
I. ÜNİTE KADER İNANCI

1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın kader anlayışına
uygundur?

İnsan sınırsız bir iradeye sahiptir.A)

İnsan davranışlarından sorumludur.B)

Evren kendiliğinden meydana gelmiştir.C)

İnsan Allah’ın takdirini değiştirme gücüne sahiptir.D)

2.
Allah’ın önceden planlayıp takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı geldiği
zaman yaratmasına ne ad verilir? 

HayırA) KaderB)

KazaC) ŞerD)

3.
Asağıdakilerden hangisi kader kelimesinin anlamlarından biri
değildir?

planA)

düzenB)

ahenkC)

yakınlasmakD)

4.
İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulmasının nedeni
aşağıdakilerden hangisidir? 

Ömrünün diğer varlıklardan uzun olması.A)

Öldükten sonra tekrar hayatının devam edecek olması.B)

Akıl ve irade sahibi olması.C)

Toplumsal bir varlık olarak yaratılması.D)

5.
Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa

Her gün selam veriyor güneş kurda kuşa.
Dört mevsim bir yaşarım, yok cihanda böyle eş, akşam sefasından

ufuklardan
batıyor güneş.

*************
Memleket isterim

Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
 

Yukarıda verilen şiirlerde
 

I.           Fiziksel
II.         Biyolojik

III.       Toplumsal
 

numaralanmış yasalardan hangileri örneklendirilmiştir?
 

I ve IIA)

II ve IIIB)

I ve IIIC)

I, II ve IIID)

6.
Aşağıdakilerden hangisi tevekküle örnektir? 

Hangi işi yapıyorsak kendimizi o işte geliştirmeden rızkımızın
artmasını istemek.

A)

Allah’a karşı görevlerimizi yapmadan cennete girmeyi istemek.B)

Çalışmadan sınava girmek ve kopya çekebilmek için Allah’a
dua etmek. 

C)

Tarlaya tohum ekip, suyunu, gübresini, ilacını verip gerisini
Allah’a bırakmak.

D)
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7.
“Eşeğini sağlam kazığa bağla, komşunu hırsız çıkarma” atasözü
hangi konu ile ilgilidir?

Tevekkül A)

Kader B)

Güven C)

ÇalışmakD)

8.
• Kendisine Tevrat isimli kitap verilmiştir.
• Firavunla olan mücadelesi Kuran da anlatılmaktadır.
 Yukarıda özellikleri verilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Hz isa(a.s)A)

Hz Lokman( a.s)B)

Hz Musa (a.s)C)

Hz Hud (a.s)D)

9.
Dinimiz, beslenmede helal ve temiz olanı tercih etmek, haram
olandan uzak durmak suretiyle insanın beden ve ruh sağlığını
korumasının önemli olduğunu öğretir. Hangi ayet bu konuyla
ilgilidir?

 “Ey  insanlar!  Yeryüzündeki  şeylerin  helal  ve  temiz 
olanlarından yiyin!..”

A)

“Her nefis ölümü tadacaktır”B)

 “Giysilerini temiz tut. Kötü şeylerden sakın.”C)

“Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan
işi pisliklerdir; bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.”

D)

10.
Dünyanın,  yıldızların  ve gezegenlerin  de  bir  gün  sonlarının 
geleceği  ve onlar  için  de  Allah’ın  (c.c.)  takdir  ettiği  bir  ecel
olduğu Kur’an’da dile getirilmiştir: Hangisi bunun bir örneğini
oluşturur?

"Allah,  Güneşi  ve  Ay’ı  da  koyduğu kanunlara  boyun 
eğdirmiştir.  Her  biri,  belirlenmiş  bir  süreye  kadar 
hareketlerini  sürdürürler.”

A)

“Dişinin  gebe  kalması  ve doğurması,  ancak  O’nun 
bilgisiyledir.  Ömrü uzun  olanın  çok  yaşaması  ve  ömürlerin 
azalması şüphesiz Kitap’tadır. ”

B)

“Her nefis ölümü tadacaktır”C)

“Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde
bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır...”

D)

11.
1. Bazıları geçimini kâğıt toplayarak, mendil satarak sağlayan
gençlerin her biri 6 yıl önce parklarda yatıyor, madde bağımlılığıyla
zar zor hayatta kalmaya çalışıyordu.. Zeytinburnu buz pistine
gelenlere rahatsızlık vermeye başlayan bu gençleri hayata
kazandırmak için belediye örnek bir davranış göstererek sokaktaki
çocuklardan bir buz hokeyi takımı kurdu. Zeytinburnu Belediyesi
Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı’nda başarı örneği sergileyen bu
çocuklar şimdi Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi’nde güçlü takımları
geride bırakarak şampiyon oldular. Bu durumu aşağıdakilerin
hangisi kader, sorumluluk ve başarı ilişkisi açısından açıklayabilir?

Çocuklar kaderlerine karşı gelip başarıya ulaşmışlardır.A)

Belediye çocukları sokaktan kurtararak başarıya ulaşmalarına
imkân sağlamıştır.

B)

Buz hokeyi sokak çocukları için en uygun spor dalıdırC)

Her başarı hikâyesinde yoksul çocuklar ve varlıklı kurumların
çatışmaları vardır.

D)

12.
“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet
cihanda bir nefes sıhhat gibi” beyti ile Kanuni Sultan Süleyman 
hangisine dikkat çekmiştir. 

Cihanın nefes kadar kıymeti olduğunaA)

Devletin çok önemli olduğunaB)

Halkın çok önemli olduğunaC)

Sağlığın çok önemli olduğunaD)
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13.
İnsan neden yaptığı işlerden dolayı sorumlu tutulur?

Yürüdüğü İçinA)

Konuştuğu İçinB)

İnsan Olduğu İçinC)

Akıllı ve İradeli Bir Varlık Olduğu İçinD)

14.
“İnsanoğlu kıyamet günü beş şeyden hesaba çekilmedikçe bir
tarafa hareket etmeyecektir:” Hangisi bunlardan biri olamaz?

Ömrünü nerede harcadığındanA)

Bilgisini kullanıp kullanmadığındanB)

Malını nereden kazanıp nereye harcadığındanC)

Evlenip  çocuk sahibi olup olmadığındanD)
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