Adı Soyadı:

1.Ünite:"Kader İnancı" Bulmaca
İpuçlarından yararlanarak bulmacayı tamamlayınız.
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Beytullah Şahin
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Soldan Sağa

Yukarıdan Aşağı

4. Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı, Allah tarafından

1. Kişinin herhangi bir zorlama ve baskı altında kalmadan serbest

sağlanan her türlü nimet

bir şekilde kendi isteği ve düşüncesiyle karar verebilmesi

5. Asası ile denizi ikiye ayıran peygamber Hz……dır.

2. “Biz, her şeyi bir …..ye (düzene, kadere, plana) göre
yarattık.” (Kamer suresi 49. ayet)

10. İnsana ait sınırlı dileme, isteme ve tercih etme gücü
11. Bir emek, gayret sonucu varılmak istenen hedefe ulaşma
12. Bir şeyin kendiliğinden olması
14. Evrende Allah’ın koymuş olduğu yasalar

3. Allah’ın evreni yaratmadan, her şeyi önceden planlaması ve bilmesine
denir.
6. İyi ile kötüyü tercih edebilme, karar verebilme, isteme yeteneği

20. Umumi olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren

7. Pes etmeyen, zorluklarla mücadele eden peygamberlere………
peygamberler denir

yasalardır.

8. Canlıların oluşumu, yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve

17. Allah’ın sınırsız dileme ve isteme gücü

21. İyiyi kötüden ayırt etme kabiliyetine….. denir.
22. Madde ve enerjinin oluşumu,yapısı, hareketi ve maddeler arası
ilişkilerle ilgili Allah’ın olmasını istediği prensipler
26. İnsanların özgürce aldığı kararları kabullenip hesabını vermesi

üremesiyle ilgili Allah’ın olmasını istediği prensiplerdir.
9. Allah’ın önceden planladığı ve bildiği kaderin zamanı gelince
gerçekleşmesine denir.
12. Allah’ın yasalarına uygun hareket ederek gerekeni yapıp sonucu
Allah’tan bekleyerek Allah’a güvenmek
13. Mısır’ın zalim hükümdarı
15. Ömrün bittiği zaman
16. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü
18. Hz.Musa’ya verilen kutsal kitap
19. Allah’ın izin verdikleri kişilerin, Allah’a yalvarmaları, dua etmeleri ve
günahlarının bağışlanmasını istemeleri

Not:İki kelimeden oluşan cevapları, kelimeler arasında boşluk olmayacak
şekilde yazınız.

23. Allah’ın sonsuz gücü, kudreti ve hükümranlığı
24. Her canlının doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı yaşam süresi
25. Düşünmek, anlamak ve hayal etmek; bir şeyi kesin olarak anlamak
demektir.

