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8. SINIF 1. ÜNİTE Çalışma Kâğıdı-1 

 Olayları evrendeki yasalara göre işaretleyiniz 

1. KADER 
2. KAZA 
3. YASA 
4. EVREN 
5. FİZİKSEL 
6. BİYOLOJİK 
7. TOPLUMSAL 
8. SÜNNETULLAH 
9. ALLAH 
10. İMAN 
11. AKIL 
12. İRADE 

Verilen kelimeleri bulmacada bulunuz 
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Verilen olay/ifadelerin kader ve kaza ilgili olmasına göre işaretleyiniz 

Yanda verilen kavramları 

kısaca açıklayınız 
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Cümleler Cüz-i İradeyle ilgili Külli İradeyle ilgili 

1. Allah’ın sınır iradesi 
2. Ali 2006 yılında İstanbul’da dünyaya 
geldi. 
3. Mehmet lise hayatından sonra Tıp 
okumayı tercih etti. 
4. Ali sporda yetenekli bir çocuktu. 
5. İnsanın seçme hürriyeti 
6. Dün gece yağmur yağdı. 

  

 

8. SINIF 1. ÜNİTE 2. İnsanın İradesi ve Kader Çalışma Kâğıdı-2 

A. Doğru/yanlış 

işaretleyiniz 

C. Aşağıdaki cümleleri uygun bir şekilde yerleştirin 

Doğru Yanlış 

B. Aşağıdaki soruları çözelim 
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Açıklamalara göre bulmacayı doldurunuz. 

1. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve 
uyum içerisinde programlaması  

2. Zamanı geldiğinde olayların bu 
programa uygun olarak gerçekleşmesine  

3. Doğum ile ölüm arasında geçen süredir.  
4. Hayatın sonu, ölüm zamanı, insan 

yaşamını sona ermesidir 
5. Allah’ın canlılara yiyip, içmek ve 

yararlanmak için verdiği her şey.  
6. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp 

daha sonrasını Allah’a bırakmak  
7. İnsanın sahip olduğu sınırlı irade  
8. Allah'ın sahip olduğu sınırsız irade  

Verilen açıklamaların yanına cevapları yazıp bulmacada 
bulalım 
1. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde 

programlaması ______ 
2. Zamanı geldiğinde olayların bu programa uygun olarak 

gerçekleşmesine ______ 
3. Doğum ile ölüm arasında geçen süredir. ______ 
4. Hayatın sonu, ölüm zamanı, insan yaşamını sona 

ermesi __________ 
5. Allah’ın canlılara yiyip, içmek ve yararlanmak için 

verdiği her şey. ________ 
6. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını 

Allah’a bırakmak _______________ 
7. İnsanın sahip olduğu sınırlı irade ____________ 
8. Allah'ın sahip olduğu sınırsız irade ____________ 

 

  

Hasta olmamak için temizliğine ve beslenmesine dikkat eden Mahmut Bey, hiç bir zararlı madde de 

kullanmamaktadır. Bir gece ansızın rahatsızlanan Mahmut Bey kendisini hastaneye götürmek isteyen 

oğluna şöyle demiştir; ............ ....................                           

1. Mahmut Bey, oğluna aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru bir kader anlayışına sahip olduğunu 

söyleyebiliriz?1                        

A) Ben gerektiği kadar sağlığına dikkat ettim hastaneye gitmeye gerek yok.                                                                   

B) Kaderim böyleymiş elimden bir şey gelmez.                                                                                                                

C) Biz tedbirimizi alıp hastaneye gidelim, gerisi Allah’a kalmıştır.                                                                                 

D) Hastaneye giderek vakit kaybetmeyelim Allah’a tevekkül edelim. 

                                                           
1 Şanlıurfa MEB, Deneme sınavı, 2018-2019. 

8. SINIF 1. ÜNİTE Çalışma Kâğıdı-3 
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Verilen cümleleri kader inanacına göre doğru/yanlış olduğunu belirtip nedenlerini yazınız. 

Cümleler D Y Neden? 
Uzun bir yolculuğa çıkan birinin trafik kurallarına 
uymadığı ve aşırı hız dolayı yaptığı kazadan sonra «Ne 
yapalım kaderimizde bu vardı." demesi. 

   

“Kaderimde ne varsa o olur, nasıl olsa rızkı veren 
Allah’tır (c.c.).” diyerek insanı çalışmaması ve 
tembellik yapması 

   

Çiftçinin tarlasını sulama ve gübremle yapıktan sonra 
bol hasat elde etmek için Allah’a güvenmesi 

   

İş güvenliği için gerekli tedbir ve önlemleri aldıktan 
sonra bir işe başlamak  

   

Bir çiftçinin gerekli hazırlıkları yapmadan “Ben Allah’a 
(c.c.) tevekkül ediyorum, O’na güveniyorum” diyerek 
bol ürün beklemesi. 

   

Tevekkül sadece çalışmak ve çabalamaktır. 
   

 

“Kaderim böyleymiş, ne yapsam boş!” gibi cümleler 
kader inanacına göre doğru ifadelerdir. 

   

 

Hangi durumda nasıl tevekkül ederiz? 

Bir adam Peygamber Efendimize gelerek “ Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı 

Allah’a tevekkül edeyim ?” diye sormuştu. Peygamberimiz ona “bağla ve tevekkül et ” buyurdu.  

2- Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayla çelişmektedir?  

A) Tedbir bizden, takdir Allah’tandır.             
B) Tevekkülde Allah’a güvenmek şarttır.                                                                               
C) Tevekkülde tedbir almak yeterlidir.                                                                        
D) Tevekkül Allah’a dayanmaktır. 

Kaynak: Şanlıurfa MEM, Deneme Sınavı, 2018,2019. 
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Hz. Musa (as) ile ilgili aşağıdaki kelimeleri 
bulmacada bulunuz. 

1. Musa 
2. Firavun 
3. Harun 
4. Çobanlık 
5. Medyen 
6. Mısır 
7. Filistin 
8. Asiye 
9. Nehir 
10. İsrailoğulları 
11. Tevrat 
12. Yahudilik 
13. Peygamber 

 

 

Verilen ayetler hangi kavramlarla ilgili olduğunu yazın 

 

“Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir, kim de saparsa kendi 
zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz 
bir resul göndermedikçe azap da etmeyiz. (isra Sures, 15) 

 
Kader 
Kaza 
Rızık 
Ecel 

Sorumluluk 
Ömür 

Cüz-i İrade 

“Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese kazandığının 
karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez.” Casiye, 22. ayeti 

 

“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”Ankebût 
suresi, 57. ayet 
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“(Sihirbazlar), ‘Ey Mûsâ! Ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım.’ dediler. (Mûsâ), ‘Siz atın.’ dedi. Bunun 
üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük bir sihir 
yaptılar. Biz de Mûsâ’ya ‘Asânı at!’ diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp 
yutuyor! Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi 
orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. ‘Âlemlerin Rabbine, 
Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine iman ettik.’ dediler.” A’râf suresi, 115-122. ayetler.  

1- Verilen ayetten Hz. Musa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir?  

A) Hz. Musa sihirbazların sihirlerini boşa çıkararak mucize göstermiştir.  
B) Hz. Musa’nın gösterdiği mucize karşısında Firavun'un kavmi iman ettiler.  
C) Hz. Musa Firavun ve kavmine peygamberliğinin mucizesini göstermiştir.  
D) Allah Hz. Musa’nın peygamberliğini desteklemek amacıyla ona mucizeler vermiştir. 
 
Her şeyi bir düzen içerisinde yaratan Allah düzenin ve dengenin devamı için bazı evrensel yasalar 
koymuştur. Canlıların farklı türde ve yapıda olmasına rağmen hayatını sürdürmesi, evrendeki düzenin 
yıllardır hiç bozulmadan devam etmesi, toplumların bazı ortak kaderlere sahip olması bu yasaların hem 
gereği hem de delilleridir.                                                                                                                                                               
2- Hangisi Allah’ın evrene koyduğu yasalara delil olarak verilemez?  
A) İnsanların ahlaki değerlere sahip olması  
B) Trafik kurallarının uygulanmaya çalışılması  
C) Derslerini düzenli dinleyen bir öğrencinin sınavdan iyi bir not alması  
D) Ateşin üzerinde uzun süre bırakılan suyun zaman geçtikçe azalması. 
 

Yüce Allah kullarını en mükemmel bir şekilde yaratmıştır ve imtihan için dünya hayatını vermiştir. İnsanlar 
hayatının bir kısmını özgürce tercih edebiliyorken geriye kalanının ise Allah’ın yaratması ve nasip etmesiyle 
yaşamaktadırlar. Allah kendi eliyle verdiklerinden insanları sorumlu tutmazken, kulların seçimine verdiği 
konularda ise insanları sorumlu tutmaktadır.                                                                                               
3- Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde kişiler sorumlu tutulabilir?     
A) Yoksul bir ülkede doğan Zeynep okumayı ve çalışmayı anlamsız görmektedir.                                                    
B) Kolundan engelli doğan Kemal yazma güçlüğü çekmektedir.  
C) Küçük bir çocuk olan Candan ailesinin maddi durum yetersizliğinden düzenli beslenememektedir.  
D) Gözleri mavi olan Mehmet arkadaşlarının gözlerini çok beğendiğini söylemektedir. 

Kaynak: Şanlıurfa MEM, Deneme Sınavı, 2018,2019. 

Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” 
diye yakınır. Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,  

I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.  
II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır.  
III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır.  

4. Sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?  

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

5- Hz. Musa’nın hayatı ile ilgili bir kompozisyon yazan 8/C öğrencisi Elif Feryal, aşağıdaki 

kelimelerden hangisini kullanması beklenmez? 

A) Resül                 B) Nemrut                  C) Şuayb                D) Nebi  
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1. Bakara Suresi 255 ayeti 
2. Sürekli hayatta olan, diri olan 
3. Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan 
4. “İzzet, şeref ve hükümranlık 

bakımından en yüce, aşkın olan.” 
5. Yüce ve ulu olan 
6. Allah'ın en güzel isimleri 
7. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. 
8. O daima diridir (hayydır) 
9. O daima diridir (hayydır), bütün varlığın 

idaresini yürüten (kayyum)dir. 

1. Ayet el Kürside verilen cümlelerin anlamını yazalım 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okunuşu Anlamı 

Allahü lâ ilâhe illâ 
 

hüvel hayyül kayyûm,  

ve hüvel aliyyül azîm.  

8. SINIF 1. ÜNİTE 5. Bir Ayet Tanıyorum Ayet el-Kürsi ve Anlamı Çalışma Kâğıdı- 5 

Meb, 2016 Teog 

sorusu 

Meb, 2016 Teog 

sorusu 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız 

 

 

1. 

2. 

3. 
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Meb, 2015 Teog  

 

sorusu 

Meb, 2016 Teog 

sorusu 

Meb, 2016 Teog 

sorusu 

Meb, 2016 Teog 

sorusu 

Meb, 2015 Teog  

 

sorusu 

Meb, 2015 Teog  

 

sorusu 

4. 

5. 

6. 

8. 

7. 

9. 

10. 


