�II.�bölümde�insanın�iradesi�söz�konusu�değildir.�

3. İslam� dininde� kişinin� aklını� kullanması� ve� iyi� işler�
yapması�öğütlenmiştir.�“Aklı�olmayanın�dini�de�yok-
tur”,�denilmiş�ve�dinî�hayatı� yaşamanın� temel�şar-
tının� akıl� olduğu� vurgulanmıştır.� Akıl� sahibi� insan�
vahyin�muhatabı�olmuş�ve�bazı�sorumluluklar�üst-
lenmiştir.�Allah�insana�doğruyu�ve�yanlışı�birbirinden�
ayırma� yetisi� vermiştir.� İnsan� bu� yetisi� sayesinde�
aklını�kullanarak�kararlar�verir.�Bu,�insanın�aynı�za-
manda�özgür�bir�varlık�olduğunu�da�göstermektedir.�
Sonuç�olarak�Allah� insana� iyi�ve�güzel�olanı� tercih�
etmesini�öğütlemiş�ama�son�kararı�da�insana�bırak-
mıştır.�Bu�yüzden� insan�yaptığı� tüm�davranışların-
dan�sorumludur.�

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine 
ulaşılamaz?

A)�Allah�insana�cüzi�irade�vermiştir.�

B)� İnsanın�özgürlüğü�ve�sorumluluğu�sınırsızdır.�

C)�İnsan,�iradesi�sayesinde�iyi�ile�kötüyü�ayırt�eder.

D)�Allah,�insana�seçim�hakkı�vermiştir.�

4. Külli�irade,�Yüce�Allah’ın�istediği�gibi�seçmesi�ve�di-
lemesidir.�Mutlak�ve�sınırsız�iradedir.�Külli�irade,�her�
şeyi� içine� alan,� her� şeye� hakim� olan� en� yüce� ira-
dedir.�Yüce�Allah�evrendeki�her�zerreye�bu�şekilde�
hakimdir.�Külli� irade� ile�gerçekleşen�olaylardan� in-
sanlar�sorumlu�tutulmayacaktır.�

Buna göre insanların;

I.� ten�rengi,

II.� ırkı,

III.�mesleği

durumlarından hangileri külli irade kapsamında 
değerlendirilir?

A)�I�ve�II� B)�I�ve�III

C)�II�ve�III� D)�I,�II�ve�III

I II

İnsanın İradesi ve Kader - II
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5. I.� “Yapmakta� olduğumuz� şeylerden� mutlaka� sor-
guya�çekileceksiniz.”

(Nahl�suresi,�93.�ayet.)

II.� “Nerede�olursanız�olun,�sağlam�ve� tahkim�edil-
miş�kaleler�içinde�bulunsanız�bile�ölüm�size�ula-
şacaktır.

(Nisâ�suresi,�78.�ayet.)

III.�“...Hiç�düşünmüyor�musunuz?”

(Sâffât�suresi,�155.�ayet.)

Verilen ayetler sırasıyla aşağıdaki kavramlardan 
hangileriyle ilişkilendirilir?

I II III
A) Cüzi�irade� Külli�irade Akıl

B) Külli�irade Akıl Cüzi�irade

C) Cüzi�irade Sorumluluk Külli�irade

D) Akıl Cüzi�irade Sorumluluk

6.   

İNSAN

Özgür bir varlıktır.

Düşünür.

Akıl sahibidir.

Eylemlerinden
sorumludur.

Bu kavram haritası aşağıdaki konu başlıkların-
dan hangisinin kapsamına girmektedir?

A)�Sünnetullah

B)�Ecel�ve�ömür

C)�Tevekkül

D)�İnsanın�iradesi�ve�kader

7. �Ayça,�dininin�gereklerini�yerine�getiren�örnek�bir�or-
taokul�öğrencisidir.�Daima�yüce�Allah’ın�huzurunda�
olduğunun�bilinciyle�Allah�katında�iyi�ve�güzel�işleri�
tercih�etmektedir.�Bütün�ibadetlerini�içtenlikle�yerine�
getiren�Ayça,�kibirden�ve�gösterişten�uzak�durmak-
tadır.� Daima� ailesine� faydalı� işler� yapar� ve� sokak�
hayvanlarının� aç� kalmaması� için� onları� mama� ile�
beslerdi.� Yaptığı� yardımları� Allah� rızası� için� yap-
maktadır.�Mahalledeki�tüm�kediler,�Ayça�sayesinde�
insanlar�tarafından�da�sevilmektedir.

Bu metne göre, Ayça’nın davranışları aşağıdaki 
kavramlardan hangisine örnek verilir?

A)�Cüzi�irade� B)�Fiziksel�yasalar

C)�Külli�irade� D)�Biyolojik�yasalar

8. (I)�Mehmet�Bey�tüm�önlemlerini�alarak�tarlaya�ekin�
ekmiştir.�(II)�Gerekli�bakımını�yaptığı�ekinlerin�hasa-
dını�yaptıktan�sonra�ihtiyaç�sahipleriyle�de�buğdayı-
nı�paylaşmıştır.� (III)�Virüs�salgını�esnasında�“Bana�
bir�şey�olmaz.”�diyerek�sağlığına�dikkat�etmeden�ve�
salgına�karşı�gerekli�tedbirleri�almadan�pazara,�ürün�
satmaya�gitmiştir.�(IV)�Pazar�dönüşünde�yolda�gör-
düğü�çöpleri�alarak�çöp�kovasına�atmıştır.�

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde Mehmet Bey’in 
sorumluluğunu ihmal ettiği söylenebilir?

A)�I� B)�II� C)�III� D)�IV

Test 05İnsanın İradesi ve Kader - II
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Kaderle İlgili Kavramlar - ITest 06

1. “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahlum edilmiş 
kaleler içinde olsanız bile ölüm size ulaşacaktır.”

(Nisâ suresi, 78. ayet.)

“İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde 
edebilir.”

(Necm suresi, 39. ayet.)

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan. 
Onu hamd ile tesbih et...” 

(Furkân suresi, 58. ayet.)

Bu ayetlerde aşağıdaki kavramlardan hangisinin 
örneği yoktur?

A)�Tevekkül� B)�Hastalık�ve�sağlık

C)�Emek� D)�Ecel�ve�ömür

2. •� “İşte�bunlar�dünyada�da�ahirette�de�çabaları�boşa�
giden� kimselerdir.� Onların� hiçbir� yardımcısı� da�
yoktur.”

(Âl-i�İmrân�suresi,�22.�ayet.)

•� “...Allah�katında�bir�yardım�ve�yakın�bir�zafer�var-
dır.�İnananlara�müjde�var.”

(Saf�suresi,�13.�ayet.)

Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisiyle 
daha yakından ilişkilendirilebilir?

A)�Başarı�ve�başarısızlık�

B)�Ömür

C)�Ecel�

D)�Rızık

3.      

Ne söylesen ne beklesen
Yaradandan ya da kaderinden 
Ele geçmez istediğin
Uğruna savaş vermediysen
      Sezen Aksu

Bu dizeler ile ilgili,

I.� Kaderinin�mahkûmu�olduğu�vurgulanmıştır.�

II.� Pasif�bekleyişe�değil,�çabaya�vurgu�yapılmıştır.

III.�Alın� yazısında� ne� varsa� onun� gerçekleşeceği�
söylenmiştir.�

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A)�Yalnız�I� B)�Yalnız�II

C)�I�ve�II� D)�II�ve�III

4. Koronavirüs�salgınından�etkilenen�bir�kişi�hastaneye�
gitmiş�ve�testi�pozitif�çıkmıştır.�Doktor,�gerekli�ilaçları�
vererek�evde�bol�bol�istirahat�etmesini�öğütlemiştir.

Bu metinde bahsedilen vatandaşların durumu 
kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi ile 
açıklanabilir?

A)�Emek

B)�Hastalık�ve�sağlık

C)�Başarı�ve�başarısızlık

D)�Alın�yazısı
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5.   

İrlanda’nın başkenti Dublin’de düzenlenen Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda, 
engelli kadın millî yüzücü Sümeyye Boyacı şampiyon oldu. İki kolu olmayan Sümeyye 
Boyacı azmi sayesinde engelleri aşarak kadınlar S5 kategorisi 50 metre sırtüstü 
kategorisinde 45.21’lik derecesi ile birinci gelerek altın madalya kazandı. Sümeyye 
Boyacı, ülkemize bu gururu yaşatırken onu izleyenler sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

    

Bu haber Sümeyye Boyacı’nın;

I.� başarı,

II.� sebat,

III.�gayret

erdemlerinden hangileri ile ilişkilendirilebilir?

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

6. Babam�inşaat�mühendisi,�onunla�hafta�sonları�bazı�zamanlar�şantiyeye�gitmeyi�çok�seviyorum.�Geçen�hafta�sonu�
birlikte�şantiyeye�gittik.�Arabadan�iner�inmez�bana�kaskı�verdi�ve�çalışanlarla�tek�tek�sohbet�edip�onlara�bazı�uya-
rılarda�bulundu.�O�sırada�balkonda�kırmızı�fileler�dikkatimi�çekmişti.�Babama�bu�filelerin�ne�işe�yaradığını�sordu-
ğumda�“Bu�fileler�işçilerimizin�duvar�sıvası�yaparken�düşme�ihtimaline�karşı�aldığımız�iş�güvenliği�tedbiridir�oğlum.�
Tedbir�bizden�takdir�Allah’tandır�(c.c.).”�şeklinde�cevap�verdi.

Bu metindeki altı çizili bölüm aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha fazla bağlantılıdır?

A)�Rızık� B)�Tevekkül� C)�Hastalık� D)�Azim

7. “Allah’ın�sana�verdiğinden�(onun�yolunda�harcayarak)�ahiret�yurdunu�iste�ama�dünyadan�da�nasibini�unutma.�Al-
lah’ın�sana�iyilik�yaptığı�gibi�sen�de�insanlara�iyilik�et...”

(Kasas�suresi,�77.�ayet.)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A)�Hayatta�iken�rızık�için�çalışmak�gerekir.

B)�Ölümden�sonrasına�hazırlık�yapılmalıdır.

C)�Hem�yaşam�hem�de�yaşamdan�sonrası�düşünülmelidir.

D)�Bu�hayattan�el�etek�çekilmelidir.

Kaderle İlgili Kavramlar - I Test 06
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1. Tevekkül;�bir�işin�başında,�ortasında�ve�sonunda�bir�kul�olarak�üzerimize�düşen�her�türlü�sorumluluğu�yerine�getirip�
gerisini�Allah’a�bırakmaktır.�Tedbirlerimizi�aldıktan�sorumluluklarımızı�yerine�getirdikten�sonra�o�işin�sonucunu�Al-
lah’tan�beklemek;�ona�dua�etmek,�ona�dayanmak�ve�güvenmektir.�

Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi doğru bir tevekkül anlayışını yansıtmaz?

A)� İşverenlerin�İş�Sağlığı�ve�Güvenliği�Kanunu’na�göre�uygulamalar�yapması

B)�Bir�hastanın�ilaçlarını�aldıktan�sonra�Allah’a�dua�etmesi

C)�Aracının�kış�bakımını�yaptırmayan�bir�sürücüsünün�uzun�yola�çıkması

D)�Antrenmanlarını�düzenli�yapan�bir�sporcunun�birincilik�için�Allah’tan�yardım�istemesi

2. Adaletten�ayrılıp�zulüm�ve�haksızlıkla,�hile�ve�baskı�ile�bir�şeyler�elde�etmek�başarı�sayılmaz.�Başarı�için�azim,�sebat�
emek�ve�çaba�gereklidir.�Tanıdığı�kimseler�sayesinde�göreve�getirilen�ya�da�kopya�çekerek�sınav�kazanan�insanlar�
gerçek�başarıyı�elde�etmiş�sayılmazlar.

Bu metni en iyi destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A)� “Kararını�verdiğin�zaman�artık�Allah’a�dayanıp�güven.�Çünkü�Allah�kendisine�dayanıp�güvenenleri�sever.”

(Âl-i�İmrân�suresi,�159.�ayet.)

B)� “İşte�bunlar,�dünyada�da�ahirette�de�çabaları�boşa�giden�kimselerdir.�Onların�hiçbir�yardımcısı�da�yoktur.”

(Âl-i�İmrân�suresi,�22.�ayet.)

C)�“Nerede�olursanız�olun,�sağlam�ve�tahkim�edilmiş�kaleler�içinde�bulunsanız�bile�ölüm�size�ulaşacaktır.”�

(Nisâ�suresi,�78.�ayet.)

D)�“Biz�gökleri,�yeri�ve�ikisi�arasındakileri�hak�ve�hikmete�uygun�olarak�ve�belirli�bir�ecel�için�yarattık.”

(Ahkâf�suresi,�3.�ayet.)

3. 

Dervişin biri gezerken ayaksız bir tilki görür ve hayrete düşer, bu hayvancağız ne yer ne içer 
diye bir müddet izler. Derken ağzında çakal taşıyan bir aslan çıkagelir. Avının bir kısmını orada 
yedikten sonra kalanını bırakıp gider. Aslan oradan gidince tilki kalan et parçalarını yer. Bu 
durumu gören derviş, ben de böyle yapayım der ve bir köşeye çekilir beklemeye başlar. Kimse 
ona yemek vermez. Bitkin hâlde bir ses duyar: Ey tembel adam kendini ayaksız bir tilkiye değil 
de aslana benzetseydin de böyle sefil olmasaydın!

Mesnevi’den Bir Hikâye

Bu hikâye kaderle ilgili aşağıdaki kavramların hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir?

A)�Emek�ve�rızık� B)�Ölüm� C)�Ecel� D)�Hastalık

Test 07 Kaderle İlgili Kavramlar - II
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4. Sabah� namazına� kalkamayan� Ahmet,� “Allah� dile-
seydi�uyandırırdı.�Uyandırmak�isteseydi�ben�de�na-
maza�kalkardım.”�diyerek�teselli�bulmuştur.

Buna göre Ahmet ile ilgili aşağıdakilerden han-
gisi söylenebilir?

A)�Kaderi�yanlış�anlamıştır.

B)�Nafile�ibadetlerini�eksik�yapmıştır.

C)�İradesini�kullanmıştır.

D)�Tedbiri�elden�bırakmayıp�tevekkül�etmiştir.

5. 

“Devler gibi eserler bırakmak için 
karıncalar gibi çalışmak gerekir.”
           Necip Fazıl Kısakürek

Bu söz kaderle ilgili;

I.� emek,

II.� başarı,

III.�gayret

kavramlarından hangileriyle ilişkilendirilebilir?

A)�I�ve�II� B)�I�ve�III

C)�II�ve�III� D)�I,�II�ve�III

6. Çalışmadan�emek�sarf�etmeden�kazanmak�isteyen�
kişilerin�temel�özelliği�tembelliktir.�Bu�kişiler�genelde�
başkalarının� sırtından� geçinmeye� çalışırlar.� Geçi-
mini� sağlamak� için� eli� ayağı� tuttuğu� hâlde� dilenen�
insanlar� bu� duruma� örnektir.� Yüce� Allah� rızkımızı�
çalışarak�elde�etmemizi�öğütlemiştir.�Bu�yüzden�in-
sanlar�güçleri�ölçüsünde�çalışmalı,�üretmeli�ve�geçi-
mini�sağlamalıdır.�

Bu metindeki insan modeli hakkında aşağıdaki-
lerden hangisi söylenemez?

A)�Yanlış�bir�kader�anlayışına�sahiplerdir.�

B)�Sağlam�bir�tevekkül�anlayışları�vardır.�

C)�Sorumluluklarını�yerine�getirmemektedirler.

D)�Çabasız,�zahmetsiz�bir�şekilde�kazanmayı�ister-
ler.�

7. “Ağılda�oğlak�doğunca�derede�otu�biter.”

Bu atasözü yüce Allah’ın aşağıdaki isimlerinden 
hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A)�er-Rezzak�� B)�el-Aliyy

C)�el-Azim� D)�el-Hayy

8. “Halk�içinde�muteber�bir�nesne�yok�devlet�gibi�

Olmaya�devlet�cihanda�bir�nefes�sıhhat�gibi.”

Kanuni�Sultan�Süleyman

Aşağıdaki örneklerden hangisi bu söz ile çeliş-
mektedir?

A)�Koronavirüs�olan�bir�hastanın�ilaç�tedavisini�red-
detmesi�

B)�Böbrek�yetmezliği�olan�birinin�doktor�tavsiyesiyle�
bol�su�içmesi

C)�Helal�ve�temiz�ürünler�tüketen�birinin�sağlıklı�ol-
ması

D)�Hayatı� boyunca�ağzına�alkol� almayan�birisinin�
dinç�olması
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1. 

Kum�saatindeki� kumların� sayısına� yaşam�yani� hayatta� olduğumuz�her� zaman�dilimi� diyebiliriz.�Bu�
kumlar�yavaş�yavaş�akar�aşağıya,�insanın�yaşamından�her�gün�bir�kum�tanesi�daha�aşağıya�düşer.�
Son�kum�tanesi�de�yaşamın�sona�erdiği�andır.�

Bu metin kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A)�Ömür�ve�ecel� B)�Başarı�ve�başarısızlık� C)�Hastalık�ve�sağlık� D)�Tevekkül

2. Allah’ın�(c.c.)�canlılar�için�yarattığı�tüm�nimetler�rızık�kapsamında�değerlendirilir.�İnsanın�yaşamını�sürdürebilmesi�
için�maddi�ve�manevi�ihtiyaçları�vardır.�Bu�ihtiyaçlar�insanın�da�çabası�ile�Allah�tarafından�karşılanmaktadır.�Rızkın�
yegâne�kaynağı�Allah’tır.�

Buna göre;

I.� bilgi,

II.� yiyecek,

III.�hava

nimetlerinden hangileri rızık kapsamına girmektedir?

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

3. Şam’da�büyük�bir�veba�salgını�vardı.�Bu�hastalık�çok�hızlı�bulaşıyordu�ve�öldürücü�bir�etkiye�sahipti.�Hz.�Ömer�veba�
salgını�haberini�alır�almaz�ordusunu�geri�çekti�ve�Şam’a�girmekten�vazgeçti.�Hz.�Ömer’e�bazı�sahabiler�“Ey�Ömer,�
Allah’ın�kaderinden�mi�kaçıyorsun?”�şeklinde�soru�sordular.�Hz.�Ömer�şöyle�cevap�verdi:�“Allah’ın�kaderinden�yine�
Allah’ın�başka�bir�kaderine�kaçıyoruz.”

Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A)�Tedbir�almak�da�kaderdendir.�

B)�Kader�alın�yazısı�değildir.

C)�Kader�inancında�insanın�sorumluluğu�ve�iradesi�de�vardır.

D)�Tevekkül�etmekte�insan�iradesi�söz�konusu�değildir.

4. “Ben�benim�de�Rabbim,�sizin�de�Rabbiniz�olan�Allah’a�dayandım.�Çünkü�her�canlının�kontrolü�onun�elindedir.�Şüp-
hesiz�Rabbimin�yolu�dosdoğru�yoldur.”�

(Hûd�suresi,�56.�ayet.)

Bu ayet kaderle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

A)�Başarı� B)�Sağlık� C)�Ecel�� D)�Tevekkül
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