
I. ÜNİTE KADER İNANCI

1.
İnsan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. O,
kendisine Allah tarafından verilen ..................... sayesinde iyiyi
kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi
getirilmelidir?

TevekkülA)

İradeB)

RızıkC)

AkılD)

2.
İslam, akıl sahibi olmayı sorumluluğun ön şartlarından biri
saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade sahibi insan,
sorumluluğu başkasına yükleyemez. Akıllı kişi yaptığı işlerin
sorumluluğunun kendisine ait olduğu bilinciyle hareket eder.
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu parçadan çıkarılamaz?

İnsan tüm tercihlerinden sorumludur.A)

Evrendeki sorumlu tek varlık insandır.B)

İnsan irade sahibi olduğu için sorumlu tutulur.C)

Akıl, insanın sorumlu tutulmasının diğer bir nedenidir.D)

3.
İnsanın, özgür iradesiyle yaptıklarını kadere bağlaması doğru
değildir.
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu cümlede savunulan
düşünceye uygundur?

İnsan, kaderinde olanı özgür iradesi ile değiştiremez.A)

İnsanın aklı ile arzuları sürekli çatışma halindedir.B)

İnsan, tercihlerinin sorumluluğunu kabullenmelidir.C)

İnsan, iradesi dışında olan olaylardan sorumlu değildir.D)

4.
“(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere
erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...”(Enfâl suresi, 25. ayet)
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetin mesajıyla uyumludur?

Bireyin toplumsal yasalarla hiçbir ilgisi yoktur.A)

Bir insanın yaptığı yanlışlık, diğer insanları etkiler.B)

Bazı fitneler zararsız bazı fitneler ise zararlıdır.C)

Haksızlık, sadece o haksızlığı yapanı etkiler.D)

5.
Tarlasına gerekli bakımlarını yaptıktan sonra buğdayını eken bir
çiftçiye komşusu, “Bu sene mahsul istediğin gibi olacak mı?” diye
sorduğunda çiftçi; “Allah’ın izniyle” cevabını verir.
Çiftçi bu cevabıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisine dikkat
çekmek istemiştir?

İnsanın hür iradesineA)

Sabırlı olmanın gerekliliğineB)

Dua etmenin önemineC)

Tevekküle ve Allah’ın iradesineD)

6.
“Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görecektir.
Kim de zerre ağırlığınca kötülük işlerse, onun cezasını
görecektir.”(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)
Bu ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç
aşağıdakilerden hangisidir?

Allah, yapılan her kötülüğün karşılığını verecektir.A)

Allah, yapılan her iyiliğin karşılığını verecektir.B)

Bazı iyiliklerin karşılığı dünyada verilecektir.C)

Allah, yapılan her eylemin karşılığını verecektir.D)
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7.
Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.
Bu atasözü aşağıdaki davranışlardan hangisini teşvik
etmektedir?

Dua etmekA)

ÇalışmakB)

TevekkülC)

İbadet etmekD)

8.
Öğretmen öğrencilerden “Emek ve Rızık” konusuyla ilgili bir ayet
veya bir hadis bulmalarını istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış yapmıştır?

Ali: “Hiç kimse kendi kazancından daha hayırlı rızık
yememiştir.”(Hadis-i şerif)

A)

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

B)

Hümeyra: “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun
yükleyip onu satması, dilenmesinden hayırlıdır…”(Hadis-i şerif)

C)

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

D)

9.
“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirlenmiş bir vakte
göre yazılmıştır…”(Âl-i İmran suresi, 145. ayet)
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

Hayat ve ölüm sadece Allah’ın elindedir.A)

Ölüm, Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.B)

Ölümden sonra ahiret hayatı başlayacaktır.C)

Ölüm vakti Allah tarafından önceden belirlenmiştir.D)

10.
Hz. Peygamber bir defasında çalışmaktan elleri nasır bağlamış bir
sahabinin elini kaldırarak “Cennetlik bir el görmek isteyen varsa
şu ele baksın.” buyurmuştur.
 
Bu hadiste Hz. Peygamberin aşağıdakilerden hangisine teşvik
ettiği söylenemez?

Çok çalışmayaA)

Alın teriyle geçinmeyeB)

Zor işlerde çalışmayaC)

Helal yoldan kazanmayaD)

11.
“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması,
dilenmesinden daha hayırlıdır…”
Bu hadisten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

Dilenenlere yardım edilmemelidir.A)

İnsan, başkasının sırtından geçinmemelidir.B)

İnsan, rızık elde etmek için gayret göstermelidir.C)

Dilenmek zorunda kalmamak için çalışılmalıdır.D)

12.
Kur’an-ı Kerim’de iki türlü ecelden bahsedilir: Bireyin eceli,
toplumun eceli.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisinde diğerlerinden farklı
bir ecelden bahsedilmektedir?

“Her milletin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne geri
kalabilirler ne de öne geçebilirler.” (Araf suresi, 34. ayet)

A)

“Helak ettiğimiz her memleketin mutlaka belirlenen bir vakti
vardır.”(Hicr suresi, 4. ayet)

B)

“Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez
de.”(Mu’minun suresi, 43. ayet)

C)

“Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize
döndürüleceksiniz.”(Ankebut suresi, 57. ayet)

D)

13.
“Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”
(Ankebut suresi, 57. ayet)
“… Her biri (Güneş ve Ay), belirlenmiş bir süreye kadar
hareketlerini sürdürür.” (Fatır suresi, 13. ayet)
“O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel tayin
edendir…” (En’am suresi, 2. ayet)
“Allah’ın izin olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) belirlenmiş bir vakte
göre yazılmıştır…” (Âl-i İmran suresi, 145. ayet)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Her canlının ecelini Allah tayin etmiştir.A)

Allah insanı aynı özden yaratmıştır.B)

Evrende sadece insanlar için bir son belirlenmiştir.C)

İnsanlar, ölümden sonra diriltileceklerdir.D)
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14.
İnsan, gücü nispetinde kendisine, ailesine ve topluma faydalı
olmaya çalışır. Mutlu, huzurlu ve başarılı olmak için çaba gösterir.
İslam çalışkanlığı över, insanın çalışmadan ve gayret etmeden
isteklerine ulaşmasının mümkün olamayacağını ifade eder. Başarılı
olmak ancak düzenli çalışmakla mümkündür. Dünya ve ahiret
mutluluğuna ulaşmanın yolu çalışmaktan geçmektedir.
Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

Sorumluluk kapasite ile doğru orantılıdır.A)

İki dünyada da mutlu olmak çalışmakla mümkündür.B)

İslam, çalışmayı över ve tembelliği eleştirir.C)

Dünya hayatı ahirete tercih edilmelidir.D)

15.
Aşağıdakilerden hangisi tevekkül kavramının ifade
ettiklerinden biri değildir?

Çaba ve gayretA)

Sorumluluktan kaçmaB)

Dua ve istekC)

Allah’a teslimiyetD)

16.
Geçmişte yaptıklarının kendisine iş hayatında neler kazandırdığını
çocuğuna anlatıp onun geleceği hakkında doğru kararlar almasına
yardımcı olmak isteyen bir babanın bu davranışı aşağıdakilerden
hangisi ile ilişkilendirilebilir?

Emek ve rızıkA)

Allah’ın iradesiB)

Fiziksel yasalarC)

Evrendeki düzenD)

17.
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir tevekkül anlayışına
örnektir?

“Allah benim duamı kabul etmez.” diye düşünmek.A)

“Her dua Allah tarafından kesinlikle kabul edilir.” demek.B)

Hastalığın şifasını sadece doktorlardan beklemek.C)

İşinin başına geçip Allah'tan kendisine hayırlı kazançlar
vermesini istemek.

D)

18.
Ayete’l-Kürsi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Bir ayetten oluşan bir suredir.A)

Kur’an’daki dua ayetlerine örnektir.B)

Allah’ın eşsizliği anlatılmaktadır.C)

Ahiret hayatını konu edinir.D)

19.
“….Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı
değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez….”
(Enfal suresi,53. ayet)
Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?

İnsan özgür irade sahibidir.A)

İnsan sınırsız bir özgürlüğe sahip değildir.B)

Allah sınırsız irade sahibidir.C)

İnsan Allah’a güvenmelidir.D)

20.
Allah, Kur’an-ı Kerim’de insanlara bazı mesajlar vermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi Ayet’l- Kürsi’de verilen mesajlardan
biri değildir?

İnsanlar sınırlı bir ilme sahiptir.A)

Yaratılanlara ilahi vasıflar yüklenemez.B)

Allah hiçbir şeyden gafil değildir.C)

İnsan yaptıklarının hesabını vermek için diriltilecektir.D)
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