
I. ÜNİTE KADER İNANCI

1.
“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
yaratmadın. Sen yücesin. Bizi cehennem azabından koru!” (Al-i
imran suresi,141.ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarabilecek bir ders
değildir?

Evrendeki uyum ve denge üzerinde düşünmeliyiz.A)

Her şeyin bir amaç için yaratıldığını bilmeliyiz.B)

Allah’ı sadece namazlardan sonra anmalıyız.C)

Evreninin yaratılışı hakkında düşünmeliyiz.D)

2.
1. “O Rab ki seni yarattı, sana düzgün ve ölçülü bir biçim
verdi.”(İnfitar suresi, 7. ayet)
2. “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Göğü Allah
yükseltti ve mizanı O koydu.” (Rahman suresi, 5-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

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

Göğü yükselten ve mizanı koyan Allah’tır.B)

Kâinat kendiliğinden oluşmuştur.C)

İnsanı yaratan Allah’tır.D)

3.
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?

Fiziksel yasalar / Toplumsal yasalar / Biyolojik yasalarA)

Evrensel yasalar / Fiziksel yasalar / Toplumsal yasalarB)

Toplumsal yasalar / Fiziksel yasalar / Biyolojik yasalarC)

Fiziksel yasalar / Biyolojik yasalar / Toplumsal yasalarD)

4.
Bu yasaları bilmek, insanların çevresiyle uyum içerisinde
yaşamasını sağlar. İnsanların birbirlerinin haklarına özen
göstermelerini ve birbirlerine zarar verici davranışlardan
kaçınmalarını sağlar.
Yukarıda verilen bu bilgi, Allah’ın evrene koyduğu hangi yasa
ile ilgilidir?

Toplumsal yasalarA)

Biyolojik yasalarB)

Fiziksel yasalarC)

Evrensel yasalarD)

5.
Bu yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi
ve maddeler arası ilişkilerle ilgilidir. Deney, gözlem ve araştırmalar
neticesinde anlaşılabilen bu yasalar değişmez olup evrensel bir
niteliğe sahiptir.
Bu bilgiler aşağıda verilen yasalardan hangisiyle ilgilidir?

Psikolojik YasalarA)

Biyolojik YasalarB)

Fiziksel YasalarC)

Toplumsal YasalarD)

6.
1. Kuraklık sebebiyle yaşanabilir yerlere göçün artması
2. Sanayileşen bölgelere göçlerin artması
3. Gelir dağılımının dengeli olduğu toplumlarda yoksulluğun
azalması
4. Adaletsizliğe bağlı olarak toplumsal barışın bozulması
Bu olaylar aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilgilidir?

Fiziksel YasalarA)

Psikolojik YasalarB)

Biyolojik YasalarC)

Toplumsal YasalarD)
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7.
Canlıların yapısı, beslenmesi, barınması ve gelişmesiyle ilgili
yasa aşağıdakilerden hangisidir?

Biyolojik YasalarA)

Fiziksel YasalarB)

Toplumsal YasalarC)

Psikolojik YasalarD)

8.
1. “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.”(Beled suresi,10. ayet)
2. “De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin,dileyen inkar
etsin...”(Kehf suresi, 29. ayet)
Bu iki ayete göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

Allah, insanlara özgür irade vermiştir.A)

Allah, insanları tercihlerinde özgür bırakmıştır.B)

İnsanların eylemleri Allah tarafından belirlenmiştir.C)

Allah, insanlar için nelerin iyi olduğunu açıklamıştır.D)

9.
Dinimiz, akıl sahibi olmayı sorumluluğun ön şartlarından biri
saymıştır. Bu bakımdan akıl ve özgür irade sahibi insan,
sorumluluğu başkasına atamaz. Yaptığı işlerin sorumluluğunun
kendisine ait olduğu bilinciyle hareket eder.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılacak bir yargı
değildir?

Sorumlulukla akıl arasında herhangi bir ilişki yoktur.A)

İnsan tüm tercihlerinden sorumludur.B)

İrade insana sorumluluk getirmiştir.C)

Akıl, sorumluluğun temelidir.D)

10.
İnsanın sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?

İnsan, özgür ve sorumlu bir varlık olarak yaratılmıştır.A)

İnsan, özgür iradesi ile yaptığı davranışlarından sorumludur.B)

İnsan, özgür iradesini kullanarak tercihlerde bulunur.C)

İnsan, özgür iradesi ile sahip olamadığı özelliklerinden de
sorumludur.

D)

11.
“…Hiçbir kimse başkasının günah yükünü yüklenmez…”(Zümer
suresi, 7. ayet)
Bu ayetten çıkartılabilecek mesaj aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak verilmiştir?

Çocuklar ve deliler günahsızdırlar.A)

Günahkar bir insan tevbe ederek günahlarından temizlenebilir.B)

Her insan, kendi günahından sorumludur.C)

Günahkar insanlar sorumsuz insanlardır.D)

12.
Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında
özgür bir varlıktır. İnsan, bu özgür iradesi ve aklı sayesinde iyiyi
kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir. İnsanın iradesi
denildiğinde genel olarak en az iki seçenekten birini tercih etme
gücü anlaşılır.İnsan yaratılış bakımından diğer varlıklardan
farklıdır.Özellikle tercih hakkı onu diğer varlıklardan ayırır.Bundan
dolayı özgür iradesiyle seçim yapabilen insan yaptıklarından
sorumlu tutulmuştur.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

İnsan, aklı sayesinde iyiyi kötüden ayırabilir.A)

İnsanın tüm davranışları önceden belirlendiği için seçme
özgürlüğü yoktur.

B)

İnsan, özgür iradesi ile iyilik ya da kötülük yapabilir.C)

İnsanın özgür olması, sorumlu olmasını gerektirir.D)

13.
“Allah, kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemez.Herkesin
kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülük de kendi
zararınadır.” (Bakara suresi, 286. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?

İnsan, gücü ölçüsünde sorumluluk sahibidir.A)

İnsan, iyilik yapmalı, kötülükten kaçınmalıdır.B)

İnsanı diğer varlıklardan ayıran özelliği akıldır.C)

İnsan, özgür irade sahibi olduğu için sorumludur.D)
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14.
• İnsan, beslenmesine dikkat etmezse hastalanır.
• İnsan, doğayı korumaz ve doğal kaynakları israf ederse ortaya
çıkan olumsuzluklardan etkilenir.
Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine
ulaşılabilir?

İnsanın kaderi önceden belirlendiği için eylemlerinde özgür
değildir. Bundan dolayı sorumsuzdur.

A)

İnsan, her işini yapmadan önce tedbirini almalı, sonra Allah’a
tevekkül etmelidir.

B)

İnsan, başına her ne gelirse gelsin Allah’a güvenmeli ve
kendisini sorgulamamalıdır.

C)

İnsan, özgür iradesini kullanmadan sadece Allah’a tevekkül
etmelidir.

D)

15.
İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğuyla ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?

İnsanın özgürlüğünün de sorumluluğunun da bir sınırı vardır.A)

Allah, insanı özgürlüğü oranında sorumlu tutmuştur.B)

İnsan, söz ve eylemlerinde özgür değildir.C)

İnsanın söz ve eylemlerinde sorumluluğu vardır.D)

16.
Çalışmak ve başarmak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi
yanlıştır?

Aklımızı en iyi şekilde kullanıp çalışarak başarılı olabiliriz.A)

Hayatta başarılı olmanın yolu çalışmaktan geçer.B)

Başarısız olmak kaderimizde varsa bunu çalışmakla
değiştiremeyiz.

C)

Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeden başarılı olmak için
çalışmalıyız.

D)

17.
Aşağıda verilen ayetlerin hangisi konusu bakımından
diğerlerinden farklıdır?

“Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonunda bize
döndürüleceksiniz.”(Ankebût suresi, 57. ayet)

A)

“O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, (bir
ömür süresi) tayin edendir…” (En’âm suresi,2. ayet)

B)

“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye
göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi,145. ayet)

C)

“Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula,
yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8.ayet)

D)

18.
”Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.”
Bu atasözü ile teşvik edilen davranış aşağıdakilerden
hangisidir?

Dua etmekA)

ÇalışmakB)

Tevekkül etmekC)

İbadet etmekD)

19.
“Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli bir süreye
göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi, 145.ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir sonuç
değildir?

Hayat ve ölüm sadece Allah’ın elindedir.A)

Ölüm, Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.B)

Ölümden sonra ahiret hayatı başlayacaktır.C)

Ölüm vakti Allah tarafından önceden belirlenmiştir.D)

20.
Aşağıdakilerden hangisi insanın özgür iradesi sonucu ortaya
çıkan bir durumdur?

EcelA)

ÇalışkanlıkB)

CinsiyetC)

Göz rengiD)
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