I. ÜNİTE KADER İNANCI

1.

5.

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?

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

A ) İnsanlar sınırlı bir ilme sahiptir.
A ) Emek ve rızık

B ) Yaratılanlara ilahi vasıflar yüklenemez.

B ) Allah’ın iradesi

C ) Allah hiçbir şeyden gafil değildir.

C ) Fiziksel yasalar

D ) İnsan yaptıklarının hesabını vermek için diriltilecektir.

D ) Evrendeki düzen

2.

6.

Aşağıdakilerden
örnektir?

hangisi

doğru

bir

tevekkül

anlayışına

Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsi’ye inanan bir insanın
kabul edebileceği bir düşüncedir?

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

A ) Evren tesadüf sonucu var olmuştur.

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

B ) İnsan Allah’ın ilminden hiçbir şey kavrayamaz.

C ) Hastalığın şifasını sadece doktorlardan beklemek.

C ) Var olan her şey Allah'a aittir.

D ) İşinin başına geçip Allah'tan kendisine hayırlı kazançlar

D ) Allah dahil her şey sonludur.

vermesini istemek.

3.

7.

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

Aşağıdakilerden hangisi Ayete’l-Kürsi’nin anlamı arasında yer
almaz?

A ) Bir ayetten oluşan bir suredir.
B ) Kur’an’daki dua ayetlerine örnektir.

A ) “…Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama….”

C ) Allah’ın eşsizliği anlatılmaktadır.

B ) “…O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir…”

D ) Ahiret hayatını konu edinir.

C ) “…O, yücedir, büyüktür.”
D ) “…İnananlar yalnız Allah'a dayanıp güvensinler.”

4.
“….Bir
toplum
kendilerinde
bulunan
(iyi
davranışlar)ı
değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez….”

8.

(Enfal suresi,53. ayet)
Bu ayette aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır?

Aşağıdakilerden hangisi evrensel yasaların ortak özelliğidir?

A ) İnsan özgür irade sahibidir.

A ) Canlıların biyolojisi ile ilgilidirler.

B ) İnsan sınırsız bir özgürlüğe sahip değildir.

B ) Allah’ın iradesinin sonucudurlar.

C ) Allah sınırsız irade sahibidir.

C ) İnsanlar arası ilişkilerle ilgilidirler.

D ) İnsan Allah’a güvenmelidir.

D ) Madde ve enerjinin değişimi ile ilgilidirler.
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9.

12.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “ecel ve ömür” konusu ile

Tüm canlılar varlıklarını sürdürebilmek için oksijene ihtiyaç duyar.

ilgilidir?

Denizde yaşayan canlılar için suyun tuzluluk oranı, onların
varlıklarını sürdürebileceği seviyededir. Yıldızların ve gezegenlerin
büyüklükleri ile birbirlerinden uzaklıkları evrenin dengesini
bozmayacak şekilde Allah tarafından takdir edilmiştir.

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

Bu paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç
aşağıdakilerden hangisidir?

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

C ) ”Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka

A ) Deniz canlıları tuzlu suda yaşayabilir.

bir şey yoktur.” (Necm suresi,39.ayet)

B ) Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

D ) “…( Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir sureye kadar
hareketlerini sürdürürler…”(Fatır suresi,13.ayet)

C ) Canlılar yaşayabilmek için oksijene ihtiyaç duyar.
D ) Gök cisimleri arasındaki uzaklık orantılı olduğu için evrende
düzen gözlenir.

10.
Bir gün Nasrettin Hoca pazara giderken çocuklar etrafını sarmışlar.
Hepsi birer düdük ısmarlamış, ama para veren olmamış. Hoca
çocukların tümüne olumlu cevap vermiş: – Peki, olur... Çocuklardan
yalnız biri, elinde para olduğu halde, Hoca’ya şunları söylemiş:– Şu

13.
I. Alkollü olarak araba kullanan Ahmet Bey kaza yaptığında
“Kaderin önüne geçilmez.” dedi.
II. Borçlarını ödemek için ek iş yapan Hasan Bey “Elimden geleni
yapıyorum. Çalışmak benden rızık Allah’tandır.”diye düşündü.
III. Sınavda kopya çekerken yakalanan Şakir, “Allah’ın takdiri

parayla bana bir düdük getirir misin? Hoca akşama doğru pazardan
dönmüş. Yolunu bekleyen çocuklar hemen Hoca’nın etrafını
sararak düdüklerini istemişler. Nasrettin Hoca, cebinden bir düdük
çıkarıp kendisine para veren çocuğa uzatmış. Ötekileri bağırmaya
başlamışlar: – Ya bizim düdükler nerede? Hoca’nın cevabı kısa ve
anlamlı olmuş: – Parayı veren düdüğü çalar.
Bu hikâyede Hoca’nın vermek istediği mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?

böyleymiş.” diyerek kendisini rahatlattı.
IV. Hava alanı yolundaki trafik kazası nedeniyle uçağı kaçıran Ali
Bey, “Bunda da bir hayır vardır.” dedi ve bir sonraki uçakta yer
ayırttı.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri kader inancı
açısından doğrudur?

A ) Kendi düşen ağlamaz.

A ) I ve III.

B ) Emek olmadan rızık olmaz.

B ) I ve IV.

C ) Allah’tan başkasına güvenilmez.

C ) II ve III.

D ) Herkes işini kendisi görmelidir.

D ) II ve IV.

14.
• Mevsimler dünyanın bir yıllık hareketi sonucunda oluşur.

11.

• Dünyanın hareket etmesi ile birlikte onun eksen eğikliği
mevsimleri belirler.
• Eksen eğikliği güneş ışınlarının geliş açısı bakımından önemlidir.
Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılabilir?

“O (Rab) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi.
Dilediği şekilde seni oluşturdu.”(İnfitar suresi, 7 ve 8. ayetler)
Bu ayetlerden insanlarla ilgili aşağıdaki yargıların hangisine
ulaşılamaz?

A ) Mevsimlerin oluşması tesadüf ile açıklanamaz.

A ) Allah tarafından yaratılmıştır.

B ) Doğal kaynaklar insan gereksinimlerini karşılamaya yeterli

B ) Dengeli bir biçimde yaratılmıştır.

değildir.

C ) Bir ölçüye göre yaratılmıştır.

C ) Mevsim değişikliği insan yaşamını etkilemez.

D ) Her şeyi yapabilecek güçte yaratılmıştır.

D ) Tabiatta düzenli ve sürekli bir işleyişten söz edilemez.
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