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Kader ve Kaza İnancı - I
1.

Allah evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzen
içeresinde yaratmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceyi
destekleyen bir örnek değildir?
A) Havadaki oksijenin canlılar için uygun
oranda olması
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4. • Suyun kaldırma kuvveti
sayesinde
denizlerde ulaşım imkânının sağlanması

• Ay’ın Dünya’ya belirli bir uzaklıkta olması
Bu örnekler Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalardan hangisi ile ilgilidir?
A) Fiziksel yasalar

B) Dünya’nın belli bir yörüngede Güneş etrafında dönmesi

B) Biyolojik yasalar

C) Dere yataklarındaki binaların heyelanda
zarar görmesi

D) Toplumsal yasalar

C) Hukuksal yasalar

D) Dünya’nın etrafındaki atmosfer tabakasının canlıların yaşamına elverişli olması

5. Öğretmen Allah’ın koymuş olduğu yasaları
2. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum

anlattıktan sonra öğrencilerden bu yasalarla
ilgili birer örnek vermelerini istedi.

içerisinde programlamasına “kader” denir.
Zamanı geldiğinde olayların bu programa uygun bir şekilde gerçekleşmesine ise “kaza”
denir.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin vermiş olduğu örnek diğerlerinden
farklı bir yasa ile ilgilidir?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi “kaza”
kapsamında değerlendirilebilir?

B) Murat: Hücrenin bölünmesi

A) Birlik ve beraberliğimizi korumak için millî
ve manevi değerlerimize sahip çıkmalıyız.

A) Aybüke: Suyun 100 derecede kaynaması
C) Ezgi: Ay’ın, Dünya’nın uydusu olması
D) Atakan: Yağmurun ve karın oluşumu

B) Hakemin maçı bitirmesi an meselesi.
C) Havaların ısınmasıyla birlikte ağaçlar çiçek açtı.
D) Sınava girmeden önce tüm konuları bitir.

3. • Bazı canlıların kış uykusuna yatması

6. “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun
eğerler. Göğü (o) yükselti ve ölçüyü (o) koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”
(Rahmân suresi, 5-8. ayetler.)

• Yükseklere çıkıldıkça hava sıcaklığının
düşmesi

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin mesajına uygun değildir?

• Bitkilerde üremenin tozlaşma yoluyla olması

A) Doğaya plastik maddelerin atılması

Bu ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

B) Ormanlık arazilerin yok edilmesinin önüne
geçilmesi

A) Kader

B) Kaza

C) Tarımda doğal gübreleme yönteminin tercih edilmesi

C) Tesadüf

D) Toplumsal yasa

D) Fabrika bacalarına filtre takılması
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9. Dünyaya yeni gelmiş kardeşini kucağına alan

7.

• Allah, balıkları suda solunum yapabilmeleri için solungaçlı, kuşları ise uçabilmeleri
için kanatlı yaratmıştır.

Neva, annesine “Anneciğim! Kardeşim ne
kadar tatlı bir çocuk; elleri, kolları, burnu, kulakları her şeyi yerli yerinde değil mi?” dedi.
Annesi okumuş olduğu bir ayetle Neva’nın
sözlerini destekledi.
Neva’nın annesinin okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisi olamaz?

• Otla beslenen hayvanların çene yapısı
etle beslenenlerin çene yapısından farklıdır.

A) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde
yarattık.”

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerin
hangisine ulaşılamaz?

B) “...Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.”

A) Her canlı ihtiyaç duyduğu özellikte yaratılmıştır.

(Nahl suresi, 93. ayet.)

B) Hayvanlar biyolojik yasalarla açıklanabilecek özelliklere sahiptir.
C) Hayvanlar yaşadıkları ortama kendiliğinden uyum sağlamaktadır.
D) Hayvanlar birbirlerinden farklı özelliklerde
yaratılmıştır.

(Tin suresi, 4. ayet.)

C) “...Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve
düzen vermiştir.”
(Furkan suresi, 2. ayet.)
D) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet.)

8. • Dünya yaşanılamaz şekilde sıcak veya
soğuk olabilirdi.
• Deprem, sel gibi felaketler hayatı yaşanmaz hâle getirebilirdi.
• Ölümcül hastalıklar canlıların neslini tüketebilirdi.
Bu ifadeler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak verilmiştir?

10. Sıcak çöllerde yaşama uyum sağlayabilen bir
bitki olan kaktüslerde, su kaybını önlemeye
yönelik olarak yaprak yerine dikenler gelişmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini desteklemektedir?

A) Evrende düzen olmasaydı ne olurdu?

A) Her canlının çöl yaşamına uyum sağlayabildiğini

B) İnsanların evrendeki düzene karşı sorumlulukları nelerdir?

B) İnsanların tarım konusunda kendini geliştirdiğini

C) Evrendeki düzenin kaynağı nedir?

C) Evrende geçici bir düzenin olduğunu

D) Evrendeki canlıları bekleyen sorunlar nelerdir?

D) Allah’ın yarattıklarında bir uyum ve denge
olduğunu
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1.

Evrende hiçbir şey gelişigüzel değildir. Her
varlık bir plan, program ve ölçü içinde yaratılmıştır. Allah; evrendeki her varlığa yapacağı
işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiştir. 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 olumsuz etkilerdi.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu açıklamalara örnek verilemez?
A) “O; yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve
düzene koyandır. O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.”
(A’lâ suresi, 2-3. ayetler.)

2.

OPT�
K -(gönderdik).
Test 2 (583482)
“Medyen’e de kardeşleri
Şuayp’ı
Dedi ki: Ey kavmim! Allah’a kulluk edin, sizin
ondan başka ilahınız yoktur. Size Rabb’inizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü tartıyı
tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde
bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz
bunlar sizin için daha hayırlıdır.”
(A’râf suresi, 85. ayet.)
Bu ayet aşağıdaki evrensel yasalardan
hangisi ile ilişkilendirilebilir?
A) Kimyasal yasalar
B) Biyolojik yasalar
C) Fiziksel yasalar
D) Toplumsal yasalar

B) “Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk
göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (düzensizlik) görüyor musun?”
(Mülk suresi, 3. ayet.)
C) “Göklerin ve yerin gaybı (bilinmeyeni, sırrı) Allah’a aittir, bütün işler ona götürülür.
Ona kulluk et ve ona güven. Rabb’in yaptıklarınızdan haberdardır.”
(Hûd suresi, 123. ayet.)
D) “Biz ölçüyü böyle koyduk. Bizim koyduğumuz ölçü, ne güzeldir.”
(Mürselât suresi, 23. ayet.)

3. “Onlar; ayakta dururken, otururken, yanları
üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar.
Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin
derin düşünürler. ‘Rabb’imiz! sen bunu boşuna yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem
azabından koru!' derler.”
		

(Âl-i İmrân suresi, 191. ayet.)

Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?
A) Allah yeri ve gökleri yaratmıştır.
B) Allah varlıkları sebepsiz yere yaratmamıştır.
C) Evrendeki düzen üzerinde zaman zaman
düşünmeliyiz.
D) Evrende geçici bir düzen vardır.
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4. Çevremizdeki varlıkları dikkatle incelediğimiz-

7. İnsan vücudu beynin denetimi altındadır. Ka-

de her şeyin belli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket ettiğini görürüz. Allah, çevremizde
bulunan her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde
yaratmıştır. Bu ölçü, evrendeki varlıkların
uyumlu bir sistem oluşturmalarını sağlamıştır.

fatasımızın içinde güvenli bir yerde bulunan
bu denetim adası, tüm eylemlerimizi yönetir.
Düşünme, duygular, konuşma, hareket etme
vb. her şey beynin denetimindedir.

Aşağıdakilerden hangisi metindeki düşünceyi destekleyen bir örnek değildir?

Bu metinde yer alan bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yeryüzündeki suların çoğunluğunun tuzlu
olması

A) Biyolojik yasalarla ilgilidir.

(Beyin, Tübitak Yayınları)

B) Bitkilerin fotosentez yapması

B) Allah’ın evrende yarattığı düzene bir örnektir.

C) Doğadaki tahribatın küresel ısınmaya neden olması

C) Kader kavramıyla açıklanabilecek bilgilerdir.

D) Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi

D) Bilim ve teknolojinin insan hayatı açısından önemine değinilmiştir.

5. I. Kader kavramı evrenin devamı ve işleyişinin Allah’ın takdiri ile gerçekleştiğini ortaya
koymaktadır.
II. Yaşanacak olaylar kaza, yaşanmış olaylar
ise kader kavramıyla açıklanabilir.
III. 100 dereceye ulaşan suyun kaynamaya
başlaması kazaya bir örnektir.
IV. Kader ve kazaya iman İslam’ın inanç
eseslarındandır.
Kader ve kaza kavramları ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

6. I. Varlıklar bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır.
II. İnsanın evren hakkında düşünmesine gerek yoktur.
III. Evren, rastlantılar sonucu oluşmuş bir
mekanizmadan ibarettir.
IV. Evrendeki hayat sonsuz kudrete sahip bir
yaratıcının eseridir.
Yukarıda verilen
doğrudur?

ifadelerden

hangileri

A) I ve III

B) I ve IV

C) I, III ve IV

D) II, III ve IV
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8. • Yeryüzünde bulunan milyonlarca çiçek
türünün her biri kendine uygun bir iklimde
yetişir.
• Penguenler, kutup bölgelerinde yaşayabilecek özellikte bir vücut sistemine sahiptir.
Bu örneklerin ilgili olduğu evrensel yasa
ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Biyolojik yasalar ile ilgilidir.
B) Deney, gözlem ve araştırmalar neticesinde keşfedilmeyen yasalardır.
C) İnsanların başkalarına iyilikte bulunması
ve yararlı bir birey olması üzerinde duran
yasalardır.
D) Bu yasalara uygun hareket etmek insanın
sağlıklı bir yaşam sürmesine olumlu etki
eder.
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Toplumların sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken OPT�
yasalaraK“toplumsal
salar” 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 insanların kurdukları çardaklarda 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.)

2. I. “De ki: ...Harcadığınız her şey, ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış kişiler içindir. ‘Allah, yapacağınız her hayrı (iyiliği) bilir.”

(Bakara suresi, 215. ayet.)

II. “O (Rab) ki seni yarattı ve düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.”

(İnfitâr suresi, 7. ayet.)

III. “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”
(İnsan suresi, 8. ayet.)
IV. “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, umuma
sirayet ve hepsini perişan eder...”
(Enfâl suresi, 25. ayet.)
Yukarıdaki ayetlerden hangisi ilgili olduğu evrensel yasa bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

3. Atmosfer yalnızca nefes almamızı sağlayan çeşitli gazların bulunduğu bir katman değildir. Atmosferin
Dünya’mız açısından pek çok yararı vardır. Atmosfer, Güneş’ten gelen zararlı ışınları tutar. Dünya’nın
aşırı ısınma ve soğumasını engeller. Uzaydan gelen meteorların parçalanmasını sağlar. Bu örnekler
de göstermektedir ki atmosfer tabakası Dünya’mız için bir kalkan vazifesi görmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Evrendeki her şey tesadüflerin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
B) Evrendeki tüm varlıkların bir sonu vardır.
C) Evren son derece karmaşık bir yapıya sahiptir.
D) Evren bir ölçü ve düzen içerisinde yaratılmıştır.
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4. “Onlar ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin
yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler): Rabb’imiz! sen bunları boşuna yaratmadın.
Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!”
(Âl-i İmran suresi, 191. ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi, ayette sözü edilen kişilerin düşüncelerine zıt bir görüştür?
A) Evrendeki düzen, Allah’tan başka yaratıcı olmadığını ortaya koymaktadır.
B) Dünya’nın yörüngesinden sapmadan Güneş’in etrafında dönmesi Allah’ın varlığını desteklemektedir.
C) Evrendeki düzen, rastlantılar sonucu oluşmuş bir mekanizma olması dışında başka bir sebeple
açıklanamaz.
D) Hayatın başlangıcını tesadüflerden ibaret görmek doğru bir anlayış değildir.

5.

Evrendeki tüm varlıklar Allah’ın planlı ve ölçülü bir şekilde yaratmasıyla oluşmuştur. Yüce Allah, “O, yedi
göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak!
Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet.) buyurarak evrende var olan düzene dikkat çekmiştir. Evrendeki bu düzenin bozulması insana zarar olarak dönecektir. Çünkü insan, içinde yaşadığı
evrenin bir parçasıdır. Bu nedenle insan, ----

Bu metnin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmelidir.

B) ibadetlerini aksatmadan yerine getirmelidir.

C) çaba ve gayret göstererek rızkını elde etmelidir. D) dünyada ölçülü hareket etmelidir.

6. Allah’ın sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olacak olan her şeyi takdir etmesine kader denir. Kaza ise
ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, yeri ve zamanı geldiğinde Allah tarafından yaratılması demektir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “kaza” kapsamında değerlendirilecek bir ifade değildir?
A) Suyun kaldırma kuvveti sayesinde denizlerden ulaşımda yararlanılır.
B) Çok çalışmasına rağmen sınavdan yeterli puanı alamadı.
C) Her şey yolunda giderken ummadığı bir durumla karşılaştı.
D) Alınan tedbirler sayesinde günlük vaka sayısı azalmış durumda.

7. Toplumsal yasalar bir toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalardır. Toplumun barış ve huzuru bu yasalara uyulmasına bağlıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de “Hep
birlikte, Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti, düşmanlar idiniz de onun
nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. ...” (Âl-i İmrân suresi, 103. ayet.) buyrularak toplumsal yasaların önemine vurgu yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinde belirtilen yasalara uyulmadığını gösteren bir örnektir?
A) Yetimleri görüp gözetmek

B) Yalan ve hile ile iş yapmak

C) Emanete sahip çıkmamak

D) Komşuluk ilişkilerine önem vermek
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1.

İnsana verilen sınırlı özgürlük ve tercih etme
kabiliyetine “cüzi irade” denir. İnsan cüzi iradesiyle yapmış olduğu davranışlardan sorumludur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde insanın bir sorumluluğu yoktur?
A) Altyapı eksikliğinden dolayı elektrik kesintilerinin yaşanması
B) İki kişinin tartışması
C) Sis nedeniyle araç trafiğinin olumsuz etkilenmesi

K - Test
4 (583484)
4. Akıl sahibi olan insanOPT�
aynı zamanda
kendisine seçme ve tercihte bulunma imkânı sağlayan bir iradeye sahiptir. Yüce Allah, insandan
bu iki nimeti yani akıl ve iradesini iyi yönde
kullanıp doğru kararlar almasını istemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın bu
emrinin dikkate alındığını gösteren bir örnektir?
A) Bir babanın ailesinin maddi ihtiyaçlarını
ihmal etmesi
B) Bir kişinin yolda bulduğu parayı harcaması

D) İsraf boyutundaki harcamalar nedeniyle
ekonomik sorunların yaşanması

C) Bir şoförün yolculuk sırasında hız sınırlarına riayet etmesi

2. Girmiş olduğu son sınavdan düşük bir not

D) Bir işverenin, çalışanlarının maaşını zamanında ödememesi

alan Hatice, yaşadığı bu durumdan arkadaşına dert yanmıştır. Hatice’nin oldukça üzgün
olduğunu gören arkadaşı ise ona yardımcı
olmak istemiş ve şöyle cevap veriştir: “----”
Doğru kader anlayışı bakımından arkadaşının Hatice’ye verebileceği en uygun cevap aşağıdakilerden hangisidir?
A) Girmiş olduğun tüm sınavlardan başarılı
olmak zorunda değilsin.
B) Kaderinde başarız olmak varmış.
C) Soruların zor olması başarısız olmana neden oldu.
D) Yeterince çalışırsan sonraki sınavda başarılı olursun.

3. Arkadaşlarıyla halı sahaya gidip gitmemekte
kararsız kalan Emre’ye babası “Bir tercihte
bulunmak zorundasın.” demiştir.
Buna göre babası Emre’den aşağıdakilerin
hangisini istemiştir?
A) Karamsarlığı bırakmasını
B) İradesini kullanmasını
C) Sözünde durmasını
D) Çok soru sormamasını

5. • “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği
şeyle yükümlü tutar. Onun kazandığı iyilik
kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır…”
(Bakara suresi, 286. ayet.)
• “Artık kim zerre miktar hayır işlerse onun
karşılığını görecektir. Kim de zerre miktarı
bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.”
(Zilzal suresi, 7-8. ayetler.)
Bu ayetlerden hareketle aşağıdakilerin
hangisine ulaşılamaz?
A) Allah, insana gücünün yettiği oranda sorumluluk vermiştir.
B) İnsan, işlediği her fiilin bir karşılığı olduğunu unutmamalıdır.
C) İnsanın, tercihlerinin sonuçları konusunda
şikâyet etmeye hakkı yoktur.
D) İyi veya kötüyü seçme konusunda insanın
bir tercih hakkı yoktur.
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6.

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

Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) İnsan, yaptıklarının karşılığını görecektir.
B) İnsanın tercihlerinde irade tamamen Allah’a aittir.
C) “Ne yapayım, kaderim böyleymiş.” demek suçu kadere yüklemektir.
D) İnsanın aklı ve iradesi olduğundan sorumluluğu da vardır.

7. İslam dini, kişilerin yapamayacakları şeylerden sorumlu olmadıklarını beyan etmiştir. Örneğin sağlık
sorunları yaşayan bir kişi oruç tutamaz, nisap miktarı malı olmayan kişi zekât veremez.
Bu düşünceyi en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez...”
(Bakara suresi, 286. ayet.)
B) “...Hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez…”

(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.”
(İnsân suresi, 3. ayet.)

8. Allah’ın külli iradesi içinde yaşayan insan, kendi özgürlük alanı içinde, Allah’ın gönderdiği bilgileri dikkate almalıdır. Başına gelen musibetlerde “kör talih, alın yazısı, kader mahkûmu” gibi yanlış düşüncelere esir olmamalıdır. Sahip olduğu akıl, irade ve özgürlüğünü iyi yönde kullanmalıdır.
Bu metindeki düşünceye sahip olan bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Aklını ve iradesini doğru yönde kullanır.
B) Yapacağı işlerin hayır mı şer mi olduğunun hesabını yapar.
C) Özgürlükle, sorumluluk arasında doğrudan bir ilişki olduğunu unutmaz.
D) Yaşadığı olumsuz olayların tek sebebinin kader olduğunu bilir.
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1.

Şalteri kapatmadan evin elektrik prizini tamir
eden Kaan Bey “Allah’ın beni koruyacağına
inanıyorum.” demiştir.
Buna göre Kaan Bey ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Şalteri kapatmadığı için sorumsuz davranmıştır.
B) Doğru bir tevekkül anlayışına sahiptir.
C) Her şekilde Allah’ın kendisine yardım edeceğini düşünmektedir.
D) Olumsuz bir duruma karşı tedbirli davranmamıştır.

4. 

OPT�K - Test 5 (583485)

Tarlamı ekip her türlü bakımını
yaparak Allah’tan (c.c.) bol ürün
istedim.

Bu kişinin aşağıdaki hadislerden hangisinde verilen mesaja uygun hareket ettiği
söylenebilir?
A) Bizi aldatan bizden değildir.
B) Deveni bağla, sonra Allah’a tevekkül et.
C) Veren el, alan elden üstündür.
D) Hiçbiriniz kendisi için istediğini kardeşi için
de istemedikçe hakkıyla iman etmiş sayılmaz.

5. Toprağa ekilen bir badem çekirdeği filizlenir,

2. “De ki: Sizin için belirlenen bir gün vardır ki
ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri
geçebilirsiniz.”
(Sebe suresi, 30. ayet.)
Bu ayetteki altı çizili ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rızık

B) Tevekkül

C) Kaza

D) Ecel

fidan olur, serpilir, çiçek açar, meyve verir.
Yıllar sonra sararır, düşer, toprak olur.
Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir?
A) Ömür ve ecel
B) Başarı ve başarısızlık
C) Emek ve rızık
D) Tevekkül

6. Bir otobüs firması, çalıştırdığı otobüslerin yıl-

3. “Devler gibi eser vermek için karıncalar gibi
çalışmak gerekir.”
Necip Fazıl Kısakürek
Bu sözle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

lık bakımını yaptırmamış, bu yüzden yola çıkan araçların %70’i yolda bozularak seferini
tamamlayamamıştır. Firma sahibi, “Bütün aksilikler beni buluyor. Ne biçim alın yazım var.”
diyerek ---Bu metin aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa anlam bütünlüğü bozulur?
A) suçu kadere yüklemiştir.

A) Özgürlük, sorumluluk doğurur.

B) kadere imanın önemini göstermiştir.

B) Her canlı ölümü tadacaktır.

C) sorumluluktan kurtulmaya çalışmıştır.

C) Başarı, çalışmakla mümkündür.

D) kader anlayışının yanlış olduğunu göstermiştir.

D) Sağlık için tedbir alınmalıdır.
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7. Başarılı değilsen suçu kaderde değil kendinde ara. Bil ki hiçbir başarı tesadüf eseri değildir. Hiçbir başarının başlangıcı doğuştan
değildir. Başaran insan boş durmaz, çalışır,
çabalar.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Başarı nasıl elde edilir?
B) Başarıda tesadüfün etkisi var mıdır?
C) Başarısızlık kader midir?

10. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.”
(Necm suresi, 39. ayet.)
Bu ayetle anlamca ilişkili olan atasözü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
B) Besle kargayı, oysun gözünü.
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Gülü seven dikenine katlanır.

D) Başarı zor mudur?

11. • Sınavlarımda başarılı olmak için çok çalışır ve dua ederim.

8. İnsanların bir kısmı alkol ve sigaranın sağlığa
zararlı olduğunu bile bile bunları kullanıyor.
İlerleyen zamanlarda çeşitli hastalıklara uğrayınca da “Kaderde varmış.” diyerek bahane
üretiyor.
Bu kişiler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sağlıklarını koruyamamışlardır.
B) Kader konusunu doğru anlamışlardır.
C) Sorumluluğu kadere atmışlardır.
D) İradelerini yanlış kullanmışlardır.

9. Hz. İdris, Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik görevinin yanında terzilik yaparak maddi ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Bu bilgide aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Terzilik mesleği Hz. İdris ile başlamıştır.
B) Peygamberlerin sorumluluğu diğer insanlara göre daha fazladır.

• Hastalandığımda doktorumun yazmış olduğu ilaçları kullanıp şifayı Allah’tan beklerim.
Bu ifadeler aşağıdaki kavramlardan hangisi için bir örnek oluşturabilir?
A) Tevekkül

B) Ecel

C) Rızık

D) Kaza

12. Toplumumuzda “alın yazısı, kara talih, bahtsızlık ve kısmetsizlik” gibi kalıp sözler genellikle yapılan bir kusurun suçunu örtmek için
kullanılır. Oysa Allah, insana akıl ve irade
vermiş; insanı çalışmakla sorumlu tutmuştur.
Bu durumda yapılan bir işin sorumluluğunu
kadere yüklemek yanlıştır.
Bu metindeki düşünceyi aşağıdaki ayetlerden hangisi en iyi ifade eder?
A) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğru ile eğri
birbirinden ayrılmıştır...”
(Bakara suresi, 256. ayet.)
B) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir
şey yüklemez...”
(Bakara suresi, 286. ayet.)

C) Rızık kazanmak için çalışmak gereklidir.

C) “Başınıza her ne musibet gelirse kendi
yaptıklarınız yüzündendir...”
(Şûrâ suresi, 30. ayet.)

D) Hz. İdris, Kur’an’da örnek gösterilen peygamberlerdendir.

D) “...Şüphesiz Allah, ne dilerse hükmeder.”
(Mâide suresi, 1. ayet.)
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1.

Hz. Peygamber, Ebu Huzame adında bir sahabenin, “Biz hastalıklardan korunuyoruz,
dua ediyoruz ve tedavi oluyoruz. Bunlar kaderi değiştirir mi?” sorusuna, “Koruma da dua
ve tedavi de kaderdir.” cevabını verir.

OPT�
K - Test
6 (583486)
4. “İçinizden biri, rızık talebini
bırakıp
da mescitte oturmasın. Kim böyle yapar ve ‘Allah’ım,
beni rızıklandır.’ derse şüphesiz bu sünnete
aykırıdır. Bilirsiniz ki gökten ne altın yağar ne
de gümüş.”

Bu metinden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Hz. Ömer bu sözleriyle aşağıdakilerden
hangisine değinmemiştir?

A) İnsan hastalıktan kurtulmak için çare aramalıdır.

A) Allah’ın külli iradesiyle evreni en güzel şekilde yarattığına

B) Tedavi için gerekli çabayı gösteren insan
şifayı Allah’tan beklemelidir.

B) Rızkın elde edilmesi için emek harcanması gerektiğine

C) İnsanın çabası kadere karşı hiçbir şeyi değiştirmez.

C) Sadece dua ederek rızık beklemenin İslam açısından doğru bir davranış olmadığına

D) İnsan, kaderi bahane ederek sorumluluktan kaçmamalıdır.

D) İnsanın geçimini sağlamak için sadece
dua etmekle yetinmemesi gerektiğine

2. 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

3. Her şeyi kadere bağlayıp her sorumluluğun
sonuçlarını kadere yüklersen doğru bir kader
anlayışın olmaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğru
bir kader anlayışına örnektir?
A) Talihsizim.
B) Alın yazım böyle.
C) Kısmetsizlik yakamı bırakmıyor.
D) Ne ettiysem kendim ettim.

5. Hz. Peygamber bir adamla tokalaştı. Adamın
elinin nasırlı olduğunu fark edince bu kişiye
“Ne iş yapıyorsun?” diye sordu. Adam, “Çiftçilik yapıyorum, bahçe işleriyle ilgileniyorum.”
dedi. Bunun üzerine Allah resulü adamın elini
tutup havaya kaldırdı ve “Bu ellere hiçbir zaman cehennem ateşi değmez.” buyurdu.
Bu metinde aşağıdakilerin hangisi vurgulanmıştır?
A) Çiftçiliğin en önemli meslek olduğu
B) Çalışarak kazanmanın Allah’ın hoşuna giden bir davranış olduğu
C) Rızkını çalışarak kazananın başka bir ibadet yapmasına gerek olmadığı
D) Allah’ın kullarına karşı son derece merhametli olduğu
8. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

6. Bu yıl üniversite sınavına girecek olmasına

9. “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri hak ve

rağmen yeteri kadar çalışmayan Melih çevresindekilere, “Ben Allah’a güveniyorum. Göreceksiniz, hayalimdeki bölümü kazanacağım.”
demiştir.

hikmete uygun olarak ve belli bir süre için yarattık...”

I. tevekkül,

Bu ayette üzerinde durulan konu aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile daha çok ilişkilendirilebilir?

II. sağlık,

A) Ekmeden biçilmez.

III. başarı

B) Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane.

kavramlarından hangilerini yanlış anladığı
söylenebilir?

C) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

Buna göre Melih’in kader ile ilgili;

A) Yalnız III

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

7. Tevekkül, insanın yapacağı işlerde kendisine düşen görevleri yapıp her türlü tedbiri aldıktan, yeterli ve gerekli çalışmaları en güzel
biçimde yerine getirdikten sonra sonucu Allah’tan (c.c.) beklemesidir.
Buna göre aşağıdaki tevekkül anlayışlarından hangisi yanlıştır?
A) Kapımı kilitleyip evimi Allah’a emanet ettim.
B) Derslerime çalıştım sonra Allah’tan yardım
istedim.
C) Abdest alarak bindiğim aracımla aşırı hız
yaptım.
D) Günler öncesinde hazırlıklarımı tamamladığım yarışma için Allah’a bol bol dua ettim.

8.

(Ahkâf suresi, 9. ayet.)

“Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan
Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu
Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu
		

Mehmet Akif Ersoy

Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?

D) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

10. İnsan, rızkını beklemekle değil, aramakla sorumludur. Gayret göstermeden kimsenin karnı
doymaz. Allah rızkın yaratıcısıdır fakat insandan da beklenen o rızkı kazanmak için çaba
göstermesidir.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine
bir cevap niteliğindedir?
A) Doğru bir tevekkül anlayışı nasıl olmalıdır?
B) İnsanın yerine getirmesi gereken sorumluluklar nelerdir?
C) Emek harcamadan da Allah rızık verir mi?
D) Rızkın şükrünü yerine getirmek için ne
yapmak gerekir?

11. Bir insan karnı acıktığında nasıl yemek yiyorsa bir öğrenci de başarılı olmak için ders çalışıp gayretli olmalıdır. Bu da yetmez, sınavlara
girdiğinde bir aksilik çıkmaması için Allah’tan
yardım istemelidir.
Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin
bilgisine yer verilmiştir?
A) Doğru bir tevekkülün nasıl olması gerektiğinin

A) Vatana ihanet etmek

B) Başarının önündeki engellerin neler olduğunun

B) İnsanları doğruya çağırmak

C) Helal rızkın nasıl kazanılması gerektiğinin

C) Ataların yolunu takip etmek

D) Açlığın dayanılması çok zor bir durum olduğunun

D) Tevekkülü yanlış yorumlamak
8. Sınıf | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
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OPT�
K -geçirmiş
Test 7ol-(583487)
NBA basketbol tarihinin en iyi basketbolcularından biri olarak kabul edilen Kobe
Bryant
duğu bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi. Ünlü basketbolcunun erken gelen ölümüyle sevenleri
hüzne boğuldu.
Bu haberde altı çizili ifade aşağıdaki ayetlerden hangisinin verdiği mesajla çelişmektedir?
A) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz..”

(Ankebût suresi, 57. ayet.)

B) “Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.”
(Sebe suresi, 4. ayet.)
C) “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.”
(Rahmân suresi, 26-27. ayetler.)
D) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye göre yazılmıştır...”
(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet.)

2. Hz. Peygamber, yaşamış olduğu olaylarda öncelikle tedbirini almış, sonra Allah’a tevekkül etmiştir.
Örneğin Hendek Savaşı öncesinde sahabeden tecrübeli olan kimselerle bir toplantı yapmış ve Selman-ı Farisi’nin şehrin etrafına hendek kazma fikrini uygun görmüştür. Toplantıda belirlenen strateji
uygulanmış, savaşın kazanılmasında bu taktiğin büyük bir etkisi olmuştur.
Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Bir işte hedefe ulaşmanın en önemli yolu dua etmektir.
B) Kritik konularda uzman kişilerin görüşüne başvurmakta fayda vardır.
C) Bir iş için gerekli önlemler alınarak sonuç Allah’a bırakılmalıdır.
D) Hz. Peygamber tevekkül konusunda her zaman insanlara güzel bir örnek olmuştur.

3. 
Sınıf arkadaşım Cemal’in babası vefat etmişti. Başsağlığı ziyareti için Cemal’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 yeter...”

(Talâk suresi, 3. ayet.)

B) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”
(Ankebût suresi, 57. ayet.)
C) “...Allah’ın muhterem kıldığı cana kıymayın...”

(İsrâ suresi, 33. ayet.)

D) “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste, dünyadan da nasibini
unutma!..”
(Kasas suresi, 77. ayet.)
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4. Başarı veya başarısızlık genel olarak kişinin kendi çalışmasına, gayret göstermesine bağlıdır. Bu nedenle bir öğrenci derslerinde başarılı olmak istiyorsa planlı ve sistemli bir şekilde çalışmalıdır.
Bu metinle ilişkilendirilebilecek ayet aşağıdakilerden 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. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır.”
(Nahl suresi, 12. ayet.)
C) “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, yüce Rabb’inin varlığı 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.)

5. Bir sefer için Şam’a giden Hz. Ömer, Şam’da veba salgını olduğunu öğrenince ordusunu oraya sokmamıştır. Bunu gören bir sahabe, “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun ey Ömer?” diye sormuştur. Hz.
Ömer, “Evet, Allah’ın bir kaderinden başka bir kaderine kaçıyorum.” demiştir.
Bu olayda Hz. Ömer aşağıdaki derslerden hangisini vermemiştir?
A) Rızık için çalışmak gerekir.

B) Hastalığa karşı önlem alınmalıdır.

C) Tedbir almak da bir kaderdir.

D) İnsanın davranışları kader üzerinde etkilidir.

6.
Hastalık, insanın sağlığının bozulmasıdır. Yediğimiz, içtiğimiz şeylerin sağlıklı olması; çevrenin hijyen şartlarına uygun olması; yaşadığımız ortamın ısı, ışık, hava gibi etkenlerinin yeterli
olması; uyku ve dinlenme gibi hususlara dikkat edilmesi hastalıklardan korunmamız ve sağlıklı
kalmamız için büyük bir önem arz eder. Bunların yanı sıra dinimizde helal ve temiz olanı tercih
etmek, haramdan uzak durmak da beden ve ruh sağlığımız açısından önemlidir. Bu konuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: ----

Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisi ile tamamlanamaz?
A) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin!..”
(Bakara suresi, 168. ayet.)
B) “Giysilerini temiz tut. Kötü şeylerden sakın.”
(Müddessir suresi, 4-5. ayetler.)
C) “Ey inananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir; bunlardan kaçının ki
saadete eresiniz.”
(Mâide suresi, 90. ayet.)
D) “...Allah katından bir yardım ve yakın bir zafer vardır. İnananlara müjde ver.”
(Saff suresi, 13. ayet.)
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1.

Yüce Allah’ın yardımıyla peygamberlerin göstermiş oldukları olağanüstü olaylara “mucize”
denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Hz.
Musa’nın mucizelerinden biridir?
A) Gözleri görmeyen kimseleri iyileştirmesi
B) Atıldığı ateşin kendisini yakmaması
C) Asasıyla Kızıldeniz’i ikiye ayırması
D) Henüz yeni doğmuşken konuşması

K - Testkabul
8 (583488)
4. Hz. Musa’nın (a.s.) OPT�
tevhit davetlerini
etmeyen Firavun onu zindana atmakla tehdit
etti. Allah ise Hz. Musa’yı (a.s.) yaşadığı bu
durum karşısında birtakım mucizelerle destekledi. Örneğin Hz. Musa’nın (a.s.) asası
kocaman bir yılan oldu. Elini koynuna sokup
çıkardığında gözleri kamaştıran bir nur gibi
parlayıverdi. Firavun bu mucizeler karşısında
şaşkına dönmesine rağmen iman etmemekte
ısrar etti.
Bu metinden hareketle aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

2. Hz. Musa, peygamberlik görevinin gereği olarak ilahi emirleri insanlara tebliğ etmiştir. Kendisine engel olmaya çalışan Firavun’a karşı
tevhit mücadelesi vermiştir.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Hz. Musa insanları, Allah’ın varlığına ve
birliğine inanmaya ve yalnızca ona kulluk
etmeye çağırmıştır.

A) Firavun, Hz. Musa’nın (a.s.) davetini kabul
etmeyerek Allah’ı inkâr yolunu seçmiştir.
B) Hz. Musa (a.s.) halkı ikna etmek konusunda cesur ve kararlı bir tavır sergilemiştir.
C) Hz. Musa (a.s.) tevhit davasında başarıya
ulaşmak için aceleci bir tavır takınmıştır.
D) Yüce Allah, karşılaştığı zorluklar karşısında Hz. Musa’ya (a.s.) yardım etmiştir.

B) Hz. Musa, hak dini insanlara ulaştırırken
çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır.
C) Firavun, hak dinin insanlar arasında yayılmasına engel olmaya çalışmıştır.
D) Hz. Musa kavmi tarafından suikasta uğramıştır.

5. “Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni
zikretmekte gevşek davranmayın. İkiniz Firavun’a gidin çünkü o azmış bulunuyor. Ona
yumuşak söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp
düşünür veya içi titrer, korkar.”
(Tâhâ suresi, 42-44. ayetler.)

3. Hz. Musa, peygamberliği sırasında “... dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle
birlikte, beni doğrulayan bir yardımcı olarak
gönder.” (Kasas suresi, 34. ayet) şeklinde
dua ederek Allah’tan kendisine bir kişiyi yardımcı tayin etmesini istemiştir.
Hz. Musa’nın (a.s.) kendisine yardımcı olarak istediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Harun (a.s.)

B) Hz. Şuayp (a.s.)

C) Hz. Yusuf (a.s.)

D) Hz. Davut (a.s.)

Bu ayetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Yüce Allah, Hz. Musa (a.s.) ve kardeşini
Firavun’u hakka davet etmekle görevlendirmiştir.
B) Tebliğde bulunurken uygun bir üslup kullanılması istenmiştir.
C) Allah, Hz. Musa’dan (a.s.) ilahi emirleri Firavun’a bildirmesini istemiştir.
D) Firavun gibi küfürde ısrar eden kişilere
öğüt vermek boş yere uğraşmaktır.
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