I. ÜNİTE KADER İNANCI

1.

3.

“İnsanoğlu kıyamet gününde şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe
Rabb’inin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve
nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden
kazanıp nereye harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”
Bu hadisten, insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine
ulaşılamaz?

Uzun süredir görüşmediği arkadaşıyla karşılaşan İbrahim,
arkadaşının yıllardır hiç çalışmadığını, sürekli ibadet ettiğini öğrenir
ve arkadaşına “Seni bu duruma ne getirdi?” diye sorar. O şöyle
cevap verir: “Günlerden bir gün, kanatları kırık bir kuş gördüm.
Kendi kendime ‘Burada oturayım ve bu kuşun rızkının nereden
geldiğini gözetleyeyim.’ dedim. O sırada başka bir kuş gelerek
yaralı kuşun yanına kondu ve gagası ile getirdiği yiyeceği onun
ağzına bıraktı. Bu durumu görünce ‘Bu kuşun rızkını veren Allah,

A ) Ömrünün sınırlı olduğuna

nerede olursam olayım benim rızkımı da gönderir.’ diyerek kazanç
peşinde koşmayı bıraktım ve kendimi tamamen ibadete verdim.”
İbrahim “Peki sen neden o kanadı kırık kuş gibi değil de ona
yiyecek taşıyan sağlam kuş gibi davranmayı tercih etmiyorsun? Hz.
Peygamber’in .......... hadisini duymadın mı?” diyerek onu uyardı.
Metindeki boş bırakılan yere aşağıdaki hadislerden hangisi
getirilmelidir?

B ) Yaptıklarından hesaba çekileceğine
C ) İrade ve sorumluluk sahibi olduğuna
D ) Yaratılmışların en şereflisi sayıldığına

A ) Veren el, alan elden üstündür.
B ) Bir şey isteyeceğin zaman Allah’tan iste.
C ) Komşusu açken tok yatan bizden değildir.

2.

D ) Bir iyiliğe öncülük eden kimse o iyiliği yapmış gibidir.

Yetiştirdiği mısırlarla her yıl “en kaliteli mısır” ödülünü alan bir çiftçi
bu mısırların tohumlarını, ekmeleri için komşularına da
dağıtmaktadır. Bunu öğrenen bir gazeteci, çiftçiye şöyle sorar:
“Seninle
her
yıl
aynı
yarışmaya
giren
komşularına,
kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?” Çiftçi şu
cevabı verir: “Yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan mısırların
polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz
mısır yetiştirirse benim ürettiğim mısırın kalitesi de çapraz
tozlaşmanın etkisiyle her geçen yıl düşer. Kaliteli mısır yetiştirmek
istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım
etmeliyim.”
Bu çiftçinin, farklı tarlaları bir bütünün parçaları olarak görmesi gibi
Hz. Muhammed de (sav.) Müslümanları aynı bedenin organları
olarak görür. Organlar arasındaki bağ ne kadar sağlıklı ve güçlü
olursa beden de o derece güçlü olur. Bu sebeple İslam dini,
insanların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını
ve iyi ilişkiler kurmasını ister.

4.
“Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence

Bu metin, evrendeki;
I. Toplumsal,
II. Biyolojik,

olsun diye yaratmadık.” (Enbiyâ suresi, 16. ayet)
“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri
ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler

III. Fiziksel
yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir?

vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)
Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

A ) Yalnız I.

A ) Evrenin yaratıcısı Allah’tır.

B ) Yalnız III.

B ) Yaratılan her şeyin bir sonu vardır.

C ) I ve II.

C ) Kur’an, aklın kullanılmasını teşvik eder.

D ) I, II ve III.

D ) Her varlık bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır.
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5.

8.
“Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa

Yüce Allah, Hz. Musa'nın (a.s.) kardeşi Harun ile birlikte Firavuna

kendi aleyhinedir…”(Kehf suresi, 29. ayet)
“Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik.
Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”(Enbiyâ suresi, 10. ayet)
Bu ayetlerden insan ile ilgili;

gitmesini ve onu hakka davet etmesini isteyerek şöyle buyurmuştur:
"İkiniz beraber Firavun'a gidin, çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona
söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına
toplar veya içine bir korku düşer." (Taha Suresi 43-44. ayetler)

I. Tercihlerinde özgürdür.
II. Eylemlerinden sorumludur.
III. Düşünebilme yeteneğine sahiptir.

Yukarıdaki ayetlerden hangisi çıkarılamaz?

A ) Hz. Musa, Hz. Harun ile takviye edilmiştir.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

B ) Firavun'un haddi aştığı vurgulanmıştır.
A ) Yalnız I.

C ) Firavun, Hz. Musa'yı affetmiştir.

B ) I ve II.

D ) Firavun'un hakka davet edilmesi istenmiştir.

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

6.
9.

Yunus Hoca öğrencileri ile beraber 23 Eylül 2019 tarihinde Işık
hadisesini izlemek üzere Siirt ili Tillo ilçesinde geziye gitmiştir. Gezi
sonunda ilçe merkezini gezerken saati olmadığından saati

Hz. Musa, hem Yahudilik ve Hıristiyanlığa hem de İslâm’a göre
büyük bir peygamber ve İsrâiloğulları’nı Firavun’un zulmünden
kurtarıp hürriyete kavuşturan bir liderdir.
Hz. Musa hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

öğrencilerine sorar. Öğrencilerinden Kağan gölge boyuna bakarak
saati tahmin eder.
Kağan'nın yapmış olduğu bu davranış evrenin hangi yasasına
girer?

A ) İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.

A ) Fiziksel Yasa

B ) Firavun, en sonunda âdil biri olmuştur.

B ) Biyolojik Yasa

C ) Üç dinde de peygamber kabul edilmiştir.

C ) Toplumsal Yasa

D ) Mucizelerle takviye edilmiştir.

D ) Kimyasal Yasa

7.
Yazılıya girecek olan Ahmet, odun kesen amcasına:
-"Amca, yazılım var; bana dua eder misin?" der.
Amcası ise: -"Oduncunun duası, baltasıdır. Ben, önce baltamı
keskinleştirir; sonra da Allah'a yönelirim" cevabını verir.
Bu parçada Ahmet'e amcası ne söylemek istemiştir?

10.
Allah’ın nesneleri ve olayları özellikle sorumluluk doğuran
beşerî fiilleri yaratması anlamındaki terim aşağıdakilerden
hangisidir?

A ) Yazılıda başarılı olması için önce gayret etmesi, sonra da

A ) Kader

Allah'a tevekkül etmesi gerektiğini.

B ) Başarılı olmak için sadece çalışmak yeterlidir.

B ) İyilik-Kötülük

C ) Ahmet'in başarılı olması için sadece duanın yeterli olacağını.

C ) Nasip

D ) Ahmet'in yazılıda başarılı olacağına inandığını.

D ) Kaza
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11.

14.

Salih öğretmen kader ve kaza konusunu anlattıktan sonra

İnsanın kendi istek ve iradesiyle herhangi bir zorlama olmadan bir

öğrencilerinden bu konuyla alakalı örnek ayet vermelerini istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği ayet kader ve kaza
konusuna örnek olamaz?

işe karar vermesi ve bu doğrultuda davranmasıdır.
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Özgürlük
A ) Zeynep: "Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır." (Kamer

B ) Cesaret

Suresi 49. Ayet)

B ) Hatice: "Temizlenmek üzere malını hayra veren iyiler ondan

C ) Adalet

(ateşten) uzak tutulur." (Leyl Suresi 17-18. Ayet)

D ) Sorumluluk

C ) Ömer: "Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz
onu ancak belli bir ölçüyle indiririz." (Hicr Suresi 21. ayet)

15.

D ) Abdullah: "Her şeyi yaratan ve her şeyi belli yasalar örgüsüne
göre düzene koyan O'dur." (Furkan Suresi 2. Ayet)

1. En az iki seçenekten birisini tercih etme gücü
2. Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Kader
B ) İrade

12.

C ) Ecel

Âyetü’l-kürsî’de Allah Teâlâ’nın birliği, O’nun hay (daima diri) ve
kayyûm (zâtı ile kāim) olduğu, uyuklama ve dalgınlık gibi beşerî

D ) Rızık

sıfatlardan münezzeh olup kâinatı kendi tasarrufunda
bulundurduğu, O’nun izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği,

16.

bilgisinin ezel ve ebedi kuşattığı, kudretinin arz ve semaları

“Biz ona iki yolu ( iyi ve kötüyü) gösterdik.”(Beled suresi, 10. ayet)

kapladığı ve zâtının çok yüce olduğu bildirilerek tevhid inancının
esasları açık bir şekilde ifade edilmiştir.

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

Ayet'el Kürsi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Yukarıdaki
âyetler
vurgulamaktadır?

A ) İçinde kürsi kelimesi geçtiği için bu ayeti almıştır.

insanda

B ) Bakara Suresinde yer alır.

A ) İyilik yapmayı

C ) Allah'ın (c.c) eşsiz sıfatlarından bahseder.

B ) Nasibini beklemeyi

D ) Beş ayetten oluşur.

C ) Kötülük düşünmemeyi

bulunan

hangi

özelliği

D ) Seçme özgürlüğünü

17.
“Bir yerde veba hastalığı olduğunu işittiğinizde oraya girmeyin. Bir
yerde veba hastalığı ortaya çıkar, siz de orada bulunursanız,

13.
Aşağıdakilerden hangisi “fiziksel yasalar”a örnek

hastalıktan kaçarak oradan dışarı çıkmayınız.”(Hadis-i Şerif)
Bu hadisten seçimlerimiz hakkında aşağıdakilerden hangisi

gösterilebilir?

çıkarılabilir?

A ) Gemilerin suda yüzmesi

A ) Seçimlerimiz kaderimizi oluşturur.

B ) Balıkların, solungaçlarıyla solunum yapması

B ) Seçimlerimiz kaderimizi değiştiremez.

C ) Bitkilerin sulama ve gübreleme ile büyümesi

C ) Seçimlerimizin zararından sorumlu olmayız.

D ) Adaletin her toplum için gerekli olması

D ) Seçimlerimiz ile kaderimiz arasında ilişki yoktur.
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18.

22.

Dinimizce insanın davranışlarından sorumlu tutulabilmesi için
aşağıdakilerden hangisinin öncelikle olması zorunludur?

Özgür irademizle yaptığımız davranışlarımızın karşılığını
alacağımızı ifade eden hadis aşağıdakilerden hangisidir?

A ) İnanç

A ) Kim iyiliği seçerse kendine kim de kötülüğü seçerse kendinedir.

B ) İrade

B ) Allah’a inanan kişi komşusuna ikram etsin!

C ) İbadet

C ) Müslüman kardeşinin arkasından konuşma!

D ) İman

D ) Müslüman, elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu
kişidir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi dinimizin rızık kazanma hakkında
belirlediği ilkelere terstir?

A ) Çalışarak kazanmalıyız.
B ) Helal olan yollardan kazanmalıyız.
C ) Kumar oynayarak para kazanmalıyız.
D ) Başkasının emeğini izinsiz almamalıyız.

20.
Hz. Âdem çiftçilik, Hz. Musa çobanlık, Hz. İdris terzilik, Hz. Davut
demircilik, Hz. Muhammed (sav) ticaret yapmıştır.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bu peygamberlerin ortak
özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Adaletle karar vermek
B ) Allah’ın dinini insanlara ulaştırmak
C ) Rızkını kendi emeği ile temin etmek
D ) Haksızlıklar karşısında duyarsız kalmamak

21.
Müddet, süre, belirlenen vaktin sonu anlamlarına gelir. Ölüm için
gelen vakit, hayatın sona ermesini ifade etmek için kullanılır.
Yukarıdaki açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Ecel
B ) Kıyamet
C ) İrade
D ) Kaza

4

