
I. ÜNİTE KADER İNANCI

1.
“İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride
görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam
verilecektir.” (Necm suresi, 39-41. ayet)
Bu ayetleri kendisine ilke edinen bir kişide aşağıdaki
durumlardan hangisinin görülmesi beklenmez?

Dürüst olmasıA)

Sabırlı olmasıB)

Sorumsuz olmasıC)

Çalışkan olmasıD)

2.
• Toprağı işleyen ekmeği dişler.
• Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.
• Açık ağız aç kalmaz.
Bu atasözleri aşağıdaki ayetlerden hangisi ile ilgilidir?

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan...”(Furkân
suresi, 58. ayet.)

A)

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun
ister nankör.”(İnsan suresi, 3. ayet.)

B)

“Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka
bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39. ayet)

C)

“…Her (Güneş ve Ay) biri, belirlenmiş bir süreye kadar
hareketlerini sürdürürler…”(Fâtır suresi, 13. ayet.)

D)

3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın rızık ve emek anlayışına
uygun değildir?

Çalışmadan kazanmak ve üretmeden tüketmek hoş değildir.A)

Emeğe dayanmayan tefecilik ve kumar gibi kazançlar tercih
edilmemelidir.

B)

Çaba ve gayret göstermeden başkalarından bir şey beklemek
uygun olmaz.

C)

Rızkı yaratan Allah olduğundan insanın rızkını elde etmek için
çabalamasına gerek yoktur.

D)

4.
Verilenlerden hangisi İslam’ın emek ve rızık ilkelerine uygun
değildir?

Kazanç için her yol meşrudur.A)

İslam’da, en hayırlı kazanç emeğe dayanandır.B)

İnsan, kazandıklarının bir kısmını paylaşmalıdır.C)

İnsanın rızkını yaratan Allah, çalışarak onu elde etmeyi
emretmiştir.

D)

5.
Her yıl yapılan en iyi buğday yarışmasını yine aynı çiftçi
kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı sorulduğunda “Kendi kaliteli
buğday tohumlarımı komşularıma da vermemdir” cevabını verdi.
Elinizdeki kaliteli tohumları komşularınızla mı paylaşıyorsunuz?
sorusuna çiftçi “Bilmediğiniz bir şey var; rüzgâr olgunlaşmakta olan
buğday polenlerini alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu nedenle
komşularımın kalitesiz buğday yetiştirmesi demek benim buğday
kalitemin düşük olması demektir” cevabını verdi.
Bu metin aşağıda verilen ayet ve hadislerden hangisi ile
ilişkilendirilemez?

“Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır.”(Hadis-i şerif)A)

“Güzel bir söz ve bağışlanma, arkasından incitme gelen
sadakadan daha iyidir. (Bakara suresi, 263. Ayet)

B)

“Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz...”(İsrâ
suresi,7.ayet)

C)

“Hayra vesile olan hayır işlemiş gibidir.”(Hadis-i şerif)D)

6.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi savunmacı bir kader anlayışına
örnek oluşturmaz?

Kader utansınA)

Kader mahkûmuyumB)

Alın yazım böyleymişC)

Tedbir kuldan, takdir Allah’tanD)
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7.
* “Başınıza gelen musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz
yüzündendir…” (Şura suresi, 30. ayet)
* “Kim iyi iş yaparsa, kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa, kendi
aleyhinedir…” (Fussilet suresi, 46. ayet)
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi verilen ayetlerin mesajları ile
uyumlu değildir?

Ne ekersen onu biçersin.A)

Ne doğrarsan aşına o çıkar kaşığına.B)

Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.C)

Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.D)

8.
“ Çalışmadan geçinenler bizden değildir. ”
 
Hacı Bektaş Veli’nin bu sözüyle ilişkilendirilebilecek ayet veya
hadis aşağıdakilerden hangisidir?

“Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık
yememiştir.”(Hadis-i şerif)

A)

“Onlar, yaptıkları dünyada ve ahirette boşa gitmiş olanlardır. Ve
onların yardımcıları yoktur.” (Âl-i İmran suresi, 22. ayet)

B)

“Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun
bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir.”(Âl-i İmran suresi,
115.ayet)

C)

“Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin; önceden kendiniz için
hayır olarak neyi takdim ederseniz, onu Allah katında
bulacaksınız....” (Bakara suresi, 110.Ayet)

D)

9.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden
farklıdır?

“…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.”(Mâide suresi,
23. ayet.)

A)

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

B)

“Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık
eder.”(Alâk suresi, 6.ve 7. ayetler)

C)

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…”(Furkân
suresi, 58. ayet.)

D)

10.
Verilenlerden hangisi tevekkülün sözlük anlamlarından biri
değildir?

YüceltmekA)

SığınmakB)

DayanmakC)

GüvenmekD)

11.
“Ey Ebû Hureyre! Allah’tan başka hiçbir şeye ümit bağlama. Allah’a
tevekkül eyle. Bir arzun varsa Allah Teâlâ Hazretleri’nden iste.
Allah-ü Teâlâ’nın âdet-i ilâhiyyesi (işi,kânunu) şöyledir ki; her şeyi
bir sebep altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra
Allah Teâlâ’nın yaratmasını beklemek lâzımdır. Tevekkül de bundan
ibârettir.” (Hadis-i şerif)
 
Hz. Muhammed (sav.)’in bu hadisinden aşağıdaki yargılardan
hangisine ulaşılamaz?

Ümit bağlanacak yegâne varlık Allah’tır.A)

İstekler direkt Allah’a iletilmelidir.B)

Dua çalışmaktan daha önemlidir.C)

Gayret kuldan sonuç Allah’tandır.D)

12.
* “…Kim Allah (yasakların)’tan sakınırsa (Allah) ona bir çıkış (yolu)
gösterir. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah’a
dayanırsa Allah, ona yeter…”(Talâk suresi, 2-3. ayetler)
* “Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir
bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.”(Sebe suresi, 4. ayet)
* “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…”(Furkân
suresi, 58. ayet)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi İslam’ın tevekkül
anlayışına aykırıdır?

Yalnızca Allah’a ibadet edilmelidir.A)

Allah, doğru davrananların rızkını bereketlendirir.B)

Yalnız Allah’a güvenmek insanın ümidini canlı tutar.C)

Müslüman, sadece dua ile her işin üstesinden gelineceğini
bilmelidir.

D)
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13.
Alkollü bir şekilde araç kullanırken kaza yapıp sakat kalan ve
yaptığı bu kazadan dolayı kaderine kızan bir kişi aşağıdaki
kavramlardan hangisini yanlış anlamıştır?

TevekkülA)

AhiretB)

İbadetC)

RızıkD)

14.
“Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi,
Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.” (Rahmân suresi, 26 ve 27.
ayetler.)
Bu ayetlerde Allah’ın hangi sıfatına vurgu yapılmaktadır?

Her şeyi bilmesineA)

Ebedî olmasınaB)

Ezelî olmasınaC)

Her şeye gücünün yetmesineD)

15.
Doğumdan ölüme kadar geçen süreye ....... denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi
getirilmelidir?

ÖmürA)

MühletB)

VadeC)

EcelD)

16.
“Bir adam, “Ey Allah’ın resulü! Devemi bağlayıp da mı Allah’a
tevekkül edeyim?” diye sordu. Rasulullah, “Önce onu bağla, sonra
Allah’a tevekkül et.” buyurdu.” (Hadis-i şerif)
Bu hadise göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

Tevekkül, tembellik demek değildir.A)

Çalışanın tevekkül etmesine gerek yoktur.B)

Önce çalışmak sonra tevekkül etmek gerekir.C)

Elinden geleni yapan kişi Allah’a sığınmalıdır.D)

17.
Hz. Peygamber Hendek Savaşı’nda Selman-ı Farisi isimli sahabinin
teklifini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına hendek kazdırmıştır.
Böylece düşmanın şehre girmesine engel olmak için tedbir
alınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu olaydan çıkarılması gereken bir
sonuçtur?

Bir işi yapmadan önce bilenlere danışılmalıdır.A)

İnsan başkasının fikrini kendi fikrine tercih etmelidir.B)

İnsan kendi düşüncesinde ısrarcı olmalıdır.C)

Daima büyüklerin fikirleri tercih edilmelidir.D)

18.
Hz. Ömer karşılaştığı bir topluluğa “Siz kimsiniz ve ne iş
yaparsınız?” diye sorar. Onlar: “Bizler Allah’a tevekkül eden
(mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını
yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.” derler. Hz. Ömer, bu
sözlere çok kızar: “Sizler mütevekkil değil, hazır yiyici, başkasının
sırtından geçinen, asalak (müteekkil) insanlarsınız! Gerçek
mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip
dayanan kimsedir.” der.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Ne kadar çalışırsak çalışalım kaderimizde yazılan ne ise o olur.A)

Allah’ın verdiği rızka insan çalışmasa da ulaşır.B)

İnsan rızkını helal yoldan kazanmalıdır.C)

Tevekkül gerekeni yaptıktan sonra Allah’a güvenmektirD)

19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam dininin tevekkül anlayışı
açısından yanlıştır?

Elimden geleni yaptım fakat olmadı. Demek ki nasip değilmiş.A)

Yeterince çalıştım duaya ne gerek var?B)

İnsan, gücünün yeteceği işleri yapmaya çalışmalıdır.C)

Sadece dua etmekle işlerin yoluna gireceğini mi sanıyorsun?D)
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20.
Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışına
örnektir?

Rızık emeğe bağlıdır. Bu yüzden çalışılmalı ve Allah’tan yardım
istenmelidir.

A)

Çiftçi, tarlaya tohum ekip bakımını yapmalı ve sonra Allah’a
güvenmelidir.

B)

Hasta doktora gitmeli ve sonra iyileşmek için Allah’a dua
etmelidir.

C)

Sınıf geçmek için dua etmek yeterlidir. Dua eden bir öğrenci
başarısız olmaz.

D)

4


