I. ÜNİTE KADER İNANCI

1.

4.

I. Planlamak
II. Allah’ın takdirine razı olmak
III. Allah’a güvenmek
IV. Çalışmak
Numaralanmış durumların, İslam'ın tevekkül anlayışına göre
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Ahmet, arkadaşı Mehmet’e günde sekiz saat antrenman yaparak
kararlılıkla müsabakalara hazırlandığını söyledi. Mehmet: “Ne
kadar güzel! İnşallah derece yaparak çalışmanın karşılığını alırsın.”
dedi. Bunun üzerine Ahmet: “İnşallah ne demek! O kadar
çalışıyorum. Ben derece yapamazsam kim yapabilir?” diye cevap
verdi.
Bu konuşmada Ahmet tevekkülle ilgili aşağıdakilerden
hangisini dikkate almamıştır?

A ) I - II - III - IV.
B ) I - IV - III - II.

A ) Allah’ın takdirini

C ) III - II - IV - I.

B ) Bireyin isteğini

D ) III - IV - I - II.

C ) Emeğin önemini
D ) Kararlı olmanın sonucunu

2.

5.

• Her işte bir hayır vardır.
• Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.
• Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.
Verilen atasözü ve deyimler arasında, aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile ilgili bir örnek yoktur?

Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.
Bu yargı;
I. Ecel
II. Kader
III. Tevekkül
kavramlarından hangileriyle doğrudan ilgilidir?

A ) Tevekkül

A ) Yalnız I.

B ) Emek

B ) Yalnız II.

C ) Ecel

C ) II ve III.

D ) Rızık

D ) I, II ve III.

6.
3.

Hz. Peygamber, Selman-ı Fârisî’nin Medine’nin etrafına hendek

Allah adaletlidir ve kullarına asla zulmetmez. O, insanı söylediği

kazma teklifini kabul etmiştir. Böylece düşman şehre giremesin diye
tedbir almıştır. Bu savaşa Hendek Savaş'ı denilmesinin sebebi
budur.
Bu parçayla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi İslam’ın kader

söz ve yaptığı davranışlardan sorumlu tutar. İnsan, karar verir,
seçimini yapar. İyi tercihin karşılığında sevap, kötü tercihin
karşılığında ise günah kazanır.

anlayışına uygundur?

Bu parça aşağıdaki kavramlardan hangileriyle doğrudan
ilişkilidir?

A ) Kaderde olmasaydı peygamberimiz hendek kazdırmazdı.
A ) Ömür ve ecel

B ) Her savaşçı savaşmadan önce kaderi dikkate almalıdır.

B ) Emek ve tevekkül

C ) Selman-ı Fârisî görüşünü açıklayarak kadere uygun
davranmıştır.

C ) Emek ve rızık

D ) İnsan, Peygamberimiz gibi tedbir almalı, takdiri ise Allah’a

D ) İrade ve sorumluluk

bırakmalıdır.
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7.

10.

Alkollüyken araç kullanan bir kişi kaza yapıp sakat kalır. O,

Kış lastiği olmayan bir araç, karlı bir yolda kayar ve kaldırımdaki

kazadan kendisini sorumlu tutar ve başkasını suçlamaz.
İslam’ın kader anlayışı açısından bu kişinin tutumuyla ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

yayaya çarpar. Sürücü kazayı “Kaderden kaçılmaz.”
değerlendirir.
İslam’ın kader anlayışına göre altı çizili ifadeyle ilgili,
I. Yanlış kader anlayışlarından biridir.

A ) Kaderi yanlış anlamıştır.

II. Sürücünün sorumluluğunu yok saymaktadır.
III. Hiçbir kazanın önlenemeyeceğini belirtmiştir.
yargılarından hangileri doğrudur?

B ) Kadere iman etmemiştir.
C ) Kadere dair bilgisi azdır.

diye

A ) Yalnız I.

D ) Doğru bir kader inancına sahiptir.

B ) Yalnız III.
C ) I ve II.
D ) I, II ve III.

8.
“… Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onlara verdiği nimeti
değiştirmez…” (Enfal suresi, 53. ayet)
Bu ayete göre “değişim” ile ilgili aşağıdaki sonuçların
hangisine varılamaz?

11.
İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu dikkate alındığında
aşağıdakilerden hangisi İslam dini açısından doğru bir

A ) Toplumu oluşturan bireyler değişebilir.

yaklaşım değildir?

B ) Değişim olumlu ya da olumsuz olabilir.
A ) İnsan sadece kendine karşı sorumludur.

C ) Allah sadece olumlu değişime izin verir.

B ) İnsanın sorumluluğu özgürlüğü ile sınırlıdır.

D ) Toplum değişip değişmemekte özgürdür.

C ) İrade sahibi olmayan canlılar yaptıklarından sorumlu
tutulmazlar.

D ) İnsan Allah’a karşı sorumlu olduğundan ‘istersem ibadet
ederim istemezsem etmem’ diyemez.

9.
Sınavdan istediği notu alamayan öğrenciler aşağıdaki tepkileri
vermiştir.
I. Alına ne yazılarsa başa o gelir.
II. Çalışmayı son güne bırakmamalıydım.
III. Ders çalışma süremi artırsam iyi olacak.

12.
“Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”(Kamer suresi, 49. ayet)

IV. Kadere bak, sorular çalışmadığım yerlerden çıktı.
Bunlardan hangileri İslam’ın kader anlayışına uygundur?

Bu ayette geçen “ölçü” sözcüğü aşağıdakilerden hangisiyle
karşılanamaz?

A ) I ve III.

A ) Sistem

B ) I ve IV.

B ) Uyum

C ) II ve III

C ) Rastlantı

D ) II ve IV

D ) Düzen
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13.

16.
Allah; bitki, insan ve hayvanların yaratılışını biyolojik yasalara bağlı

Evrendeki uyumun nedenidir
Evrendeki ilahi kanundur.
İman esaslarından biridir.
Allah’ın iradesinin gerçekleşmesidir.
Özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

kılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu yasalara örnek gösterilemez?

A ) Suyun 100 derecede kaynaması
B ) İnsanın solunum sistemine sahip olması

A ) Kıyamet

C ) İnsanın dolaşım sistemine sahip olması

B ) Kader

D ) Yavrunun anne ile aynı özelliklere sahip olması

C ) Ahiret

17.

D ) Tevekkül

“Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur,
kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir
günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.” (İsra
suresi, 15. ayet)
Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır?

A ) Tevekkül

14.

B ) Özgür İrade

......................... yasaları bilmek, insanların çevresiyle uyum
içerisinde yaşamasını sağlar. Bu, insanların birbirlerinin haklarına

C ) Sabır

özen göstermesine ve birbirlerine zarar verici davranışlardan

D ) Kader

kaçınmasına yardım eder.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi

18.

getirilmelidir?

“Kadermiş!” Öyle mi? Haşa. Bu söz değil doğru;
Belanı istedin, Allah da verdi… doğrusu bu.”

A ) Toplumsal

Bu dizelerde aşağıdaki düşüncelerden hangisi
savunulmaktadır?

B ) Biyolojik
C ) Fiziksel

A ) İyilik ve kötülük Allah’tandır.

D ) Evrensel

B ) Allah’ın takdirinin önüne geçilemez.
C ) İnsan, davranışlarının sorumluluğunu kabul etmelidir.
D ) İnsan, iradesi dışındaki eylemlerden sorumlu tutulamaz.

19.
“Yeryüzünü enine boyuna uzatan, onda sabit dağlar ve ırmaklar

15.

meydana getiren, orada her tür bitkiden iki cins yaratan O’dur.

İnsan, diğer varlıklardan farklı olarak davranışlarından sorumludur.
Buna göre, insanın sorumlu bir varlık olmasının nedeni

Geceyi de gündüzün üzerine O bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar
için şüphesiz bütün bunlarda ibretler vardır.”(Ra’d suresi, 3. ayet)

aşağıdakilerden hangisidir?

Bu ayetteki hangi bölüm daha çok biyolojik yasalarla ilgilidir?

A ) Duyu organlarına sahip olması

A ) Sabit dağlar yaratılması

B ) Üreyebilen bir varlık olması

B ) Bitkilerin iki cins yaratılması

C ) Canlı ve aktif olması

C ) Gecenin gündüzü örtmesi

D ) İrade ve akıl sahibi olması

D ) Düşünen insanlar için ibret olması
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20.
Canlılar, nefes alabilmek için oksijene ihtiyaç duyar. Bazı canlılar
oksijen tüketip karbondioksit açığa çıkarır. Bitkiler ise karbondioksit
kullanıp oksijen üretir.
Bu bilgilerden aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A ) Canlılar arasında bir düzen vardır.
B ) Her canlı yaratılış amacına uygun özelliklere sahiptir.
C ) Bazı canlıların oksijen ihtiyacı üretilen oksijenden daha
fazladır.

D ) Bazı canlılar başka canlıların ihtiyacını giderir.
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