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8Test 1 Kader ve Kaza İnancı

1. Kader kavramı sözlükte; biçimlendirmek, plan-
lamak, ölçülü yapmak, kıymetini bilmek, mu-
kayese etmek anlamlarına gelir. Dini bir terim 
olarak ise; Allah’ın varlıkları istediği şekilde ve 
biçimde yaratması, sonsuz ilmi ve kudretiyle, 
evrende olmuş ve olacak olan her şeyi önce-
den bilmesi ve düzenlemesi, belli bir program 
dahilinde takdir etmesidir.  

 Bu parçadaki açıklamalar ışığında kader 

kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisini 

söylemek doğru olmaz?

A) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıdır.

B) Varlıklar âleminin Yüce Allah tarafından 
kontrol edilmesidir.

C) Allah’ın evrende meydana gelecek tüm 
olayları önceden bilmesidir.

D) Allah’ın, insanların seçimlerine bakmaksı-
zın, kendi istediklerini uygulamaya koyma-
sıdır.

2. Kader ve kazaya iman; Allah’ın ilminin sınırsız 
olduğunu, her şeyi kaplayan bir iradesi bulun-
duğunu ve O’nun gücünün bütün varlıklardan 
üstün, her şeye yetecek derecede olduğu-
nu kabul etmektir. Bu yönüyle kadere iman 
………….

 Anlam bütünlüğü dikkate alındığında bu 

parçanın aşağıdakilerden hangisiyle bitiril-

mesi daha uygun olur?

A) Allah’a inanmanın doğal bir sonucudur.

B) İman esasları arasında ilk sırada yer alır.

C) Peygamberimizin üzerinde önemle durdu-
ğu bir ön kabuldür.

D) İnsan hayatını düzene sokan en önemli et-
mendir.

3. Yüce Allah evrende meydana gelecek tüm 
olayları ezeli ilmiyle önceden bilir ve takdir 
eder. Bu olaylar zamanı geldiğinde Allah’ın 
plan ve programına uygun olarak gerçekleşir. 
Evrenin işleyişindeki düzen de bu kapsamda 
anlaşılmalıdır. Zira evren de her şey bir plan 
dahilinde ve yerli yerindedir.

 Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangi-

sine değinilmemiştir? 

A) Kader B) Tevekkül C) Kaza D) Ölçü

4. Kaza kelime olarak; hükmetmek, emretmek, 
yaratmak ve gerçekleştirmek anlamlarına ge-
lir. Terim olarak ise; Allah’ın ezelde bildiği ve 
takdir ettiği şeylerin, yeri ve zamanı geldiğinde 
gerçekleşmesidir.

 Bu parçadan hareketle aşağıdaki ifadeler-

den hangisi kaza olarak değerlendirilebilir?

A) 100 dereceye ulaşan suyun kaynaması

B) Evrende yer çekimi kanununun bulunması

C) Mevsimlerin belli kurallara bağlı olması

D) Yağmurun yağması için belli şartların ger-
çekleşmesine ihtiyaç duyulması

5. Kaza kelimesi Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın 
varlıklara karşı karar, emir ve fiillerini ifade et-
mek için kullanılmaktadır.

 Bu ifadeyi aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 

desteklememiz daha doğru olur?

A) Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna 
Furkân’ı indiren Allah’ın şanı yücedir.

(Furkân suresi 1. ayet)

B) Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi 
gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini 
bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik 
ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi 
ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir. (Fussilet 
suresi 12. ayet)

C) Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey 
gizli kalmaz. (Âl-i İmrân suresi 5. ayet)

D) Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık 
vardır. (İnşirâh suresi 6. ayet)

6. Yüce Allah evrendeki varlıkları belli bir amaca 

bağlı olarak, uyum ve düzen içinde yaratmıştır. 

Evrende gerçekleşen tüm doğa olayları bu dü-

zene bağlı olarak insanın yaşamını sürdürebile-

ceği şekilde programlanmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatı-

lanlara örnek olarak gösterilemez?

A) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi

B) Yeryüzünün yağışlarla canlanması

C) Mevsimlerin oluşması

D) Küresel ısınma sebebiyle yaşam alanlarının 
daralması



2 Palme Plus Serisi © • 8 Din Kültürü Yaprak Test

P
a

lm
e 

Y
a

y
ın

ev
i

Test 1 8 Kader ve Kaza İnancı

7. I. Allah’ın gerek duyular âlemini gerekse 
duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları 
bilmesidir.

 II. Allah’ın her şeye gücünün yetmesi, diledi-
ğini dilediği zamanda var veya yok etme-
sidir.

 III. Allah’ın dilemesi ve dilediğini dilediği şekil-
de yapmasıdır.

 Yukarıda açıklamaları yapılan Allah’ın kader 
konusuyla ilgili olan sıfatları, hangi seçe-
nekte doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) İrade İlim Kudret

B) Kudret İrade İlim

C) İlim Kudret İrade

D) Kudret İlim İrade

8. Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde ya-
rattık. (Tin suresi 4. ayet)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisi ön plana 
çıkmaktadır?
A) Allah’ın yaratmasında hiçbir eksiklik yoktur.
B) İnsan, yaratılanların hepsinden üstündür.
C) Yeryüzünde sorumluluk sahibi tek varlık in-

sandır.
D) İnsanı diğer varlıklardan üstün kılan akıl sa-

hibi olmasıdır.

9. ‘‘Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. 
Allah’ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı 
gözet ki Allah’ı (daima) yanında bulasın. Bir şey 
istediğinde Allah’tan iste! Yardıma muhtaç ol-
duğunda Allah’tan yardım dile! Şunu bil ki bü-
tün insanlar sana fayda vermek için toplansa 
Allah’ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. 
Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için 
toplansa Allah’ın takdiri dışında sana hiçbir 
şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler 
kaldırılmış (karar verilmiş), sayfalar kurumuştur 
(hüküm kesinleşmiştir).’’

 Bu hadisten aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz?
A) Allah, kendisine yaklaşmaya çalışan kulları-

nı yalnız bırakmaz.
B) Allah’ın izni dışında hiçbir şey gerçekleş-

mez.
C) İnsan hakkında tüm kararlar verildiği için 

yapılan çalışmalar ve uğraşlar boşunadır.
D) Yardım istenecek yegane merci Allah’tır.

10. Abdullah b. Ömer’in, babası Hz. Ömer’den 
naklettiği bir hadis şöyledir: “Bir gün Rasûlullah 
(sav)’in yanında bulunduğumuz sırada aniden 
yanımıza, elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir 
zat çıkageldi. Üzerinde yolculuk eseri görül-
müyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. 
Doğru peygamber (sav)’in yanına oturdu ve 
dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uy-
lukları üzerine koydu. Ve: Bana imandan haber 
ver?” dedi. Rasûlullah (sav): Allah’a, Allah’ın 
meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve 
ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına 
şerrine inanmandır.” buyurdu. O zât: “Doğru 
söyledin.” dedi. Sonra, “Bana kıyametten ha-
ber ver?” dedi. Rasûlullah (sav) “Bu mesele-
de kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi 
sahibi değildir.” buyurdular… Bundan sonra o 
zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Al-
lah Rasûlü bana: “Ya Ömer! O soru soran zatın 
kim olduğunu biliyor musun?” dedi. “Allah ve 
Rasûlü bilir.” dedim. “O Cibrîl’di. Size dininizi 
öğretmeye gelmişti.” Buyurdular.

 Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine deği-
nilmemiştir?

A) Kadere inanmanın inanç esasları arasında 
olduğuna

B) Geleceği Allah’tan başka kimsenin bileme-
yeceğine

C) Hayır ve şerrin belli şartlara bağlı olarak 
Allah’ın kontrolünde olduğuna

D) Kazanın, kadere bağlı olarak gerçekleştiğine

11. O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 
Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk gö-
remezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve 
düzensizlik) görüyor musun? Sonra tekrar tek-
rar bak; bakışların (aradığı çatlak ve düzensiz-
liği bulamayıp) âciz ve bitkin halde sana döne-
cektir. (Mülk suresi 3-4. ayetler)

 Bu ayetlerde aşağıdaki düşüncelerden han-

gisi vurgulanmaktadır?

A) Yüce Allah tüm varlıkları mükemmel bir 
uyum ve düzen içinde yaratmıştır.

B) Evrenin işleyişi yüzyıllardır bozulmadan de-
vam etmektedir.

C) İnsan acizliğinin farkına varmalı ve kibre ka-
pılmamalıdır.

D) Yeryüzündeki düzensizliğin sebebi insandır.
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8Test 2 Kader ve Kaza İnancı

1. Evrendeki düzene bir örnek de Dünyamızdır. 
Dünyanın kendi etrafında hareket etmesiyle 
gece ve gündüz, Güneş’in etrafındaki hare-
ketiyle ise mevsimler oluşmaktadır. Dünyanın 
etrafındaki atmosfer tabakası sayısız gök taşı-
na karşı tam bir koruma görevi üstlenmekte-
dir. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydular 
Allah’ın belirlemiş olduğu sistem içerisinde 
varlıklarını sürdürmektedir.

 Bu parçada anlatılanları destekleyebilece-

ğimiz en uygun ayet aşağıdakilerden hangi-

sidir?

A) O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan-
dır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmek-
tedirler. (Enbiyâ suresi 33. ayet)

B) Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler 
veren O’dur… (Mülk Suresi 23. ayet.)

C) Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulun-
mayandır. Diridir, kayyumdur. (Âl-i İmrân 
suresi 2. ayet)

D) Halbuki O, göklerde de Allah’tır, yerde de. 
Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu 
da) Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir. 

(En’âm suresi 3. ayet)

 

2. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için 
birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, 
uykunuzu dinlenme vakti kıldık, geceyi bir örtü 
yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, 
üstünüze yedi kat sağlam gök bina ettik, par-
lak ışık veren güneşi var ettik, taneler, bitkiler 
ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek 
için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indir-
dik. (Nebe suresi 6-16. ayetler)

 Bu ayetlerde aşağıdaki konulardan hangisi-

ne değinilmemiştir?

A) Yaratılıştaki düzen ve mükemmelliğe

B) Allah’ın evrendeki düzeni sürekli kontrol et-
tiğine

C) Evrendeki işleyişin insanın yaşamıyla uyum-
lu olduğuna

D) Yaratılan tüm varlıkların bir gün sonunun 
geleceğine

3. Allah’ın her şeyi bir ölçüye ve düzene göre ya-
rattığına en güzel örnek insandır. Sadece beş 
duyu organı bile bir mucizedir aslında. İnsan 
görme, koklama, dokunma, işitme, tatma du-
yuları arasındaki uyum sayesinde yaşamını 
sürdürebilir, dış dünya ile bu duyular sayesinde 
ilişki kurar. Bu konuda Yüce kitabımız Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: -----

 Düşüncenin akışına göre bu parçanın aşa-

ğıdaki ayetlerden hangisiyle bitirilmesi uy-

gun olur?

A) Allah, iman edip salih ameller işleyenler 
hakkında, “Onlar için bir bağışlama ve bü-
yük bir mükâfat vardır” diye vaatte bulun-
muştur. (Mâide suresi 9. ayet)

B) Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde 
yarattık. (Tîn suresi 4. ayet)

C) Şüphesiz gece ve gündüzün ardarda değiş-
mesinde, Allah’ın göklerde ve yeryüzünde 
yarattığı şeylerde, Allah’a karşı gelmekten 
sakınan bir toplum için pek çok deliller var-
dır. (Yûnus suresi 6. ayet)

D) O, yeri sizin için döşek, göğü de bina ya-
pan, gökten su indirip onunla size rızık ola-
rak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de 
bile bile Allah’a ortaklar koşmayın. (Bakara 
suresi 22. ayet)

4. Allah’ın (c.c)  evrendeki uyumu sağlamak için 
koyduğu kuralların bütününe ----- denir.

 Bu cümledeki boşluğa gelebilecek en uy-

gun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Sünnetullah

5. (I) Evrende var olan her şey Allah’ın yaratma-
sıyla oluşmuştur. (II) Bu yaratma planlı ve ölçü-
lüdür. (III) Evreni ve içindekileri yaratan Allah, 
bu düzenin ahenk içinde devam etmesini sağ-
layacak olan ise insandır. (IV) İmanın altı şartın-
dan biri olan kader inancı da evrendeki ölçü ve 
düzenle yakından ilgilidir.

 Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden 

hangisinde bilgi yanlışı bulunmaktadır?

A) I B) II C) III D) IV
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8 Kader ve Kaza İnancı Test 2

6. O, güneşi bir ışık (kaynağı), ayı da (geceleyin) 
bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve 
hesabı bilmeniz için ona menziller takdir eden-
dir. Allah bunları (boş yere değil) ancak gerçek 
ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır. O, ayetlerini, 
bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. 

 (Yûnus suresi 5. ayet)

 Bu ayetteki altı çizili bölümde anlatılmak is-

tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her şeyi Allah’ın yarattığı

B) Evrende mükemmel bir düzen olduğu

C) Yaratılan her şeyin bir amaca hizmet ettiği

D) Allah’ın yaratmasının sürekli devam ettiği

7. Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, 
yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası 
ilişkilerle ilgili yasalardır. Allah’ın koyduğu bu 
yasalar evrenseldir. Deney gözlem ve araştır-
malar sonucu insanlar tarafından tespit edilir. 
Yağmurun yağması, gece ve gündüzün birbiri-
ni takip etmesi, ısınan suyun buharlaşması gibi 
olaylar bu yasalara örnek olarak gösterilebilir.

 Bu parçada fiziksel yasalarla ilgili aşağıda-

kilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Her zaman ve her yerde geçerli olduğuna

B) İnsan ve insanın yaratılışıyla ilgilendiğine

C) İnsanlar tarafından bilimsel araştırmalarla 
ulaşılabildiğine

D) Allah tarafından düzenlendiğine

8. Evrendeki düzen insanların yaşamlarını devam 
ettirebilmeleri açısından da önemlidir. Zira 
Yüce Allah evreni insan hayatının devamına 
uygun bir formatta yaratmıştır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatı-

lanlara örnek olarak gösterilemez?

A) Güneşin dünyaya olan uzaklığı

B) Küresel ısınmanın her geçen gün artması

C) Sebze ve meyvelerin çeşit çeşit olması

D) Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi

9. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: “Dağlardan, 
ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklar-
dan (kovanlardan) kendine evler edin. Sonra 
meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana 
kolaylaştırdığı (yaylım) yollarına gir.” Onların 
karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda 
insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşü-
nen bir (toplum) için bir ibret vardır. (Nahl sure-
si 68-69. ayetler)

 Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan han-

gisi çıkarılamaz?

A) Allah’ın kudreti evrendeki tüm varlıkları 
kapsamaktadır.

B) İnsan evrendeki işleyiş ve düzen üzerinde 
düşünüp Allah’ı anmalıdır.

C) Yaratılan diğer varlıklardan da insana fay-
dalı olanlar bulunmaktadır.

D) İnsan varlıklar içinde en şerefli mahluktur.

10. Evrendeki uyum ve düzen ile kader inancı ara-
sında kuvvetli bir ilişki bulunmaktadır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisini söyle-

mek doğru değildir?

A) Kader kavramı sadece insanın, doğum ile 
ölüm arasındaki, yaşamıyla ilgilidir.

B) Tüm varlıklar Allah’ın belirlediği kader çer-
çevesinde yaratılmıştır.

C) Gezegenlerin yörüngeleri de Allah tarafın-
dan belirlenmiştir.

D) Allah her şeyi planlı ve programlı olarak ya-
ratmıştır.

11. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. 

 (Kamer suresi 49. ayet)

 Bu ayetteki altı çizili kelimenin yerine aşağı-

dakilerden hangisinin yazılması anlam bü-

tünlüğünü bozmaz?

A) Tevekküle

B) Sabra

C) Kadere

D) Kazaya
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8Kader ve Kaza İnancıTest 3

1. Sünnetullah kavramını fiziksel, biyolojik ve top-
lumsal yasalar olarak üç grupta inceleyebiliriz.

 Aşağıdaki örneklerden hangisi fiziksel ya-

saların alanına girmektedir?

A) İnsanın 5 duyu organına sahip olması

B) Yüksekten bırakılan bir cismin yere düşmesi

C) Adalet ve huzur arasında doğru orantı bu-
lunması

D) Yeni doğan bir çocuğun beslenmek için an-
nesine ihtiyaç duyması

2. Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan 
çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kal-
mışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp 
gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla 
bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. Ayın do-
laşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. 
Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. 
Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü 
geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. 

  (Yasin suresi, 37-40. ayetler)

 Bu ayetlerden  evrendeki fiziksel yasalarla 

ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşı-

lamaz?

A) Allah tarafından düzenlendiğine

B) Diğer yasalardan daha önemli olduğuna

C) Belli bir sistem dahilinde devam ettiğine

D) Güneş, ay, dünya gibi varlıkların hareketle-
riyle ilgili olduğuna

3. Fotosentez yeryüzünde yaşamın sürekliliği 
için gerekli olan temel bir süreçtir. Canlıların 
hemen hemen hepsinin dolaylı ya da dolaysız 
besin kaynağı, bitkilerin fotosentezle ürettiği 
organik bileşiklerdir. Bu durum Yüce Allah’ın 
evrene koyduğu biyolojik yasalara örnektir.

 Bu parçada biyolojik yasalarla ilgili aşağı-

dakilerden hangisinin önemi üzerinde du-

rulmaktadır?

A) Allah’ın evrene koyduğu en önemli yasa ol-
duğunun

B) Canlıların yaşamını devam ettirebilmesin-
deki rolünün

C) Dünyanın oluşumundaki etkisinin

D) İnsanlar arası ilişkilerdeki katkısının

4. ----- yasalara bağlı olarak yapılan araştırmalar 
sonucunda günümüzde kullandığımız buzdo-
labından ütüye, bilgisayardan telefona, otomo-
bilden uçağa birçok ürün geliştirilmiştir. Bilim 
adamları, Allah’ın kâinatın işleyişi için takdir 
ettiği bu yasaları inceleyerek yeni teknolojik ta-
sarımlar ortaya koymaya devam etmektedir.

 Bu parçadaki boşluğa evrendeki yasalar-

dan hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Fiziksel B) Biyolojik

C) Toplumsal D) Bilimsel 

5. 

Zeynep Öğretmen:  Yerde duran 
eşyalar kendi kendine hareket etseydi, 
her sabah kalktığımızda farklı bir yerde 
uyansaydık, odada duran su bir anda 
kaynamaya, eşyalarımız sağa sola  
savrulmaya başlasaydı günümüz nasıl 
geçerdi?

 Zeynep öğretmen Allah’ın evrene koymuş 

olduğu yasalardan hangisinin önemini an-

latmaktadır?

A) Bilimsel yasalar B) Toplumsal yasalar

C) Biyolojik yasalar D) Fiziksel yasalar

6. Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya 
yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve 
azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye 
size öğüt veriyor. (Nahl suresi 90. ayet)

 Aşağıdakilerden hangisi toplumsal huzuru 

sağlamak için, bu ayette altı çizili bölümle 

uzak durulması istenen davranışlardan biri 

olabilir?

A) Adil olmak

B) Dedikodu yapmak

C) Başkasına imrenmek

D) Yakınlarla ilişkiyi kesmemek
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7. I. Isıtılan katı bir maddenin erimesi

 II. Yırtıcı hayvanların dişlerinin keskin olması

 III. Bir yılın dört mevsimden oluşması

 IV. Canlıların belli bir yaşam sürelerinin bulun-
ması

 Yukarıda verilenlerden hangileri biyolojik 

yasalar kapsamında değerlendirilebilir?

A) I ve II B) I ve III

C) III ve IV D) II ve IV

8. Yüce Allah canlıları, varlıklarını sürdürebilecek 
özelliklerle donatmıştır. Canlıların doğması, 
gelişmesi ve üremesi gibi olaylar Allah’ın koy-
muş olduğu yasalara göredir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçada an-

latılan yasalara örnek olarak gösterilebilir?

A) Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarat-
tı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun 
bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne 
doğurur. (Fâtır suresi 11. ayet)

B) “... Onun koyduğu yasalarla denizde akıp 
gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi… 

(İbrahim suresi 32. ayet)

C) O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan-
dır. Bunların her biri bir yörüngede yüzmek-
tedirler. (Enbiyâ suresi 33. ayet)

D) ...Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrede-
rek huzura kavuşur. (Ra’d suresi 28. ayet)

9. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdüre-
bilmesi için uyması gereken yasalara toplum-
sal yasalar denir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu yasalara 

örnek olarak gösterilemez?

A) Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu 
değiştirmedikçe Allah onların durumunu 
değiştirmez…(Ra’d suresi, 11. ayet)

B) O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) 
yaratmıştır. (Alak suresi 2. ayet)

C) … Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlik-
le ayakta tutan kimseler olun…(Nisa suresi 
135. ayet)

D) Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden ön-
cekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmaz-
lar mı?... (Fâtır suresi 44. ayet)

10. Evrene baktığımızda her alanda Yüce Allah’ın 
koymuş olduğu kuralların etkisi görülebilmek-
tedir. Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine 
olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket 
etmeleri, aralarındaki çekim kuvveti Allah’ın 
takdir ettiği değişmez yasaların göstergesidir. 
Aynı şekilde Bitkiler de Allah’ın koyduğu ya-
salara göre varlıklarını sürdürürler. Milyonlarca 
çiçek türünün her biri kendine uygun iklimde 
yetişir. Hiçbirinin rengi, şekli ve kokusu bir di-
ğerinin aynısı değildir.

 Bu parçada aşağıdaki yasalardan hangi iki-

si bir arada anlatılmaktadır?

A) Fiziksel ve toplumsal

B) Toplumsal ve biyolojik

C) Biyolojik ve fiziksel

D) Fiziksel ve bilimsel

11. Sevgi, kardeşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı 
gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluştu-
rur. Toplumun barış ve huzuru bu ilkelere olan 
bağlılıkla sağlanır. Bu ilkelerin gözetilmediği 
toplumlarda barış ve huzur ortamı bozulur, in-
sanlar mutsuz olur.

 Bu parçadan hareketle aşağıdaki örnekler-

den hangisi toplumsal yasalara uygun de-

ğildir?

A) İşin ehline verilmediği toplumlarda aksama 
meydana gelir.

B) Yardımlaşmanın ileri derecede olduğu bir 
ortamda hırsızlık azalır.

C)  Ölçü ve tartıya dikkat edilmeyen bir alışve-
rişte güven duygusu artar.

D) İnsanların birbirlerine saygı duyması birlikte 
yaşama bilincini geliştirir.

12. Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalar 
âdetullah adıyla da anılır. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu yasaların ortak 

özelliklerinden biri değildir?

A) Evrenseldirler.

B) Allah tarafından kontrol edilirler.

C) Sebep sonuç ilişkisine dayanırlar.

D) İnsanlar tarafından keşfedilip anlaşılabilirler.
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1. • Akıl ve irade sahibi bir varlıktır.

 • Düşünme yeteneğine sahiptir.

 • Kendisine vahiyle yol gösterilmiştir.

 • Seçimlerinde özgürdür.

 İnsanın yukarıdaki özellikleri beraberinde 

aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılar?

A) Yaptığı işlerden sorumlu olmasını

B) Allah’ın varlığına ve birliğine inanmasını

C) İbadetlerini aksatmadan yerine getirmesini

D) Kazanmak için çalışması gerektiğini

2. Kader; insanın akıl ve irade sahibi olmasıyla 
yakından ilgilidir.

 Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisi-

nin İslam’ın kader anlayışını doğru anladığı 

söylenemez?

A) Arabasının bakımlarını düzenli olarak yaptı-
ran Ali Bey, yolda kaldığında sabretmiş ve 
bunda da bir hayır olabileceğini düşünmüş-
tür.

B) Tarlasını eken gerekli tüm düzenlemeleri 
yapan Mehmet Bey, bu yıl düşük verim al-
mış ve bunun Allah’ın bir imtihanı olduğunu 
düşünmüştür.

C) Yabancı dil sınavına yeteri kadar hazırlan-
mayan Ayşe, istediği sonucu alamadığında 
bunun kendi hatası olduğunu söylemiştir.

D) Bahçesine bir çardak yapmak isteyen 
Halil, ucuz olduğu için sağlam olmayan 
malzemeler kullanmış çardağı ilk kuvvetli 
rüzgârda yıkılınca da kendisinin çok şanssız 
biri olduğunu söylemiştir.

3. Zeynep; Ankara doğumlu, 18 yaşında, 
      I    II  
siyah gözlü, kumral, özel harekâtçı olmak
   III      IV 
isteyen bir gençtir.

 Yukarıda altı çizili bölümlerden hangisi cüzî 

iradeye örnek olarak gösterilebilir?

A) I B) II C) III D) IV

4. İnsan, aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile 
yanlışı ayırt edebilir. Hak ile batıl arasındaki ay-
rımı fark eder. İslam dinine göre Allah’ın emir 
ve yasaklarına insanın muhatap olmasının se-
bebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. Akıllı 
olmanın insana yüklediği sorumluluk Kur’an-ı 
Kerim’de birçok defa dile getirilmiştir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü 

edilen ayetlerden biridir?

A) Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın 
ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sa-
hipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara 
bir bildiridir. (İbrahim suresi 52. ayet)

B) İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet 
üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak 
onlardır. (Bakara suresi 5. ayet)

C) Nice memleketler var ki biz onları helâk et-
tik. Azabımız onlara geceleyin yahut gün-
düz istirahat ederlerken geldi. (A’râf suresi 
4. ayet)

D) Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu 
yine biz koruyacağız. (Hicr suresi 9. ayet)

5. Yüce Allah’ın her şeye hâkim olan, her şeyi içi-
ne alan istediğini istediği gibi dilemesi ve seç-
mesi olan ----- irade,  Allah’ın mutlak ve sınırsız 
iradesidir.

 Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki-

lerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

A) Küllî

B) Cüzî

C) İlahî

D) Beşerî

6. Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim 
de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara 
zulmedici değildir. (Fussilet suresi 46. ayet)

 Bu ayette vurgulanan temel düşünce aşağı-

dakilerden hangisidir?

A) İyilik yapanların yararı kendinedir.

B) Hiçbir kötülük karşılıksız kalmayacaktır.

C) İnsan yaptığı tüm işlerden sorumludur.

D) Allah insanlara eziyet edici değildir.
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7. Yüce Allah, insanı akıllı bir varlık olarak yarat-
mış ve ona seçme ve tercihte bulunma imkânı 
vermiştir. İnsan davranışları zorunlu ve seçime 
dayalı olmak üzere iki kısımdır. Seçime dayalı 
davranışlarından hesaba çekilecek olan insan 
zorunlu olarak tabi olduğu davranışlardan ise 
sorumlu tutulmayacaktır.

 Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisin-

den ahirette hesaba çekileceğimiz söylene-

bilir?

A) Cinsiyetimizden

B) Irkımızdan ve milletimizden

C) Hangi dine mensup olduğumuzdan

D) Nerede ve ne zaman doğduğumuzdan

8. İnsan “Kaderim böyleymiş, zaten talihsizim ne 
yapsam boş!” gibi söylemlerle sorumluluktan 
kurtulamayacağını bilmelidir. Allah tarafından 
kendisine verilen aklını ve iradesini doğru yön-
de kullanmalı; yapacağı işlerin hayır mı şer mi 
olduğunun, tercihlerinin onu cezaya mı yoksa 
mükâfata mı götüreceğinin hesabını yapmalı-
dır. Özgürlükle sorumluluk arasında doğrudan 
bir ilişki olduğunu unutmamalıdır.

 Bu parçada aşağıdakilerden hangisine de-

ğinilmemiştir?

A) Seçimlerinde özgür olan insan yaptıkların-
dan sorumludur.

B) Allah insana seçme yetisi vermiştir.

C) Kişinin akıbetini tercihleri belirler.

D) Kader, tüm tercihlerin üzerinde bir hükümdür.

9. • Bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını 
üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekir-
ken yapmadığı işlerden dolayı hesap ver-
mek zorunda olmasıdır.

 • Dilemek, tercih etmek, karar vermek ve 
bunlar için gerekli güç ve yeteneğe sahip 
olmak anlamına gelir.

 • Allah’ın insana verdiği ve insanı diğer can-
lılardan ayıran en temel yetidir.

 Verilen maddelerde aşağıdaki kavramlar-

dan hangisinin açıklaması yoktur?

A) Akıl B) İrade

C) Sorumluluk D) Tevekkül

10. İman edip de, iyi işler yapanlara gelince, onlar 
için yaptıklarına karşılık olarak varıp kalacakla-
rı cennet konakları vardır. Yoldan çıkanlar ise, 
onların varacakları yer ateştir. Oradan her çık-
mak istediklerinde geri çevrilirler ve kendilerine: 
‘‘Yalandır deyip durduğunuz cehennem azabını 
tadın!’’ denir. (Secde suresi 19-20. ayetler)

 Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vur-

gulanmaktadır?
A) İnsan özgür iradesiyle yaptığı seçimlerin 

karşılığını ahirette görecektir.
B) Ahiret yurdu iyi işler yapanlar için ödül ve 

mükâfat demektir.
C) Cehennem, inkâr edenlerin içinden çıkama-

yacakları bir azap yurdudur.
D) Dünyadayken ahireti yalanlayanlar cehen-

nemle cezalandırılacaklardır.

11. Damla: Sınavı kazanamadım. Zaten çok çalı-
şamamıştım. Bugüne kadar hangi işim yolunda 
gitti ki?

 Mehmet: Kış lastiklerini takmamıştım, araba 
kaydı ufak bir kaza geçirdim. Kaderde bu da 
varmış.

 Çiğdem: Yeni açtığım dükkânla gerektiği ka-
dar ilgilenemedim, sonunda kapatmak zorun-
da kaldım. Kara talihim peşimi yine bırakmadı.

 Bu kişilerin tavırlarındaki ortak hata aşağı-

dakilerden hangisidir?
A) Ders çalışmamış olmaları
B) Araç bakımını ihmal etmeleri
C) Şanslarının peşinden gitmemeleri
D) Sorumluluklarını görmezden gelmeleri

12. Yüce Allah insana doğru tercihlerde bulunabil-
mesi için rehber olmak üzere peygamberler ve 
ilahi kitaplar göndermiştir. Bütün bu imkânları 
insana bahşeden Allah, onu seçimlerinde öz-
gür bırakmıştır. Bu konu, Kur’an’da şöyle dile 
getirilir: “Şüphesiz biz ona doğru yolu göster-
dik. İster şükredici olsun ister nankör.” (İnsan 
suresi 3. ayet)

 Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangi-

si çıkarılamaz?
A) Allah (cc) yarattığı kullarını başıboş bırak-

mamıştır.
B) İnsan seçimlerinde özgür bir varlıktır.
C) Peygamberler zorlayıcı değil yol göstericidir.
D) İnsan bazı konularda tercih hakkına sahip 

değildir.
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1. I. Başarı

 II. Tevekkül

 III. Rızık

 IV. Ömür

 Yukarıdakilerden hangileri kaderi doğru 

anlamak için bilmemiz gereken kavramlar-

dandır?

A) I ve II B) Yalnız II

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

2. Canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen 
zaman dilimine ömür denir. Ömür süresinin 
sona erdiği an ise ecel olarak adlandırılır. Her 
canlı türünün farklı farklı ömür ve ecelleri var-
dır. Kimi uzun bir zaman yaşarken kiminin de 
dünyada yaşadığı ömür çok kısadır. Ancak ne 
olursa olsun her varlığın bir sonu vardır. Ölüm-
den kaçmak veya ölüme engel olmak mümkün 
değildir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisinin bu parça-

da anlatılanlara delil olarak gösterilmesi 

daha uygundur?

A) Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim 
edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm 
size ulaşacaktır. (Nisâ suresi 78. ayet)

B) Allah’ın emri gelecektir. Artık onun acele 
gelmesini istemeyin. Allah, onların ortak 
koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. (Nahl 
suresi 1. ayet)

C) Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasında-
ki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca 
O’nundur. (Tâhâ suresi 6. ayet)

D) Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bi-
linen bir yazısı (belli vakti) vardır. (Hicr sure-
si 4. Ayet)

3. Mahlûkâtına maddî ve 
mânevî her türlü rızkı bol 
bol ihsan eden anlamın-
da esmâ-i hüsnâdandır.

 Mehmet, Allah’ın güzel 

isimlerinden hangisin-

den söz etmektedir?

A) Er-Rahman B) Er-Rahim

C) Es-Settar D) Er-Rezzak

4. Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündü-
zü de gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay’ı da 
koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, 
belirlenmiş bir süreye kadar hareketlerini sür-
dürürler. İşte bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk 
yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet 
ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmede-
mezler. (Fâtır suresi 13. ayet)

 Bu ayetteki altı çizili bölümle anlatılmak is-

tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her canlı bir gün ölümü tadacaktır.

B) Hiçbir insan ölümden kurtulamayacaktır.

C) İnsan dışındaki varlıkların da belirlenmiş bir 
eceli vardır.

D) İnsanların ömür süreleri Allah tarafından be-
lirlenmiştir.

5. Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü nerede 
ve nasıl tükettiğinden, bildikleriyle amel edip 
etmediğinden, malını nereden kazanıp nerede 
harcadığından, gençliğini nerede ve nasıl ge-
çirdiğinden hesaba çekilmedikçe bulunduğu 
yerden kıpırdayamaz. (Hz. Muhammed sav)

 Bu hadiste verilmek istenen mesajı karşıla-

yan en kapsamlı yargı aşağıdakilerden han-

gisidir?

A) Her insan bir gün ölecektir.

B) İnsan sorumluluk sahibi bir varlıktır.

C) Gençlik kıymeti bilinmesi gereken bir ni-
mettir.

D) Helal kazanç ahiretteki hesabın kolaylaş-
masını sağlar.

6. Yeryüzünde kımıldayan hiçbir canlı yoktur ki 
rızkı Allah’ın üzerine olmasın! Allah onların ha-
len bulunduğu yeri de emanet olarak konula-
cağı yeri de bilir; hepsi apaçık kitapta vardır. 

 (Hûd suresi 6. ayet)

 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu ayetle 

yakın anlamdadır?

A) Bin bilsen de bir bilene sor.

B) Veren el alan elden üstündür.

C) Ağılda oğlak doğunca derede otu biter.

D) Acemi marangozun talaşı tahtasından çok 
olur.

Mehmet
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7. Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmış, 
sonra da sizi çiftler hâlinde var etmiştir. Dişinin 
gebe kalması ve doğurması, ancak O’nun bil-
gisiyledir. Ömrü uzun olanın çok yaşaması ve 
ömürlerin azalması şüphesiz Kitap’tadır. Doğ-
rusu bu Allah’a kolaydır. (Fâtır suresi 11. ayet)

 Bu ayette aşağıdakilerden hangisine deği-

nilmemiştir?
A) Ömür ve ecelin zamanının Allah katında be-

lirli olduğuna

B)  Dünyaya gelen tüm canlıların Allah’ın bilgisi 
dahilinde olduğuna

C) Allah için hiçbir şeyin zor olmadığına

D) Her insanın kendi ömrünü uzatabileceğine

8. Evrende yaratılan hiçbir varlık sonsuz değil-
dir.  Ağaçların yaprakları sonbaharda sararır ve 
toprağa düşer. Hayvanlar içerisinde en uzun 
yaşayan kaplumbağalar bile sonunda hayata 
veda eder. Bir insan doğar, çocuk olur, genç 
olur, derken yaşlılık gelir ve ömrü bir gün son 
bulur. İşte bu gerçek Kur’an’da şöyle anlatıl-
mıştır: -----

 Anlam bütünlüğü dikkate alındığında bu 

parçanın aşağıdaki ayetlerden hangisiyle 

bitirilmesi daha uygun olur?
A) Onlar dünya hayatının ancak dış yönünü 

bilirler. Ahiret konusunda ise tamamen gaf-
lettedirler. (Rûm suresi 7. ayet)

B)  Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan-
ları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli 
bir ecel için yarattık. (Ahkâf suresi, 3. ayet)

C) Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü 
yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. 

(Necm suresi 38-39. ayetler)
D) İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Hal-

buki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler.
(Enbiya suresi 1. ayet)

9. Hz. İlyas dokumacılık, Hz. Zülkifl fırıncılık, Hz. 
Musa çobanlık, Hz. Zekeriya marangozluk 
yapmıştır. Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(sav) de ticaretle uğraşmıştır.

 Bu bilgiler bize aşağıdaki mesajlardan han-

gisini vermek istiyor olabilir?
A) Tüm peygamberler güvenilir insanlardır.

B) Rızık elde etmek için çalışmak gerekir.

C) Hz. Muhammed’in uğraştığı iş diğer pey-
gamberlerinkinden daha zordur.

D) Bazı peygamberler Allah’ın izniyle insanlara 
mucizeler göstermiştir.

10. Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir 
rızık yememiştir. (Hz. Muhammed sav)

 Buna göre;
 I. Kumar oynamak
 II. Hırsızlık yapmak
 III. Ticaretle uğraşmak

 maddelerinden hangilerinin hadiste tavsi-

ye edilen rızık kazanma yollarından olduğu 

söylenebilir?
A) Yalnız I B) I ve II
C) I, II ve III D) Yalnız III

11. Yüce Allah’ın canlıların yaşamlarını sürdüre-
bilmesi için yarattığı nimetlerin tamamı rızık 
olarak değerlendirilir. Yediklerimiz, içtiklerimiz, 
giydiklerimiz, bilgi, teneffüs ettiğimiz hava kı-
saca maddi ve manevi ihtiyaç duyulan her şey 
bizler için Allah’ın bahşettiği rızıklardandır.

 Buna göre rızık kavramıyla ilgili aşağıdaki-

lerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A) Allah’ın insanlara bir lütfudur.
B) Maddi ve manevi olarak ikiye ayrılabilir.
C) Elde edilmesi için çalışmaya ihtiyaç yoktur.
D) Yaşamımızı sürdürebilmemiz için olmazsa 

olmazlarımızdandır.

12. Rızkı veren Allah’tır. Ancak kulların da kendi-
lerine takdir edilmiş olan rızkı helal yoldan ka-
zanmak için gayret göstermeleri gerekir.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde 

verilmek istenen mesaja delil olarak göste-

rilebilir?
A) Allah, başlangıçta yaratmayı yapar, sonra 

onu tekrar eder. Sonra da yalnız ona dön-
dürüleceksiniz. (Rûm suresi 11. ayet)

B) İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını 
elde edebilir. Onun çalışması ileride kesin-
likle gözler önüne serilecektir. Sonra çalış-
masının karşılığı kendisine eksiksiz olarak 
verilecektir. (Necm suresi 39-41. ayetler)

C) Onlar, dünya hayatını âhirete tercih eden, 
Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göster-
mek isteyenlerdir; işte onlar derin bir sap-
kınlık içindedirler. (İbrahim suresi 3. ayet)

D) Hamd göklerde ve yerde ne varsa hepsinin 
sahibi olan Allah’a mahsustur; âhirette de 
hamd yalnız O’na özgüdür. Hikmetle yöne-
ten, her şeyden haberdar olan O’dur. (Sebe 
suresi 1. ayet)
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1. Asla ölmeyecek olan O diri varlığa (Allah’a) da-
yanıp güven ve O’na hamdederek yüceliğini 
dile getir. Kullarının günahlarından haberdar 
olma konusunda O kendi kendine yeterlidir. 

 (Furkan suresi 58. ayet)

 Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi 

ön plana çıkmaktadır?

A) Sabır

B) Rızık

C) Ecel

D) Tevekkül

2 I. Kelime olarak direnmek, sebat göstermek, 
bereketlenmek anlamlarına gelir.

 II. Allah’ı daima yanımızda bilmek ve işlerin 
sonucunu O’na bırakmaktır.

 III. Bir işe başlarken sonucun istediğimiz gibi 
olacağından emin olmaktır.

 IV. Öncesinde bir çaba ve gayret gerektirir.

 Tevekkül kavramıyla ilgili yukarıda verilen 

bilgilerden hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

3. Başarılı olmak için insanın çalışması, çabala-
ması, yaptığı işlerle ilgili gerekli her türlü gayreti 
göstermesi ve sorumluluklarını yerine getirmesi 
gerekir. Bu yüzden kişi öncelikle çok çalışmalı 
sonra da başarılı olmayı Allah’tan beklemelidir. 
Çok çalışmasına rağmen arzu ettiği başarıya 
ulaşamayan insan da “------” dememeli, sabrı 
ve gayreti elden bırakmamalıdır.

 Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki 

sözlerden hangisinin getirilmesi düşünce-

nin akışını bozar?

A) Ben ne bahtsızım

B) Talihim yok bahtım kara

C) Hayırlısı böyleymiş

D) Kader mahkumuyum

4. Bir çiftçi tarlasını sürüp ekime hazırlarken önce 
tohumu atacak, sulayacak, zararlı bitkilerden 
arındıracak, gerekirse gübresini de verecek; 
tüm bunları yaptıktan sonra da bol ürün ver-
mesi için Allah’a dayanacak ve sonucu O’ndan 
bekleyecektir. Yine hasta olan bir kişi, tedavi-
si için gerekli adımları atarken, şifayı Allah’tan 
isteyecek ve sonuç ne olursa olsun derin bir 
teslimiyetle Allah’ın takdirine razı olacaktır.

 Bu parçadan hareketle aşağıdaki sonuçlar-

dan hangisine ulaşılamaz?

A) İnsan sonuç elde etmek için önce elinden 
gelen her şeyi yapmalıdır.

B) Allah’a güvenmek ve O’nun takdirine razı 
olmak psikolojik açıdan da rahatlama sağ-
layacaktır.

C) İşlerimizde sonuç her zaman istediğimiz 
gibi olmayabilir.

D) Emek harcayan insan sonuca ulaşamadı-
ğında doğal olarak isyana düşecektir.

5. Tevekkül sadece boş bir bekleyiş değil gayret ve 
çabanın ardından Allah’a olan bağlılığın adıdır.

 Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisinin 

İslam’ın tevekkül anlayışını hayatına geçir-

diği söylenemez?

A) Yolda giderken yeni aldığı kış lastikleri pat-
layan Turgut, kaza yapmadığı için Allah’a 
şükretmiştir.

B) Hasta olduğu için çalışamadığı Matematik 
sınavından düşük not alan Büşra, hemen 
telafi sınavının hazırlıklarına başlamıştır.

C) Bahçesine sebze ve meyve eken ancak o 
yıl yeterli yağış olmadığı için istediği ürünü 
alamayan Mehmet, bir dahaki yıl bu sorunu 
nasıl çözebileceğini araştırmaya başlamıştır.

D) Belindeki ağrı sebebiyle bir haftadır okula 
gidemeyen Çiğdem, kan aldırmaktan kork-
tuğu için hastaneye başvurmamış evde şifa 
duaları okuyarak tedavi olmaya çalışmıştır.
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6. Peygamberimiz (sav)’in yanına bir bedevi gelir. 
Devesinden inmiş ve onu serbest bırakmıştır. 
Resûlullah kendisine sorar:

 - Deveni nereye bıraktın?

 Bedevi:

 - Allah’a emanet ettim

 diye cevap verir. Bunun üzerine peygamberi-
miz kendisine şöyle söyler:

 - Evvela deveni sağlam kazığa bağla, daha 
sonra Allahû Tealâ’ya emanet et.

 Aşağıdaki sözlerden hangisi bu olayda ve-

rilmek istenen mesajla aynı anlamdadır?
A) Tedbir bizden takdir Allah’tandır.

B) Allah dağına göre kar verir.

C) Ateş düştüğü yeri yakar.

D) Mal canın yongasıdır.

7. İş güvenliği konusunda gerekli tedbirleri almadı-
ğı için çalıştırdığı işçilerden biri hayatını kaybe-
den bir işveren, “Takdir-i İlahi, Kader’in önüne 
geçilmez, Allah geride kalanlarına uzun ömürler 
versin.” Şeklinde bir açıklama yapmıştır.

 Bu parçada anlatılan kişi için aşağıdakiler-

den hangisi söylenemez?
A) İslam’ın kader anlayışına uygun davranma-

mıştır.

B) Tevekkül kavramını doğru anlamamıştır.

C) Sorumluluklarını yerine getirmemiştir.

D) Müsibetleri sabır ve teslimiyetle karşıla-
maktadır.

8. İnsan, Allah’ın evrene koyduğu yasaları dikkate 
alarak çalışır, çabalar, sebeplere sarılır ve ge-
çimini sağlamak için tercihlerde bulunur. Allah 
da onun bu tercihine, çabasına göre karşılığını 
verir. İnsan bu durumu göz önünde bulundur-
malı, çalışmadan sadece Allah’a güvenip kar-
şılık beklemeye ve tembelliğe düşmemelidir.

 Bu parça aşağıda verilen kaderle ilgili kav-

ramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilendiri-

lemez?
A) Tevekkül

B) İrade

C) Rızık

D) Ecel

9. Tevekküle yanlış anlamlar yükleyerek kader 
karşısında insanı, rüzgârın önünde sürüklenen 
bir yaprak gibi iradesiz ve tercihsiz görmek 
doğru değildir. Böyle bir kaderciliğe dayanarak 
çaba ve gayretten uzak düşen tevekkül anlayı-
şı, insanı tembelliğe götürür.

 Aşağıdaki dizelerden hangisi bu parçayla 

aynı eleştiriyi yapmaktadır?
A) Allah’a dayandım! diye sen çıkma yataktan...

 Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! 

 Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu; 

 Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

B) Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:

 Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

 Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:

 Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

C) Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın,

 Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.

 Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın,

 Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

D) Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 

 Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

10. Bazı insanlar çalışmadan geçimlerini sağlamak 
isterler. Bunun mümkün olmadığını görünce 
de dinimizin hoş karşılamadığı hatta yasakla-
dığı yanlış yollara girer böylece hem bu dünya-
larını hem de ahiretlerini tehlikeye atmış olurlar.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatı-

lan kişilerin en belirgin özelliğidir?
A) Tembellik ve sorumsuzluk

B) Cesaret ve kararlılık

C) Kıskançlık ve iftira

D) Sabır ve tevekkül

 
11. Toplumumuzda kader ile ilgili birçok yanlış algı 

ve inanış bulunmaktadır. Bu durum bazı insan-
ları; tembelliğe, yılgınlığa, mutsuzluğa hatta is-
yana sürükler. 

 Aşağıdakilerden sözlerden hangisi bu me-

tinde bahsedilen inanışları yansıtmaz?
A) Allah gönlüne göre versin!

B) Kara bahtım kör talihim!

C) Zaten hep beni bulur!

D) Kader utansın!
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1. 
Bir Başarı Öyküsü

İstanbul’da Zeytinburnu Belediyesi’nin 
geri dönüştürülebilir atıkların doğaya ka-
zandırılması amacıyla 6 yıl önce hayata 
geçirdiği “Doğaya Destek Sizden, Buz 
Pateni Biletiniz Bizden” sosyal sorumlu-
luk projesi, geleceğine kuşkuyla bakan 20 
gence umut oldu. Sokaktan buz pistine ta-
şınan bir başarı öyküsü yazan bu gençlerin 
her biri 6 yıl önce parklarda yatıyor, madde 
bağımlılığıyla zar zor hayatta kalmaya çalı-
şıyordu. Bazıları geçimini kâğıt toplayarak, 
mendil satarak sağlıyordu. Zeytinburnu 
buz pistine gelenlere rahatsızlık vermeye 
başlayan bu gençleri hayata kazandırmak 
için belediye örnek bir davranış göstererek 
sokaktaki çocuklardan bir buz hokeyi takı-
mı kurdu. Zeytinburnu Belediyesi SK Buz 
Hokeyi Takımı’nda başarı örneği sergile-
yen bu çocuklar şimdi Türkiye Buz Hokeyi 
Süper Ligi’nde güçlü takımları geride bıra-
karak şampiyon oldular.

 Bu parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı 

yarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendisine yol gösterildiğinde ve yeteri ka-
dar çalıştığında her insan başarının hazzına 
varabilir.

B) Belediyeler sosyal sorumluluk projeleriyle 
gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarmalıdır.

C) Buz hokeyi, seyircisi çok olmamasına rağ-
men zevkli ve eğlenceli bir spordur.

D) Doğaya destek olanlara hediye vermek on-
ları daha güzel davranışlara teşvik eder.

2. İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı 
çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yu-
muşak bir üslûpla söyleyin, ola ki aklını başına 
toplar veya içine bir korku düşer. (Tâhâ suresi 
43-44. ayetler)

 Yüce Allah bu ayetteki altı çizili bölümde 

Hz. Musa’ya hangi konuda yol göstermek-

tedir?
A) İslam’a davet metodu

B) İsrailoğullarının geleceği

C) Büyücülere karşı takınacağı tavır

D) Zalimlere karşı taviz vermemesi

3. Şuayb de şöyle dedi: “Ey kavmim! Bir de şöyle 
düşünün: Ya benim, rabbimden açık bir deli-
lim varsa ve O bana tarafından güzel bir nasip 
vermişse! Size yasakladığımı kendim yapmak 
niyetinde değilim. Ben sadece gücümün yettiği 
kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam 
Allah’ın yardımına bağlıdır. Yalnız O’na dayanı-
yor ve O’na yöneliyorum. (Hûd suresi 88. ayet)

 Bu ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi 

çıkarılamaz?
A) Başarıya ulaşmak için çaba sarf etmek ge-

rekir.

B) Peygamberlerin başarıya ulaşamadıkları 
hiçbir konu yoktur.

C) Kişi üzerine düşen görevi yaptıktan sonra 
sonucu Allah’tan beklemelidir.

D) Müslüman, yardımı yalnızca Allah’tan bek-
lemelidir.

4. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima 
diridir (hayydır), bütün varlığın idaresini yürü-
ten (kayyum)dir. Onu ne uyuklama tutar ne de 
uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun-
dur. İzni olmadan huzurunda şefaat edecek 
olan kimdir? O, kullarının önlerinde ve arka-
larında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise onun 
dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey 
kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri 
ve yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır 
gelmez. Gerçekten yüce ve büyük olan yalnız-
ca odur.

 Ayete’l-Kürsi adıyla bilinen bu ayette aşağı-

dakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Allah’ın varlığı, birliği ve yüceliğine

B) Allah’ın her şeyi bildiğine

C) Ahirette Allah’ın izni olmadan kimsenin bir 
başkasına yardım edemeyeceğine

D) Peygamberlere imanın İslam’ın inanç esas-
ları arasında olduğuna



14 Palme Plus Serisi © • 8 Din Kültürü Yaprak Test

P
a

lm
e 

Y
a

y
ın

ev
i

8 Test 7Hz. Musa (a.s)/Ayet el- Kürsi ve Anlamı

5. Firavun’un karısı, ‘o, senin ve benim göz ay-
dınlığımız, muradımız olsun! Onu öldürmeyin, 
belki bize faydası dokunur veya onu evlât edi-
niriz.’ demişti. Onlar işin farkında değillerdi.

 (Kasas suresi 9. ayet)

 Bu ayette söz edilen peygamber aşağıdaki-

lerden hangisidir?

A) Hz. İsa 

B) Hz. Harun

C) Hz. Musa

D) Hz. Davud

6. Haramlardan uzak durmak beden ve ruh sağlı-
ğına katkı sağlar. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de 
de ifade edilmektedir.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde bahse-

dilen ayetlerden biri olabilir?

A) Biz ise, istiyorduk ki yeryüzünde ezilmekte 
olanlara lütufta bulunalım, onları önderler 
yapalım ve onları varisler kılalım (Kasas su-
resi 5. ayet)

B) İnsanı bir damla sudan yarattı; fakat görür-
sün ki o, yaratıcısına apaçık bir muhalif olup 
çıkmıştır! (Nahl suresi 4. ayet)

C) Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları 
şüphesiz şeytan işi pisliklerdir; bunlardan 
kaçının ki saadete eresiniz. (Maide suresi 
90. ayet)

D) Rableri tarafından gösterilen doğru yol üze-
rinde olanlar ancak onlardır ve kurtuluşa 
erenler de yalnızca onlardır. (Bakara suresi 
5. ayet)

7. Allah buyurdu: “Seni kardeşinle destekleyece-
ğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki, bu sa-
yede size erişemeyecekler, mucizelerimizle siz 
ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz. (Kasas 
suresi 35. ayet)

 Allah’ın Hz. Musa’ya hitabının yer aldığı bu 

ayette bahsedilen diğer peygamber aşağı-

dakilerden hangisidir? 

A) Hz. Şuayb

B) Hz. Harun

C) Hz. Yahya

D) Hz. Muhammed

8. (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 onla-
ra 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 Fira-
vun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp 
yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secde-
ye kapandılar. ‘Âlemlerin Rabbine, Mûsâ ve 
Hârûn’un Rabbine iman ettik.’ Dediler. (A’râf 
suresi 115-122. ayetler)

 Bu ayette anlatılan olayda sihirbazların 

iman etmesindeki en önemli etmen aşağı-

dakilerden hangisi olabilir?
A) Hz. Musa’nın yaptıklarından korkmuş olma-

ları

B) Firavun’un artık eski gücünde olmadığını 
fark etmeleri

C) Artık kimsenin kendilerine inanmayacağını 
düşünmeleri

D) Hz. Musa’nın mucizesinin bir sihir olmadığı-
nı en iyi onların anlamış olması

9. • Bakara suresinin 255. Ayetidir.

 • Adını içinde geçen bir kelimeden alır.

 • Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarını ve gücünü 
anlatır.

 Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine 

aittir?
A) Amentü

B) Ayete’l-Kürsi

C) Amenerrasulü

D) Huvallahullezi

10. I. Kendisine Tevrat isimli ilahi kitap verilmiştir.

 II. Filistin’de dünyaya gelmiştir.

 III. Araplara gönderilmiştir.

 IV. Hayatının bir döneminde Şuayb peygam-
berle karşılaşmıştır.

 Hz. Musa ile ilgili olarak yukarıda verilen bil-

gilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II B) II ve III

C) I ve IV D) III ve IV
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8İslam’ın paylaşmaya ve Yardımlaşmaya 
Verdiği ÖnemTest 8

1.  
El el ile, değirmen yel ile.

 Bu deyim İslam’ın önemle üzerinde durdu-

ğu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha 

yakından ilişkilidir?

A) Güven

B) Sabır ve kararlılık

C) Dostluk ve kardeşlik

D) Paylaşma ve yardımlaşma

2. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zul-
metmez. Onu düşman eline bırakmaz. Her kim 
Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Al-
lah da onun ihtiyacını giderir. Her kim bir Müs-
lümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da onun 
kıyamet sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. 
Her kim dünyada, bir Müslümanın ayıbını ör-
terse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. 

 (Hz. Muhammed sav)

 Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste Allah 

tarafından karşılığının verileceği belirtilen 

davranışlardan biri değildir?

A) Bir akrabasının borcunu ödemesine destek 
olmak

B) Yaptığı bir işten pişmanlık duyan arkadaşı-
nın kusurunu yüzüne vurmamak

C) Kardeşine verdiği sözü her şartta yerine ge-
tirmek

D) Komşusunun eşyalarını taşımasına yardım 
etmek

3. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine 
merhamet etmede ve şefkat göstermede bir 
bedenin organları gibidir. Bedenin bir organı 
rahatsızlandığında diğer organlar da uykusuz-
luk ve yüksek ateşle bu acıya ortak olur. (Hz. 
Muhammed sav)

 Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgu-

lanmaktadır?

A) Müslümanlar arasındaki dayanışmanın 
önemi

B) Merhamet duygusunun insani ilişkileri güç-
lendirdiği

C) Beden sağlığına dikkat etmenin gerekliliği

D) Sevginin en yüce değer olduğu

4. Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. (Ey mümin-
ler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız 
olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. 
Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. (Bakara su-
resi 148. ayet)

 Aşağıdaki kurumlardan hangisi bu ayette tav-

siye edilen davranışla doğrudan ilişkilidir?

A) KIZILAY

B) İTFAİYE

C) Diyanet İşleri Başkanlığı

D) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

5. Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak 
koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimle-
re, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, 
yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altın-
dakilere iyilik edin. Şüphesiz, Allah kibirlenen 
ve övünen kimseleri sevmez. (Nisâ suresi 36. 
ayet)

 Yalnızca bu ayetten hareketle aşağıdaki so-

nuçlardan hangisine ulaşılabilir?

A) Yardımlaşmaya yakın çevremizden başla-
malıyız.

B) Kur’an’da namazdan sonra en fazla yar-
dımlaşma konusu vurgulanır.

C) Yüce Allah, kendisine ortak koşulmasını 
hiçbir şartta affetmez.

D) Kul hakları arasında en önemlisi komşu 
hakkıdır.

6. (I) İslam dini, dayanışma duygusunu güçlendir-
meyi amaçlar. (II) Paylaşma ve yardımlaşmayı 
sağlamak için zekât, sadaka, infak gibi ibadet-
lerin üzerinde önemle durur. (III) Bu konuda 
maddi durumu nasıl olursa olsun herkese eşit 
miktarda sorumluluk yükler. (IV) Böylece insa-
nın cimrilik ve bencillikten kurtulmasına yar-
dımcı olur.

 Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden 

hangisi İslam’ın yardımlaşma ile ilgili dü-

şüncelerine uygun değildir?

A) I B) II C) III D) IV
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8 Test 8İslam’ın paylaşmaya ve Yardımlaşmaya 
Verdiği Önem

7. • Yardımın miktarının değil, yardım yapanın 
niyetinin önemi üzerinde durur.

 • Küçük bir davranışla dahi olsa yardımlaş-
mayı tavsiye eder.

 • Yardım edecek malı olmayana da bu se-
vabı alacak başka davranışlar için yol gös-
terir.

 Peygamberimizin paylaşma ve yardımlaş-

mayla ilgili bu tutumları aşağıdaki hadisler-

den hangisiyle eşleştirilemez? 
A) Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Her-

kes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. 
Kimin niyeti Allah’a ve Resûlü’ne varmak, 
onlara hicret etmekse, eline geçecek sevap 
da Allah’a ve Resûlü’ne hicret sevabıdır. 
Kim de elde edeceği bir dünyalığa kavuş-
mak için yola çıkmışsa, onun hicreti de hic-
ret ettiği şeye göre değerlenir.

B) (Mümin) kardeşine tebessüm etmen 
sadakadır. İyiliği emredip kötülükten 
sakındırman sadakadır. Yolunu kaybe-
den kimseye yol göstermen sadakadır. 
Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri 
kaldırıp atman da senin için sadakadır.

C) Yarım hurma ile de olsa kendinizi ateş-
ten koruyun! Bunu bulamayan ise en 
azından güzel sözle kendini korusun!

D) Hz.Aişe’den rivâyet edildiğine göre, 
Peygamberimizin evinde bir koyun ke-
silmişti de Resûlullah (sav): “Koyundan 
ne kadarı kaldı?” diye sordu. Aişe: “Sa-
dece kürek kemiği bölgesi kaldı! Geri-
sini dağıttık” deyince; Resûlullah (sav) 
şöyle buyurdu: “Küreğinden başka 
hepsi bize (sevap olarak) kaldı.”

8. …İyilik ve takva (Allah’a karşı gelmekten sa-
kınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düş-
manlık üzere yardımlaşmayın. Allah’a karşı gel-
mekten sakının… (Maide suresi 2. ayet)

 Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine 

ulaşılabilir?
A) Aza çoğa bakmadan herkes gücü oranında 

yardımda bulunmalıdır.
B) Başa kakma suretiyle yapılan yardımlar 

boşa çıkarılmamalıdır.
C) Sadece hayırlı ve faydalı işlerde yardımlaşıl-

malıdır.
D) Yardımlaşma sürekli bir hale getirilmelidir.

9. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcama-
dıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne 
harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. (Al-i İmran 
suresi 92. ayet)

 Buna göre;

 Zeynep: Elvin arkadaşıma en beğendiğim to-
kamı hediye ettim.

 Mehmet: Ara sıra kullandığım montumu kom-
şumuza verdik.

 Selin: Modası geçmiş olan kazaklarımı beledi-
yenin yardım kutusuna attım.

 Beyza: Oldukça eskimiş olmasına rağmen kul-
lanılabilir durumda olan gömleğimi teyzemin 
kızına verdim.

 Hangi öğrencinin verilen ayetin mesajına 

uygun davrandığı söylenebilir?

A) Beyza

B) Selin

C) Mehmet

D) Zeynep

10. Yüce Allah insanı kendisine kulluk etmesi için 
yaratmıştır. Allah’a kul olmak bazı sorumlu-
lukları da beraberinde getirir. İnsan, ancak bu 
sorumluluklarını yerine getirdiği takdirde iyi bir 
insan ve iyi bir kul olabilir. İyi bir kul olabilmek 
için öncelikle bütün varlıkların Allah tarafından 
yaratıldığının unutulmaması gerekir. İşte bu 
yüzden Müslüman, mahlûkata sevgiyle bakar. 
Kin ve nefret duygularından arınır. Allah’ın rı-
zasını mahlûkata sevgi göstererek kazanmaya 
çalışır. O’nun (c.c) kendisine lutfettiği nimetleri 
ihtiyacı olan kardeşleriyle paylaşır. Bu sayede 
huzura kavuşur.

 Aşağıdaki sözlerden hangisi bu parçada ve-

rilmek istenen temel mesajla en yakın anla-

ma sahiptir?

A) Dost kara günde belli olur.

B) Dostun attığı taş, baş yarmaz.

C) Kişi sevdiği ile beraberdir.

D) Yaratılanı severim yaratandan ötürü.
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8Zekât ve Sadaka İbadetiTest 9

1. • Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul baş-
kalarının hatalarını bağışladıkça Allah da 
onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak 
gönüllü davranırsa, Allah da onu yükseltir. 

(Hz. Muhammed sav)

 • De ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı kullarından 
dilediğine bol bol verir ve (dilediğine) kı-
sar. Allah yolunda her ne harcarsanız Allah 
onun yerine başkasını verir. O rızık veren-
lerin en hayırlısıdır.”(Sebe suresi 39. ayet)

 Yukarıdaki dini metinlerde zekâtın kelime 

anlamlarından olan;

 I. Çoğalma 

 II. Arınma

 III. Bereket

 IV. Gelişme

 V. Temizlenme

 sözcüklerinden hangilerine değinilmektedir?

A) I ve III B) I, II, III ve V

C) I, III ve IV D) I, II, III, IV ve V

2. Ey iman edenler! Hiçbir alış verişin, hiçbir dost-
luğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü 
gelmeden önce, size rızık olarak verdiklerimiz-
den Allah yolunda harcayın. İnkâr edenler ise 
zalimlerin ta kendileridir. (Bakara suresi 254. 
ayet)

 Bu ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi 

ön plana çıkmaktadır?

A) İnfak

B) Sabır

C) Adalet

D) Tevekkül

3. Zor durumda olan insanlara mânen yardımda 
bulunmak da  güzel bir ----- örneğidir.

 Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki ibadetler-

de hangisinin  getirilmesi uygundur?

A) Fitre

B) İnfak

C) Zekât

D) Sadaka

4. İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah’tan 
başka ilah olmadığına ve Muhammed’in 
Allah’ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, na-
mazı dosdoğru kılmak, ----------, haccetmek 
ve Ramazan orucunu tutmak. (Hz. Muhammed 
sav)

 Bu hadiste boş bırakılan yere aşağıdakiler-

den hangisi getirilmelidir?

A) Sadaka vermek

B) Fitre vermek

C) İnfak yapmak

D) Zekât vermek

5. Bir Müslümanın, kendisi ve ailesinden bak-
makla yükümlü olduğu kimselerin yeme, içme, 
barınma, giyinme, sağlık, eğitim, ulaşım gibi 
giderleridir. Bu kapsama giren malların zekâtı 
verilmez.

 Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisinin 

cevabıdır?

A) Fitre kimlere verilir?

B) Temel (aslî) ihtiyaç nedir?

C) Hangi mallardan zekât verilir?

D) Zekât hangi şartlarda verilmelidir?

6. Kur’an-ı Kerim bizlere birçok yardımlaşma yolu 
göstermiştir. Bu yardımlaşma çeşitlerinden biri 
de zekâttır. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü 

edilen ayetlerden biri değildir?

A) Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendi-
niz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah 
katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bü-
tün yaptıklarınızı görür. (Bakara suresi 110. 
ayet)

B) Onları, ticaret de alışveriş de Allah’ı anmak-
tan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten 
alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin allak 
bullak olduğu bir günden korkarlar. ( Nur 
suresi 37. ayet)

C) Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle 
birlikte siz de rükû edin. (Bakara suresi 43. 
ayet)

D) Doğru yolu göstermek Allah’a aittir. Yolun 
eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi 
doğru yola iletirdi. (Nahl suresi 9. ayet)
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8 Test 9Zekât ve Sadaka İbadeti

7. A B

•  Dinen zengin sayılan Müslüman-
ların yılda bir kez mallarının belli 
bir miktarını ihtiyaç sahiplerine 
vermeleridir.

•  Allah’ın sevgisini kazanmak ama-
cıyla yapılan hayırlı işlerin tama-
mıdır.

•  Bir Müslümanın Allah’ın rızasını 
kazanmak için sahip olduğu mal-
lardan harcama yapması, bağışta 
bulunmasıdır.

• Sadaka

• İnfak

• Fitre

• Zekât

 A tablosundaki açıklamalar ile B tablosun-

daki kavramla r eşleştirildiğinde hangi kav-

ram dışarıda kalır?
A) Sadaka

B) İnfak

C) Fitre

D) Zekât

8. İslam, yardımlaşmayı sadece zekât ibadetiyle 
sınırlandırmaz. Zengin veya fakir herkesin elin-
den geldiğince iyilik yapmasını, ihtiyaç sahip-
lerine yardım etmesini ister. Bu konuda Pey-
gamberimiz (sav): “Her türlü malda zekâttan 
başka ödenmesi gereken haklar da vardır.” 
Buyurmaktadır.

 Bu parçada infak ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisine değinilmemiştir?
A) Bir lütuf değil yoksul insanların üzerimizdeki 

hakkı olarak düşünülmesi gerektiğine

B) Zekâttan daha geniş bir alanı kapsadığına

C) Yalnızca belirli miktarda malı olanların ya-
pabileceği bir yardım olduğuna

D) Her çeşit maldan yapılabileceğine

9. Sadaka, Yüce Allah’ın rızasını kazanmak için 
yapılan bir ibadettir. Bu ibadeti yerine getiren 
kimsenin, Allah’ı (c.c) unutmadığını ve O’na 
verdiği kul olma sözünü tuttuğunu gösterir. Bu 
yönüyle sadaka ----------

 Düşüncenin akışı dikkate alındığında bu 

parçanın sonuna getirilebilecek en uygun 

ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Diğer ibadetlerden daha üstündür.

B) Yapılması mecburi olan bir ibadettir.

C) Allah’a olan sadakatin işaretidir.

D) Zengin ile fakiri birbirine yaklaştırır.

10. • Kelime olarak; doğru söylemek, verdiği 
sözde durmak anlamlarına gelir.

 • Zaman ve miktar sınırlaması yoktur.

 • Maddi şeylerden veya manevi bir yardım 
olarak yapılabilir.

 • Her türlü iyiliği kapsar.

 Verilen özellikler aşağıdaki kavramlardan 

hangisine aittir?

A) İnfak

B) Zekât

C) Sadaka

D) Fıtır sadakası

11. Birbirlerine yakın ibadetler olsalar da zekât ile 
sadaka arasında belirgin bazı farklılıklar bulun-
maktadır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metinde bahse-

dilen farklılıklardan   biri değildir?

A) Zekât belirli bir zamanda sadaka her istenil-
diğinde verilir.

B) Zekât farz, sadaka sünnettir.

C) Zekât vermek için belli bir ekonomik güce 
sahip olmak gerekir, sadakayı zengin fakir 
herkes verebilir.

D) Zekât maddi manevi her türlü iyiliği kapsar, 
sadaka ise sadece maddi olarak yapılan 
yardımlardır.

12. Kim helal kazancından bir hurma miktarı sa-
daka verirse -ki Allah sadece helal olanı kabul 
eder- Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla 
kabul eder. Sonra onu sahibi için, sizden bi-
rinizin tayını yetiştirdiği gibi (özenle) dağ gibi 
olana kadar büyütür (bereketlendirir). (Hz. Mu-
hammed sav)

 Bu hadiste vurgulanan temel düşünce aşa-

ğıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın yalnızca helal olan yardımları kabul 
edeceği

B) Yapılan iyiliklerin karşılığının Allah tarafın-
dan fazlasıyla verileceği

C) Yardımlaşmada önemli olanın samimiyet 
olduğu

D) Yapılan iyilikler sebebiyle gurura kapılma-
mak gerektiği
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8Zekât ve Sadaka İbadetiTest 10

1. Zekât, sadece zenginlere ait bir sorumluluk 
olmasına rağmen infak ve sadaka bütün Müs-
lümanları kapsar. Bu ibadetleri zengin-fakir, 
kadın-erkek, tüm Müslümanların yapması ge-
rekir.

 Bu parçada infak ve sadakanın hangi özelli-

ği ön plana çıkmaktadır?

A) Farz olduğu

B) Kapsamının genişliği

C) Sorumluluk bilincini geliştirdiği

D) Karşılığının dünyada ve ahirette alınacağı

2. (Onların) Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetin-
den dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için 
bir hak vardır. (Zariyat suresi 19. ayet)

 Bu ayette zekâtın hangi yönüne vurgu yapıl-

maktadır?

A) Hükmünün farz olduğuna

B) Yılda bir kez yapıldığına

C) Başa kakılmaması gerektiğine

D) Zenginleri ilgilendiren bir ibadet olduğuna

3. İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka 
gerekir. İki kişi arasında adaletle hükmetmen 
sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım 
ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yük-
lemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz 
için mescide giderken attığın her adım sadaka-
dır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan 
gidermen de sadakadır. (Hz. Muhammed sav)

 Bu hadiste sadaka ile ilgili olarak anlatılmak 

istenen temel düşünce aşağıdakilerden 

hangisidir?

A) İnsanlar arasında sevgi ve muhabbete yol 
açtığı

B) Sadece maddi yardımlardan ibaret olmadığı

C) En az namaz ibadeti kadar önemli olduğu

D) Beden sağlığımız için gerekli olduğu

4. Her birinize ölüm gelip, “Rabbim! Ne olur bana 
azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardım-
larda bulunsam ve iyi kişilerden olsam!” diye 
yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan 
başkaları için de harcayın. (Münâfikûn suresi 
10. ayet)

 Bu ayette aşağıdaki ibadetlerden hangisine 

vurgu yapıldığı söylenemez?

A) Zekât

B) Sadaka

C) İnfak

D) Dua 

5. İslam dininde her ibadet belli kurallara bağlı 
olarak yürütülür. Bu sebeple bir kimsenin zekât 
vermekle yükümlü olabilmesi için de bazı şart-
lar vardır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisi zekât ve-

recek kişide aranan şartlardan biri değildir?

A) Müslüman olması

B) Malını dilediği gibi kullanma ve harcama 
imkânı bulması

C) Akıllı ve ergenlik çağına girmiş olması

D) Sahip olduğu malın üzerinden 6 ay geçmiş 
olması

6. Zekât ve fıtır sadakası verebilmek, hacca gide-
bilmek, kurban kesebilmek ve diğer bazı mali 
ibadetleri yerine getirebilmek için Allah (c.c) ve 
Resulü tarafından belirlenen mali yeterlilik ve 
zenginlik ölçüsüdür. Bir kimse temel ihtiyaçla-
rını karşıladıktan ve varsa borçlarını ödedikten 
sonra bu miktarda mala sahipse zengin sayılır.

 Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangi-

sinin açıklaması yapılmaktadır?

A) Öşür

B) Fidye

C) Nisab

D) İnfak
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8 Zekât ve Sadaka İbadeti Test 10

7. Bir adam Peygamberimiz (sav)’e gelerek: ‘Ey 
Allah’ın Resulü, hangi sadaka en faziletlidir?’ 
diye sordu. Hz. Peygamber, ‘Sağlıklıyken, fa-
kirlik endişesi ve zengin olma hırsı ile hareket 
ederken sadaka vermendir. Sadaka vermeyi 
son nefesini yaşadığın ana kadar erteleme…’ 
buyurdu. (Hz. Muhammed sav)

 Bu parçada anlatılan olayla en yakın anlama 

sahip hadis aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Her iyilik sadakadır.

B) İbadetin en hayırlısı gençlikte yapılandır.

C) Kıyamet günü müminin serinleyeceği göl-
gelik (verdiği) sadakasıdır.

D) Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy, 
sonra komşularına bak, uygun bir şekilde 
çorbadan onlara ikram et.

8. Her malın, zekâtının verilebilmesi için belli bir 
miktara ulaşması gerekir. Bu miktarın altında 
kalan mallar için o yıl zekât verilmez. Çünkü 
Allah, zekât verecek kullarının geçimini de göz 
önünde bulundurmaktadır.

 Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatı-

lanların dışında kalır?

A) Madenler

B) Toprak ürünleri

C) Altın

D) Deve

9. Altının nisab miktarı ---- gramdır. Ticaret malı 
ve paranın da zekâtının verilebilmesi için, altı-
nın bu değerinin karşılığına ulaşması gerekir.

 Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki 

rakamlardan hangisinin getirilmesi uygun 

olur?

A) 70 B) 85 C) 90 D) 100

10.  Zekât Verilecek 
Mallar

Zekât Oranları

1 Altın, gümüş ve ticaret 
malları

1/40

2 Küçükbaş hayvanlar 1/40

3 Büyükbaş hayvanlar 1/5

4 Madenler 1/30

 Yukarıdaki tablonun doğru olabilmesi için 

hangi numaradaki oranlar yer değiştirilme-

lidir?

A) 1 ve 3 B) 2 ve 3

C) 2 ve 4 D) 3 ve 4

11. Toprak ürünlerinden alınan zekâta öşür adı ve-
rilir. Toprak ürünlerinde zekât; sulama, gübre-
leme gibi masraflar yoksa onda bir, varsa yir-
mide bir oranında verilir.

 Bu bilgi ışığında aşağıdaki yargılardan han-

gisine ulaşılabilir?

A) Allah kimseyi kaldıramayacağı bir yükle im-
tihan etmez.

B) İbadetin en hayırlısı zamanında yapılandır.

C) Zekât Mü’minler üzerine farz olan bir iba-
dettir.

D) Zekâtı verilen mal eksilmez.

12. Sadaka veren erkeklere ve sadaka veren ka-
dınlara ve Allah’a güzel bir ödünç verenlere, 
verdiklerinin karşılığı kat kat ödenir ve onlara 
değerli bir mükâfat vardır. (Hadîd suresi 18. 
ayet)

 Bu ayette aşağıdaki düşüncelerden hangisi 

ön plana çıkmaktadır?

A) Sadaka ve zekât birbirlerinden farklı ibadet-
lerdir.

B) Yapılan hiçbir iyilik karşılıksız kalmaz.

C) Erkek ve kadınlar farklı sorumluluklara sa-
hiptir.

D) İnsanlara borç vermek dinimizce tavsiye 
edilmiştir.


