
I. ÜNİTE KADER İNANCI

1.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi biyolojik yasaya örnek
oluşturur?

"Onun varlığın delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen
gemilerdir.”(Şurâ suresi,32. ayet)

A)

“…Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah’tır.”(Furkan
suresi, 62.ayet)

B)

“Güneş ve Ay belli bir hesaba göre hareket
etmektedir.”(Rahmân suresi,5. ayet)

C)

“O insanı bir kan pıhtısından yarattı.”(Alak suresi 2. ayet)D)

2.
Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalara örnek verilemez?

Bitkilerin, bitki tozları ile birbirlerini aşılayarak çoğalmalarıA)

Hayvanların bir kısmının yumurtlama yoluyla çoğalmalarıB)

Araç sayının artışıyla atmosferdeki zararlı gazların çoğalmasıC)

İnsanların ve bazı hayvanların doğum yoluyla çoğalmalarıD)

3.
• “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar
ne de bir an ileri gidebilirler.”(A’râf suresi, 34. ayet)
• “Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan
fitneden sakının ve bilin ki Allah’ın cezası şiddetlidir.”(Enfâl suresi,
25. ayet)
• “O, geceyi, gündüzü, Güneşi, Ayı yaratandır. Her biri bir
yörüngede yüzmektedir.”(Enbiyâ suresi, 33. ayet)
Bu ayetlerden çıkarılacak ortak sonuç aşağıdakilerden
hangisidir?

Toplumların bir sonu olacaktır.A)

Evrende Allah’ın kanunları geçerlidir.B)

Evrendeki hareket belli bir düzen içinde olur.C)

Kötülüklerin bireysel ve toplumsal zararları vardır.D)

4.
• (...) Etle beslenen hayvanların çene yapılarının otla
beslenenlerden farklı olması evrende yer alan fiziksel yasalara
örnektir.
• (...) Toplumsal yasalara Kur’an’da sünnetullah da denir.
• (...) “Biz insanı alâk’tan yarattık” ayeti biyolojik yasaya örnek
oluşturur.
Verilen bilgilerin doğru-yanlış sıralaması aşağıdaki
seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Y - D - DA)

D - Y - DB)

Y - D - YC)

D - D - YD)

5.
“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de
birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara), akar
gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın
yaratmasıdır...” (Yâsîn suresi, 37- 40. ayetler.)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

Evrendeki fiziksel yasalar Allah’ın eşsiz güç ve kudretinin
sembolüdür.

A)

Evrendeki düzen ve denge tesadüflerin sonucudur.B)

Güneşin takdir edilmiş bir yörüngesi vardır.C)

Gece ve gündüz Allah’ın kudretiyle oluşur.D)

6.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın evrene koyduğu temel
yasalar kapsamında değerlendirilemez?

Toplumsal YasalarA)

Fiziksel YasalarB)

Biyolojik YasalarC)

Astrolojik YasalarD)
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7.
İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?

İnsanın özgürlüğünün de sorumluluğunun da bir sınırı vardır.A)

Allah, insanı özgürlüğü oranında sorumlu tutmuştur.B)

Akıllı olmayan insanlar da davranışlarından sorumludur.C)

Akli olgunluk arttıkça sorumlulukta artar.D)

8.
Kıyamet kavramıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?

Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın başlamasıdır.A)

Allah’ın iradesinin sonucudur.B)

Vaktini peygamberler bilir.C)

Allah’ın kudret sıfatının göstergesidir.D)

9.
“Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harcayarak)ahiret
yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana iyilik
yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et…”(Kasas suresi, 77. ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılabilecek
sonuçlardan biri değildir?

İhtiyaç sahipleri gözetilmelidir.A)

Dünya ve ahiret dengesi gözetilmelidir.B)

Dünya nimetlerinden uzak durulmalıdır.C)

Dünyada yapılanların ahirette karşılığı olacaktır.D)

10.
İnsan, gücü nispetinde kendisine, ailesine ve topluma faydalı
olmaya çalışır. Hayatında mutlu, huzurlu ve başarılı olmak için çaba
gösterir. Dinimiz çalışkanlığı övmekte, insanın, çalışmadan ve
gayret etmeden isteklerine ulaşmasının mümkün olamayacağını
ifade etmektedir. Derslerde başarılı olmak ancak düzenli çalışmakla
mümkündür. Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmanın yolu da
çalışmaktan geçmektedir.
Bu metinden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Topluma karşı sorumluluklarımız kapasitemizle doğru
orantılıdır.

A)

Maddi ve manevi yönden iyi bir yaşamın kaynağı çalışmaktır.B)

Dinimiz çalışmayı teşvik edip tembelliği eleştirmiştir.C)

Dünya hayatı ahirete tercih edilmelidir.D)

11.
1. “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.”(Beled suresi, 10. ayet)
2. “De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen
inkâr etsin...” (Kehf suresi, 29. ayet)
Bu iki ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Allah, insanlara sorumluluk yüklemiştir.A)

İnsanların eylemleri Allah tarafından belirlenmiştir.B)

Allah, insanları tercihlerinde özgür bırakmıştır.C)

Allah, insanlar için nelerin iyi olduğunu açıklamıştır.D)

12.
Dinimiz, akıl sahibi olmayı sorumluluğun ön şartlarından biri
saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade sahibi
insan,sorumluluğu başkasına atamaz. Yaptığı işlerin
sorumluluğunun kendisine ait olduğu bilinciyle hareket eder.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılacak bir yargı
değildir?

Sorumlu olmanın tek şartı insan olmaktır.A)

İnsan tüm tercihlerinden sorumludur.B)

İrade insana sorumluluk getirmiştir.C)

Akıl, sorumluluğun temelidir.D)

13.
Kişinin, özgür iradesiyle yaptıklarını kadere bağlaması doğru
değildir.
Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen
düşünceye uygundur?

İnsanın, kaderinde olanı özgür iradesi ile değiştirmesi mümkün
değildir.

A)

İnsan, tercihlerinin sorumluluğunu kabullenmelidir.B)

İnsanın kaderi ile özgür iradesi sürekli çatışma halindedir.C)

İnsan iradesinin, davranışları üzerinde hiçbir etkisi yoktur.D)
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14.
Allah, insanoğluna akıl ve irade yanında iyiyi kötüden, doğruyu
yanlıştan ayırt etmesi için rehber olarak ilahî kitaplar ve
peygamberler göndermiştir. Din seçiminde ise insanı özgür
bırakmıştır.
Buna göre metinde verilen mesajı en iyi aşağıdaki ayetlerden
hangisi ifade eder?

“…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”(İbrahim
suresi 11. ayet)

A)

“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden
ayrılmıştır...” (Bakara suresi 256. ayet)

B)

“…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven. Çünkü Allah,
kendisine güvenenleri sever.”(Âl-i İmrân suresi 159. ayet)

C)

“Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret
yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma. Allah’ın sana
iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et…” (Kasas suresi,
77.ayet)

D)

15.
“Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin
kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi
zararınadır…”(Bakara suresi 286. ayet)
“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister
nankör.(İnsan suresi 3. ayet)
Ayetlerde vurgulanan ortak kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

Özgür iradeA)

TevekkülB)

Ecel C)

ÖmürD)

16.
İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu arasındaki ilişkiyle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Her insan kendi davranışlarından sorumludur.A)

İnsanın sorumluluğunun ve özgürlüğünün sınırı yoktur.B)

İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından sorumludur.C)

Allah, insana gücü oranında yük yüklemiştir.D)

17.
“O gün Rabbin onları ve Allah’tan başka taptıkları şeyleri toplar da,
der ki: Şu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yoldan
çıktılar? Onlar: ‘Haşa; Seni bırakıp başka dostlar edinmek bize
yaraşmaz; fakat sen onlara ve babalarına nimetler verdin de
sonunda seni anmayı unuttular ve helaki hak eden bir millet oldular’
derler.” (Furkan suresi, 17-18. ayetler)
Bu ayetlerde verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?

İnsanın sapmasında bütün suç putlarındır.A)

İnsan, kendine verilen nimetler ile şımardığında cezayı hak
eder.

B)

İnsanın sapmasına vesile olanlar iki kat cezalandırılacaklardır.C)

Başkalarının yönlendirmeleri ile günah işleyenler
bağışlanacaktır.

D)

18.
“…Hiçbir kimse başkasının günah yükünü yüklenmez…” (Zümer
suresi, 7. ayet)
Bu ayetten çıkartılabilecek mesaj aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

Günahkâr bir insan tövbe ederek günahlarından temizlenebilir.A)

Çocuklar ve deliler günahsızdırlar.B)

Her insan, kendi davranışından sorumludur.C)

Günahkâr insanlar sorumsuz insanlardır.D)

19.
Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. İnsan ortaya koyduğu
söz ve davranışlarından sorumlu tutulur. Karar verir, seçimini yapar.
İyi tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin karşılığında ise günah
kazanır.
Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğrudan
ilişkilidir?

Ömür ve EcelA)

Ecel  ve TevekkülB)

Emek ve RızıkC)

İrade ve SorumlulukD)
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20.
Aşağıdaki kavramlar ve bunlar ile ilgili verilen ayet
örneklerinden hangisi yanlıştır?

Tevekkül: “…Kim Allah (ın yasakların)’dan sakınırsa(Allah)
ona bir çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yerden
rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter…” (Talak
suresi, 2. ve 3. ayetler)

A)

Emek: “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece
herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara haksızlık
edilmez.” (Casiye suresi, 22. ayet)

B)

İrade: “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için
seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış
olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü
üstlenmez…”(İsra suresi, 15. ayet)

C)

Rızık: “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde
onu ne bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.”(A’raf
suresi, 34. ayet)

D)
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