PDF Studio - PDF Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. https://www.qoppa.com/pdfstudio

I. ÜNİTE KADER İNANCI

1.

4.

İnsanların eylemleri zorunlu ve seçime dayalı olmak üzere ikiye
ayrılır.
Buna göre insan aşağıdakilerden hangisini özgür iradesi ile
belirleyebilir?

Bir işi yaparken, gerekenleri yerine getirmekle birlikte, kalben
Allah’a bağlanıp ona güvenmek,sonucu O’ndan beklemek demektir.
Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A ) Talih
A ) Anne- babasını

B ) Takdir

B ) Cinsiyetini

C ) Teşebbüs

C ) Ne zaman doğacağını

D ) Tevekkül

D ) Aşırı hızlıyken kaza yapmasını

Cevap

Cevap

5.
2.

“…Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” (İbrahim suresi, 3.
ayet)
“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan!” (Furkan
suresi, 58. ayet)
Yukarıdaki ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
ilişkilidir?

Sigara ve alkol kullanımı nedeniyle erken yaşta ölen birisi için
aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A ) Ölümünde iradesinin rolü vardır.
B ) Ölümü iradesi dışında olmuştur.

A ) Rızık

C ) Ölümünde sigara ve alkol birincil etken değildir

B ) Kaza

D ) Sigara ve alkol kullanmasaydı yine erken ölecekti.

C ) Tevekkül

Cevap

D ) Kader

Cevap
3.
Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk (iman) ile eğrilik
belirginleşmiştir…”
(Bakara suresi, 256.
ayet)

6.
“Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de “Tevekkül” sokuşturup araya,

“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”
(Kâfirun suresi, 6.

Zavallı dini çevirdin maskaraya!”

ayet)

(Mehmet Âkif Ersoy)
Bu şiirden hareketle aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisinin önemini
göstermektedir?

A ) Tevekkül düşüncesi dinimizde yoktur.

A ) Doğruluğun önemini

B ) Dinimiz çalışmayı ibadet olarak değerlendirir.

B ) İrade özgürlüğünün önemini

C ) Dinde var olarak bilinen bazı görüşler sonradan uydurulmuştur.

C ) Başka dinleri eleştirmek gerektiği

D ) Dine akıl dışı düşünceler eklenerek, değersiz bir duruma

D ) Kâfirlere düşman olmak gerektiğini

düşürülebilir.

Cevap
1

Cevap
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11.

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan tevekkül bilincine sahip bir mümin,

Muharrem : İnsan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymakla sorumlu

hastalıktan şifa bulmak için aşağıdakilerden hangisini yapması
beklenir?

tutulmuştur.
Emin : İnsanalar yaptıkları işlerde özgür değillerdir.
Ahmet : Allah, insanı kendisine kulluk etmesi için yaratmıştır.
Hakan : Allah, insanı iyi ve kötü amellerle imtihan etmektedir.

A ) Sadece dua eder.

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Buna
göre hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

B ) Muska yazdırıp, üzerinde taşır.
C ) Doktora başvurur, Allah’tan da şifa diler.

A ) Muharrem

D ) Yalnızca tavsiye edilen otların suyunu içer.

B ) Emin

Cevap

C ) Ahmet

8.

D ) Hakan

“O’nun katında her şey bir ölçü iledir.” (Rad suresi, 8. ayet)
“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket eder.” (Rahman suresi, 5.
ayet)
Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisi
çıkarılabilir?

Cevap
12.
Âyete’l-Kürsî, Kur’an-ı Kerim’deki surelerden hangisinin bir
parçasıdır?

A ) Her şeyin bir sonunun olduğu
B ) Evrenin Allah tarafından yaratıldığı

A ) İhlâs

C ) Herkesin çalıştığının karşılığını alacağı

B ) Fil

D ) Allah’ın her şeyi bir düzen, program ve plana göre yarattığı

C ) Bakara
D ) Yasin

Cevap

Cevap

9.
Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonunda bize
döndürüleceksiniz.”(Ankebut suresi, 57. ayet)
Bu ayetin açıkladığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

13.
Aşağıdakilerden hangisi tevekküle uygun bir davranıştır?

A ) Ölümün bir yok oluş olduğu

A ) Çalışmadan imtihana girmek

B ) İyilik yapmanın gerekli olduğu

B ) Tarlayı sürmeden tohum ekmek

C ) Her varlığın bir sonunun olduğu

C ) İlaç kullanıp şifayı Allah’tan beklemek

D ) Ölüm öncesi hayatın uzun olduğu

D ) Evin kapısını açık bırakıp Allah’a güvenmek

Cevap

Cevap
10.

14.

“… Onu ne uyuklama tutar ne de uyku…”(Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Aşağıdaki davranışlardan hangisinde insanın sorumluluğu
yoktur?

A ) Kulları için iyilik diler.

A ) İntihar etmek

B ) Denetiminden hiçbir varlık kaçamaz.

B ) Yalan söylemek

C ) Bilgisini edinemediği hiçbir an olmaz.

C ) Kin gütmek

D ) Kâinatı yönetmekten yorgun düşmez.

D ) Kalbin atışı

Cevap

2

Cevap
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18.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre

“Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi,49. ayet)

yarattığına örnek değildir?

Yukarıdaki ayette geçen “ölçü” sözcüğünün anlamı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A ) O, yaratıp şekillendiren ahenk ve düzen verendir.
A ) Plan

B ) Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız.

B ) Ahenk

C ) Güneş ve Ay belli bir hesaba göre hareket eder.

C ) Tesadüf

D ) Rahman’ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin.

D ) Düzen

Cevap

Cevap

16.
Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimizde her şeyin belirli bir ahenk
ve düzen içerisinde hareket ettiğini görürüz.Allah, kâinatta bulunan
her şeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmıştır. Kur’an-ı Kerim’de bu
gerçeği ifade eden ayetler bulunmaktadır.

19.

Bu paragrafta anlatılanlara aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek
olarak gösterilemez?

yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!” (Al-i
imran suresi,141.ayet)

“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her
vakit) Allah’ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin
derin düşünürler: (ve şöyle derler:) Rabb’imiz! Sen bunu boşuna

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek bir ders
değildir?

A ) ”Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun
nasıl olduğuna bakmazlar mı?” (Fatır suresi, 43. ayet)

A ) Evrendeki uyum ve denge üzerinde düşünmeliyiz.

B ) “...Allah her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen
vermiştir.”(Furkan suresi, 2. ayet)

B ) Her şeyin bir amaç için yaratıldığını bilmeliyiz.

C ) ”Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur.Her biri bir

C ) Allah’ı sadece namazlardan sonra anmalıyız.

yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya suresi, 33. ayet)

D ) ”Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz onunla ölü bir

D ) Evreninin yaratılışı hakkında düşünmeliyiz.

memlekete hayat veririz.” (Zuhruf suresi,11. ayet)

Cevap

Cevap

17.

20.

1. “...Her şeyi Allah yaratmış, yarattıklarına bir ölçü, biçim ve düzen

1. “O Rab ki seni yarattı, sana düzgün ve ölçülü bir biçim

vermiştir.”(Furkan suresi, 2. ayet)

verdi.”(İnfitar suresi, 7. ayet)

2. “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz, onunla (kupkuru)
ölü bir memlekete hayat veririz...(Zuhruf suresi,11. ayet)

2. “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Göğü Allah
yükseltti ve mizanı O koydu.” (Rahman suresi, 5-8. ayetler)

Bu iki ayetle ilgili olmayan yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A ) Yaratılışın kaynağı yağmurdur.

A ) Güneş ve ay belli bir düzene göre hareket etmektedir.

B ) Yağmur, Allah tarafından belli bir ölçüye göre yağdırılmaktadır.

B ) Göğü yükselten ve mizanı koyan Allah’tır.

C ) Yağmur ile Allah ölü toprağı yeniden diriltir.

C ) Kâinat kendiliğinden oluşmuştur.

D ) Her şey belli bir ölçüye göre yaratılmıştır.

D ) İnsanı yaratan Allah’tır.

Cevap

Cevap
3

I. ÜNİTE
KADER
İNANCI
PDF
Studio
- PDF
Editor for Mac, Windows, Linux. For Evaluation. https://www.qoppa.com/pdfstudio
21.
1.“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz
de birden karanlığa gömülürler. Güneş de(bir delildir onlara) akar
gider yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın
yaratmasıdır...”(Yasin suresi, 37-40. ayetler)
2.“(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu,
belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona
ölçülü bir biçim verdik...”(Mürselat suresi, 20-23. ayetler)
3.“Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne
bir an erteleyebilir ve ne de bir an öne alabilirler.”( A’râf suresi, 34.
ayet)
Yukarıda verilen ayet mealleri sırasıyla hangi seçenekteki
kavramlara örnek olur?

A ) Fiziksel yasalar / Toplumsal yasalar / Biyolojik yasalar
B ) Evrensel yasalar / Fiziksel yasalar / Toplumsal yasalar
C ) Toplumsal yasalar / Fiziksel yasalar / Biyolojik yasalar
D ) Fiziksel yasalar / Biyolojik yasalar / Toplumsal yasalar

Cevap

22.
Bu

yasaları

bilmek,

insanların

yaşamasını sağlar. İnsanların
göstermelerini ve birbirlerine

çevresiyle

uyum

içerisinde

birbirlerinin haklarına özen
zarar verici davranışlardan

kaçınmalarını sağlar.
Yukarıda verilen bu bilgi, Allah’ın evrene koyduğu hangi yasa
ile ilgilidir?

A ) Toplumsal yasalar
B ) Biyolojik yasalar
C ) Fiziksel yasalar
D ) Evrensel yasalar

Cevap
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