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Sevgili Öğrenciler,

Beyin Takımı Yayınları olarak 8. sınıf öğrencileri için hazırladığımız “İlk Adım” serisinin 
ardından “Soru Bankası” serisi ile yanınızdayız.

“Soru Bankası” serisi, sizi sınavlarda hedeflediğiniz başarıya ulaştırmak için tasarlandı. 
Bu kitap sayesinde başarı kapıları sizin için ardına kadar açılacak ve hedeflediğiniz başarıyı 
yakalamak sizin için kolay olacaktır. 

Mantık, muhakeme, analiz ve sentez gerektiren soruların sorulduğu LGS’de başarılı ol-
mak için bu yeteneklerin geliştirilmesi gerekir. “Beyin Takımı” ekibi olarak yeni nesil sorular-
la oluşturduğumuz bu eserlerde yeni nesil sorulara yer vererek bunların nasıl çözüleceğini 
öğretmeye çalıştık. Bunun için de kitabımızda şu bölümlere yer verdik:

“Rehberlik” bölümünde soruların daha kolay anlaşılması ve yorumlanması için yöntem-
ler anlatıldı.

Kazanım merkezli hazırlanan bu eserde her ünitenin kazanımları tek tek işlendi. “Kaza-
nımın Şifresi” bölümünde kazanımla ilgili soruların kolay bir şekilde çözülmesinin yöntem-
leri üzerinde duruldu. Önemli ipuçları verilerek soruların daha kısa süre içerisinde ve doğru 
olarak çözülmesinin yolları gösterildi.

 “Örnek Soru” bölümünde daha önce sınavlarda çıkmış sorulara yer verildi. Sorunun 
altında ayrıntılı çözümü verildi.

“Kazanım Testi” bölümünde sadece o kazanımla ilgili sorulara yer verilerek kazanımın 
tam olarak öğrenilmesi amaçlandı. Bu sayede o kazanımla ilgili çıkabilecek tüm soru tiple-
rini öğrencinin görmesi sağlandı.

“Ünite Testi” bölümünde daha önce işlenen kazanımların iyice içselleştirilmesi amaç-
landı. Bol miktarda soruyu içeren bu bölümde özellikle birkaç kazanımla ilgili olan soru 
tiplerine sıkça yer verildi.

Farklı bir anlayış ve yöntemle oluşturulan bu kitap, ayrıntılı konu anlatımlarına gerek 
bırakmadan pratik yollarla kısa sürede konuyu öğrenmenizi ve soruları çözmenizi sağlaya-
caktır.

Hayallerinizin anahtarını elinizden bırakmayın.

S. AKGÜL

ÖN SÖZ



REHBERLİK

Bu kitaptan en iyi verimi alabilmek için, 
  • Kazanımın şifresi bölümünü dikkatli bir şekilde okumaya 
  • Örnek soruların izlediği çözüm yollarını anlamaya 
  • Testlerdeki soru kalıplarını incelemeye 
  • Süre tutarak çalışmaya özen göstermelisiniz.

Rehberlik başlığı altında aşağıdaki konuları bulacaksınız.
➥	 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde hangi konulara çalışmalısınız? 

➥	 Konulara çalışırken bilmeniz gereken kavramlar nelerdir? 

➥	 Kendini gerçekleştirmek ne demektir? 

➥	 Verimli ders çalışabilmek için nelere dikkat etmelisiniz? 

➥	 Öğrenmek için etkin okuma nasıl yapılır?

➥	 Öğrenmek için etkin dinleme nasıl yapılır?

➥	 Sınav esnasında ne yapılmalı?

.

Kendinizi tanıma ve gerçekleştirme yolunda ilk barışı kendinizle yapmalısınız. 
Unutmayın ki gerçek arayış içinde olan kişi kendisini arayan kişidir. 

 ✦ Kendimizi ne kadar iyi tanırsak hayatta ne istediğimizi o kadar iyi bilir ve mutlu oluruz.

UNUTMAYALIM

Sınavda Başarılar Dileriz.
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1. ÜNİTE

KADER İNANCI

8.1.1 : Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

8.1.2 : İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

8.1.3 : Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

8.1.4 : Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış anlayışları sorgular.

8.1.5 : Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır.

8.1.6 : Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

Kazanımlar



REHBERLİK Kendini Gerçekleştirmek;
➥ Kim olduğunu ve neler yapabileceğini bilmektir.

➥		İnsanlara ve kendine saygı duymaktır.

➥		Değişime ve gelişime ayak uydurmaktır.

➥		Çevreyle iyi iletişim kurabilmektir.

➥		Olumlu ve olumsuz özellikleriyle kendini tanımaktır.

Kendinizi tanıma ve gerçekleştirme yolunda ilk barışı kendinizle yapmalısınız. Unutmayın ki gerçek arayış 
içinde olan kişi kendisini arayan kişidir. 

 ✦ Amaçlarınızı ne kadar iyi belirler ve yeteneklerinizi ne kadar iyi ortaya koyarsanız kendinizi o kadar güzel ifade 
edersiniz.

UNUTMAYALIM

BU ÜNİTEDE;

Fiziksel Yasalar
Biyolojik Yasalar
Toplumsal Yasalar

➜ Yasaların özelliklerini iyi bilmelisiniz.

Ayet el-Kürsi’nin okunuşunu ve anlamını iyi bilmelisiniz.

Bu Ünite İçerisinde Bilinmesi Gereken Kavramlar

kaza kader ömür irade emek

başarı ve başarısızlık hastalık ve sağlık

rızık külli irade cüzi irade

tevekkül ecel sünnetullah sorumluluk
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Kader ve Kaza İnancı

8.1.1 : Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

  › Kadere ve kazaya iman etmek İslam dininin temel inanç esaslarındandır. 
  › Kader, kelime olarak bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese et-

mek ve düzen demek olup, Allah’ın sonsuz ilmiyle her şeyi bilmesi, bir ölçüyle programlaması ve takdir etmesi demektir. 
  › Kaza, kelime olarak hükmetmek, emretmek, gerçekleştirmek ve yaratmak demek olup, Allah’ın ezelde programladığı ve 

takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesi demektir. Buna göre suyun kaldırma kuvveti kadere örnek olarak 
verilirken, gemilerin batmadan suda yüzmesi kazaya örnek verilebilir. 

  › Allah (c.c.), her şeyi bir ölçüyle programlamış ve yaratmıştır. Bu ölçülü yaratılış varlıkların uyumlu bir sistem oluştur-
masını sağlar. Örneğin, dünyanın güneşin etrafında dönmesiyle mevsimlerin oluşması, kendi ekseni etrafında dön-
mesiyle gece ve gündüzün oluşması bu ölçülü yaratılışa örnek gösterilebilir. 

  › Allah (c.c.), kader planını ve kâinattaki düzeni belli yasalar çerçevesinde yaratmıştır. Buna göre evrendeki her şey 
fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalarla oluşur ve varlığını devam ettirir. Allah’ın evrendeki düzeni sağlamak için koy-
duğu bu yasalara sünnetullah veya adetullah denir.

Fiziksel yasalar Biyolojik yasalar Toplumsal yasalar

Maddenin oluşumu ve yapısı ile 
maddeler arası ilişkileri oluşturan 
kurallar bütünüdür. Deney yoluyla 
incelenebilen fiziksel yasalar, do-
ğayı anlamamıza, fiziksel olayların 
neden ve sonuçlarını öğrenmemize 
olanak sağlar. Dünya’nın Güneş’in 
etrafında dönmesi fiziksel yasalara 
örnek gösterilebilir.

Canlıların üremesi, doğması ve 
gelişmesi ile ilgili yasalardır. İnsan, 
bitki ve hayvan gibi canlı varlıkla-
rın yapılarını, yaratılışları ile ilgili 
gerçekleşen olayları konu edinir. Bit-
kilerin fotosentez yapması biyolojik 
yasalara örnek olarak gösterilebilir.

Toplumsal olaylar arasındaki sebep 
sonuç ilişkisini konu edinir. Bu yasa-
lara uygun şekilde yaşamak toplum-
da düzenin oluşmasına katkı sağlar. 
Örneğin, adaletin olduğu toplum-
larda huzurun artması toplumsal 
yasalara örnek gösterilebilir.

Örnek

Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara toplumsal yasalar denir. Sevgi, kar-
deşlik, doğruluk, adalet, kul hakkı gibi ilkeler toplumsal yasaların temelini oluşturur. Toplumsal barış ve uyum bu ilkelere 
olan bağlılıkla sağlanır. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de “... Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiştirmedikçe Allah 
onların durumunu değiştirmez...” (Ra’d suresi, 11. ayet) buyrulmaktadır.

Bu metinden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

A) Toplumsal yasalar Allah’ın birliğinin delillerindendir.

B) Toplumların huzuru, toplumsal yasalara uyup uymamalarına göre değişiklik gösterir.

C) Allah her topluma durumlarını düzeltmeleri için peygamberler göndermiştir.

D) Toplumsal yasaların iyi anlaşılması için Kur’an geçmiş toplumların hayatlarından örnekler verir.

2020 LGS

Çözüm

Metinde toplumun, toplumsal yasalara uyarak kendilerini değiştirdiği Rad suresi 11. ayetle desteklenerek anlatılmıştır. 
Soru, metinden hangisine ulaşılabileceğini sorduğu için cevabımız “Toplumun huzuru, toplumsal yasalara uyup uyma-
malarına göre değişkenlik gösterir.” olacak.

Cevap B
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1.

2. “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. 
Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. (Allah’ın 
koyduğu ölçülere göre hareket ederler.) Göğü Allah 
yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi 
bozmayın.” 

(Rahmân suresi, 5 - 8. ayetler)

Bu ayetlerde yüce Allah’ın insanlara vermek iste-
diği asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kâinattaki bazı varlıkların bir ölçüyle yaratıldığı 

B) İnsanın kâinattaki dengeyi sarsmayacak şekilde 
hareket etmesi gerektiği 

C) Yeryüzünün canlıların yaşamına uygun bir biçimde 
yaratıldığı 

D) Evrendeki varlıkların düzenli bir sistem oluşturduğu

3.       •  “...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir.” 
(Ra’d suresi, 8. ayet)

  • “...Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mukad-
deratını tayin eden Allah, yüceler yücesidir.” 

(Furkan suresi, 2. ayet)

  • “De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize 
asla erişmez...” 

(Tevbe suresi, 51. ayet)

Verilen ayetler bir başlık altında değerlendirilmek 
istendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur? 

A) Kader B) Cüzi irade 

C) Tevekkül D) Nasip

4. “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!” 

(Âl-i İmrân suresi, 191. ayet)

Verilen ayete göre,

I. İman edenler Allah’ın yarattıklarından ders çıkarır. 

II. Allah insanın kâinattaki uyum üzerine düşünmesi-
ni ister. 

III. Yaratılan her varlık belli bir amaç için yaratılmıştır. 

yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II. B) I ve III.

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

5. Allah’ın (c.c) her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyumla 
programlamasına kader denir.

Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kadere 
örnektir? 

A) Bir bebeğin doğumu

B) Bir yaşlının ölümü

C) Bir trafik kazasının meydana gelmesi

D) Bir insanın oksijene ihtiyaç duyan yapıda yaratıl-
ması

1. Biz hiç farkında değilken vücudumuz içerisinde milyonlarca iş yerine getirilir. Bunların birçoğu, birkaç dakikalığına bile 
aksaklık gösterdiği takdirde insanda tamiri imkânsız hastalıklara hatta ölüme yol açabilir. Yüce Allah, bedenimizin hem 
içinde hem de dış görünümünde sayısız iman delilini insan için sergilemektedir. İnsan bedeninin yalnızca dış görünü-
müne bakıldığında dahi Yüce Allah’ın mükemmel sanatı hemen görülebilir. Her insanda mevcut olan vücut simetrisi; 
iki kolun, iki bacağın olması, gövdenin kollara, bacaklara ve başa olan orantısı ilk bakışta dikkat çekecek derecede 
muntazamdır. Bu orantıların her biri Allah tarafından tam bir uyum üzerine kurulmuştur. Dış görünümüyle mükemmel bir 
yaratılışa sahip olan insanın içinde de apayrı olaylar gerçekleşir, kendisinin hiç farkında olmadığı binlerce mucize peş-
peşe meydana gelir. Beyinden karaciğere, safra kesesinden böbreklere kadar her organ bu kusursuz işleyişe sahiptir. 
Organlarda ve vücut içi sistemlerin işleyişinde görülen tüm olaylar şaşırtıcı bir düzen ve ahenk içinde oluşur. Vücudumuz 
içinde her an yaşanan bu düzen, ahenk ve inceliği anlatmak için belki yüzlerce örnek verilebilir.

Bu parça en uygun bir şekilde aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.”
(Şuarâ suresi, 7. ayet)

B) “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)

C) “O Rabb ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi.” 
(İnfitâr suresi, 7. ayet)

D) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan O’dur…” 
(Ra’d suresi, 3. ayet)
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Kader ve Kaza İnancı

7.       • “Görmediniz mi, Allah yedi göğü birbiriyle uyumlu 
olarak nasıl yaratmıştır.” 

(Nuh suresi, 15. ayet)

  • “...Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen 
vermiştir.” 

(Furkan suresi, 2. ayet)

Verilen ayetlerin işaret ettiği ortak mesaj aşağıda-
kilerden hangisidir? 

A) Allah gökleri yaratıp düzene koymuştur. 

B) Yaratma sürekli olarak devam eder. 

C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. 

D) Allah’ın yarattığı tüm varlıklar sonludur.

8. I. Güneş ve dünya arasındaki mesafenin en uygun 
oranda olması

II. Balıkların solunum yapabilmek için solungaçlı ya-
ratılması

III. Bazı hayvanların kış uykusuna yatması

IV. Yanlış arazi kullanımı sonucu toprak erozyonunun 
olması

Numaralanmış olarak verilen örneklerden hangile-
ri evrendeki ölçü ve düzen ile ilgilidir? 

A) I ve II. B) II ve III.

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

9. I. Sözlükte ölçü, miktar, düzen anlamlarına gelir.

II. Yüce Allah’ın, ezelden ebede kadar olacak her 
şeyin zamanını ve yerini, niteliklerini, ezelî ilmiyle 
bilip takdir etmesi demektir.

III. Kâinattaki tüm olayları belli bir ölçüye göre düzen-
leyip programlayan külli iradeyi ifade eder.

IV. Allah’ın ezelde irade ve takdir ettiği şeylerin zama-
nı gelince uygun biçimde gerçekleşmesidir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudan ka-
der ile ilgili değildir?

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

10. “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratma-
sında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir 
bak bir bozukluk görüyor musun?” 

(Mülk suresi, 3. ayet)

Verilen ayetten hareketle aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz? 

A) Kâinattaki her şey bir tesadüf eseri meydana gel-
miştir. 

B) Allah, her şeyi bir ölçü ile yaratmıştır. 

C) Allah, evrendeki varlıkları uyumlu bir sistemle ya-
ratmıştır. 

D) Allah, Kur’an-ı Kerim’de kâinattaki düzene dikkat 
çekmiştir.

6. I. “(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...” 

(Mürselât suresi, 20 - 23. ayetler)

 II. “Onlara, kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan 
şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara peygamberleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmediyor 
değildi, ama onlar kendi nefislerine zulmetmektelerdi.”

(Tevbe suresi, 70. ayet)

 III. “Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.”
(Şûrâ suresi, 32. ayet)

Bu ayetler sırasıyla aşağıdaki evrensel yasalardan hangilerine örnek oluşturur?

I II III
A) Biyolojik Fiziksel Kimyasal

B) Fiziksel Sosyolojik Toplumsal

C) Biyolojik Toplumsal Fiziksel

D) Toplumsal Fiziksel Biyolojik
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2.

1. Kendi vücudumuza baktığımızda, bir düzenin olduğunu kolayca görebiliriz. Yüce Allah; insanı el, ayak, yüz, göz gibi 
organlarıyla en güzel şekilde yaratmıştır. Mükemmel vücudumuzda organlarımız, birbiriyle uyumlu ve düzenli olarak 
çalışır. Organlarımız arasındaki bu düzenli ve uyumlu çalışma bizim sağlıklı yaşamamızı sağlar. Solunum sistemimizin 
uyumlu çalışmasıyla rahatça nefes alıp veriyor, sindirim sistemimizin düzenli çalışmasıyla da yediğimiz besinleri sindire-
biliyoruz. Yine beynimizin düzenli ve uyumlu çalışmasıyla düşünebiliyor, kavrıyor ve bilgi ediniyoruz. Bilim adamlarının 
araştırmalarına göre insan beyninde on milyar hücre bulunduğu, bu hücreler arasında sayılamayacak kadar çok haber-
leşme bağlantılarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu parçada anlatılan düzeni aşağıdaki ayetlerden hangisi desteklemez? 

A) “Şüphesiz sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) yaratan ve Arş’a kurulan, geceyi, kendisini dur-
madan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah’tır…”

(A’raf suresi, 54. ayet) 

B) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”

(Tin suresi, 4. ayet) 

C) “Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne 
aldattı?”

(İnfitar suresi, 6-8. ayetler)

D) “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”

(Kamer suresi, 49. ayet)

2. Allah evrendeki düzen ve işleyişi bir takım yasalara bağlamıştır. Bunlar fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardır. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi fiziksel yasa il e ilgilidir?

A) “Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüze ve gündüzü geceye katmaktadır. Güneş’i ve Ay’ı da buyruğu altına almıştır. 
Bunların her biri belli bir vâdeye kadar hareketine devam eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır.”

(Lokman suresi, 29. ayet)

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

C) “O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.”
(Alak suresi, 2. ayet)

D) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.”
(İsrâ suresi, 36. ayet)

3. 
“Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için bir 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, parlak 
ışık veren güneşi var ettik, taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiştirmek için yoğunlaşmış bulutlar-
dan bol yağmur indirdik.” 

(Nebe suresi, 6-16. ayetler)

“Şüphesiz ki, kıyamet saatinin bilgisi Allah yanındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde ne varsa (erkek veya dişi 
oluşunu, renk ve özelliklerini) o bilir…” 

(Lokmân suresi, 34. ayet)

Bu ayetlerin her ikisinde ortak olan evrensel yasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece fiziksel yasa   B) Sadece biyolojik yasa

C) Sadece toplumsal yasa   D) Fiziksel ve biyolojik yasa
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5. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içinde 
programlaması olarak ifade edilen kavramdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen metne 
örnek olarak gösterilebilir? 

A) Dün gece ay tutulmasının yaşanması

B) Karın yağmaya başlaması 

C) Dünya’nın Güneş’in etrafında bir tam tur dönüşüyle 
mevsimlerin oluşmasının Allah tarafından planlan-
ması

D) Bu sabah güneşin 06.06’da doğması 

6. I. Sünnetullah Allah’ın evrene koymuş olduğu yasa-
lardır.

II. Sünnetullah asla değişmez.

III. Sünnetullah dikkate alınmazsa toplumlarda bozul-
malar meydana gelir.

IV. Sünnetullah Hz. Muhammed’in söz, fiil ve davra-
nışlarıdır.

Sünnetullah ile ilgili numaralanmış ifadelerden 
hangileri doğrudur? 

A) I ve II. B) II ve III. 

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

7. Rengârenk çiçekleri olan lale, soğanlı bir bitkidir. Son-
baharda dikilen lale soğanı bitki verdikten sonra çürür 
ve yerine yeni bir lale soğanı oluşur. Kışın soğuktan 
toprağın altına çekilen lale soğanı ilkbaharda yeniden 
çiçek açar.

Verilen metin evrendeki yasalardan hangisine ör-
nek olarak gösterilebilir? 

A) Biyolojik yasalar

B) Fiziksel yasalar

C) Psikolojik yasalar

D) Toplumsal yasalar

8. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin so-
nunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”

(Fâtır suresi, 44. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetin işaret ettiği 
yasanın tanımıdır? 

A) İnsan, bitki ve hayvanların yapısı, korunması, geliş-
mesiyle ilgili yasalardır. 

B) İnsanın zorlama ve baskı olmadan kendi iradesiyle 
karar vermesidir. 

C) Toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç 
ilişkisini gösteren yasalardır. 

D) İnsanın, kendisine, ailesine ve topluma faydalı ol-
mak için gösterdiği bedensel ve zihinsel çabadır.

4. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sümeyye Hanım 8/A sınıfında evrensel yasalar konuyla ilgili ders anlatmaktadır: 

“Bu yasaları idrak etmek, insanların sosyal hayatta uyum içerisinde yaşamasını sağlar. İnsanların birbirleriyle olan ilişki-
lerine, haklarına özen göstermelerini ve birbirlerine zarar verici davranışlardan kaçınmalarını sağlar.”

Öğretmen Sümeyye Hanım anlattığı konuyla ilgili öğrencilerinden örnek ayet söylemelerini istemiştir.

Öğretmeninden söz hakkı alan Burak aşağıdaki ayetlerden hangisini söylemelidir?

A) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal suresi, 7-8. ayetler) 

B) “(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...” 

(Mürselât suresi, 20, 23. ayetler)

C) “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkanları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size 
bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” 

(Lokman suresi, 20. ayet)

D) “Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ve altüst olmuş şehirler 
halkının haberleri gelmedi mi? Peygamberi onlara apaçık delillerle gelmişlerdi. Allah, onlara zulmediyor değildi. Ama 
onlar, kendilerine zulmediyorlardı.”

(Tevbe suresi, 70. ayet)
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8.1.2 : İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında ilişki kurar.

  › Bu kazanım kader inancının temelini oluşturur. İnsanın iradesinin kaderdeki rolünü anlamak soruların çözümünü ko-
laylaştıracaktır.

  › Allah insana akıl ve irade vermiştir. Akıl ve irade insanı diğer varlıklardan ayıran iki temel özelliğidir. 

İrade, insanın karar verme gücü demektir. 

Akıl, insanın iyiyi, kötüyü ayırt edebilme kabiliyetidir.

  › İnsan aklı ve iradesi sayesinde doğruyu yanlışa tercih edebilir. Bu sebeple yaptığı her tercihten sorumlu bir varlıktır.

  › Ayrıca Allah insanın kaderini planlarken zorunlu ve seçime dayalı iki alan belirlemiştir.

Külli irade, Allah’ın iradesidir. Kaderdeki zorunlu alanı ifade eder.

Cüzi irade, insanın iradesidir. Kaderdeki seçime dayalı alanı ifade eder. 

  › İnsan cüzi iradesiyle Allah’ın belirlediği sınırlar içinde her türlü davranışı seçebilir ve gerçekleştirebilir. Özgür iradesiy-
le seçebildiği söz, fiil ve davranışlarından sorumludur.

  › “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış 
olur. Hiçbir günahkâr başkasının günah yükünü üstlenmez...”

(İsra suresi, 15. ayet)

Örnek

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.

sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?

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

2018 - 2019 Aralık

Çözüm

Soruda gerekli önlemleri almayıp tüm sorumluluğu kadere yüklemek isteyen bir insandan söz edilmektedir. Buna göre 
bu kişinin kader anlayışında, kaderi pasif bir duruş olarak görmüş, insanın sorumluluğu olmadığına inanmış ve kaderi 
önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır. Bu açıklamalara göre cevabımız D seçeneğidir.

Cevap D
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3 .

1. Başarılı bir iş adamı olan Süleyman Bey her yıl düzenli olarak zekâtını çevresindeki ihtiyaç sahiplerine vererek mutlu ol-
makta kendisine bu imkânı tanıyan Rabbine şükretmektedir. Fakat bu yıl işleri iyi gitmemiş ve zekât verecek kadar mala 
sahip olamamıştır ve buna çok üzülmektedir. Onun bu durumuna şahit olan arkadaşı Mühendis Serkan Bey, arkadaşı 
Süleyman Bey’e, “Üzülme takdiri ilahi, senin yapacak bir şeyin yok, zaten olduğu zaman zekâtını veriyordun, bu yıl belki 
veremedin ama inşallah seneye verirsin” diyerek onu teselli etmeye çalışmıştır. Serkan Bey bunları dile getirdikten sonra 
arkadaşı Süleyman Bey’e onun durumuyla ilgili Kur’an-ı Kerim’den bir de ayet söylemiştir.

Buna göre Serkan Bey aşağıdaki Kur’an-ı Kerim ayetlerinden hangisini söylemiş olmalıdır? 

A) “Bütün göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır! Sonunda kötülük yapanları yaptıkları ile cezalandıracak; gü-
zellik yapanları da daha güzeliyle mükâfatlandıracak!” 

(Necm suresi, 31. ayet)

B) “Allah, kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez…”
(Bakara suresi, 286. ayet)

C) “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size 
bolca ihsan ettiğini görmediniz mi?” 

(Lokman suresi, 20. ayet)

D) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.” 
(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

2. Allah (c.c.), dünyada insana tercih etme ve istediğini 
yapabilme özgürlüğü vermiştir. Buna göre insan dü-
şünce, söz ve davranışlarında özgürdür. Ancak özgür 
olarak gerçekleştirdiği her eyleminden de sorumludur. 

Verilen metinde vurgulanan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) İrade B) Rızık 

C) Tevekkül D) Külli irade 

3. “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.” 

(Beled suresi, 10. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi verilen ayette vurgulanan 
hususu açıklamaktadır? 

A) İnsan irade sahibi bir varlıktır. Bu yüzden tercihle-
rinde özgürdür. 

B) Allah, peygamberler ve ilahi kitaplar yollayarak ne-
lerin iyi nelerin kötü olduğunu açıklamıştır. 

C) İnsan davranışlarından gücünün yettiği ölçüde so-
rumludur. 

D) İnsan yaptıklarından sadece kendisi sorumludur.

4. “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için 
seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zara-
rına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının günah 
yükünü üstlenmez…” 

(İsrâ suresi, 15. ayet)

Verilen ayete göre,

I. İnsan iyiliği ve kötülüğü iradesiyle seçebilir. 

II. Herkes kendi yaptıklarının karşılığını görecektir. 

III. İnsan yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmelidir. 

numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II. B) I ve III. 

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

5. “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirin-
den ayrılmıştır...”

 (Bakara suresi, 256. ayet)

Bu ayette vurgulanmak istenen husus aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İnsanın kaderinde hangi din varsa o dinde hayatına 
devam etmek zorundadır.

B) Allah, din seçiminde insanı özgür bırakmıştır.

C) Allah, insanı din seçiminden dolayı sorguya çekme-
yecektir.

D) İnsanın kaderinde Müslüman olmak varsa olur.
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7. (I) Kemal Sunal, 1944 yılında İstanbul Küçükpazar 
semtinde, 3 kardeşin en büyüğü olarak doğdu. (II) 
Annesi Saime Sunal, babası Mustafa Sunal’dır. (III) 
Tiyatroyla başlayan kariyerini sinemada devam ettire-
rek Türk halkının gönlüne taht kurdu. (IV) “Balalayka” 
adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon uçağına 
bindi. (V) Uçakta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını 
kaybetti.

Bu metinde numaralandırılmış ifadelerden hangi-
leri Kemal Sunal’ın cüzî iradesine örnek gösteri-
lebilir?

A) I ve II. B) II ve IV.

C) III ve IV. D) II ve V.

8. Allah (c.c.) insanı akıllı bir varlık olarak yaratmış ve 
ona tercihte bulunma özgürlüğü vermiştir. Kaderde 
insanın sorumlu olduğu alana cüzi irade denir. Cüzi 
iradesiyle insan ---- seçebilir.

Verilen metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilemez? 

A) ırkını B) davranışlarını

C) çalışmayı D) sözlerini

9. İşi gereği haftada en az iki kez şehir dışına çıkmak 
zorunda kalan Ahmet Bey, son yolculuğunda araba-
sında ters giden bir şeyler olduğunu fark etti ama bu 
durumu önemsemeyip yola çıktı. Yolculuğunun birinci 
saatinde arabanın arızalanması sonucu trafik kazası 
yapan Ahmet Bey, kendisiyle beraber iki kişinin daha 
yaralanmasına sebep oldu. Polise ifade verdiği sırada 
kendisinin bir suçu olmadığını, arabanın arıza yap-
tığını belirtse de ceza almaktan kurtulamadı. Çünkü 
arabada bir arıza olduğunu anladığı hâlde uzun yola 
çıkmıştı. 

Verilen metinden hareketle insanın yaptığı dav-
ranışların sonuçlarından sorumlu olması, hangi 
özelliğe sahip olmasından kaynaklanır?

A) Yiyebilme B) Duyabilme
C) İrade D) Konuşma

10.       • “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim 
kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…” 

(Fussilet suresi, 46. ayet)

  • “... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorgu-
ya çekileceksiniz.”

(Nahl suresi, 93. ayet)

Verilen ayetlerde yapılan ortak vurgu aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Özgür irade B) Tevekkül 

C) Külli irade D) Ecel ve ömür

6. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, öğrencilerinden özgür iradeyle ilgili ayet söylemelerini istemiştir. Öğrenciler aşa-
ğıdaki ayetleri söylemiştir.

Şeyma :  “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi zararına 
sapmış olur. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.”

(İsrâ suresi,15. ayet) 

Hümeyra :  “De ki: Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin...”
(Kehf suresi, 29. ayet)

Sedef :  “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir 
bak, bir bozukluk görüyor musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet)

Saregül :  “Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör olsun.”
(İnsan suresi, 4. ayet)

Buna göre öğrencilerden hangisi özgür iradeyle ilgili bir ayet söyleyememiştir?

A) Şeyma B) Hümeyra C) Sedef D) Saregül
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İnsanın İradesi ve Kader 

4.

1.  

Emre Hiranur

İnsanın kendi iradesinde olan 
durumlar

İnsanın kendi iradesinde olmayan 
durumlar

I. Ten rengimiz
II. Çok kitap okumak
III. İbadet yapmak

I. Anne ve baba
II. Irkımız
III. Cömert olmak

8. sınıf öğrencileri Emre ve Hiranur, ‘insan iradesi ve kader’ konusunda bir tablo hazırlamıştır.

Bu öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi birbiriyle yer değiştirirse tablolar doğru hâle gelir?

Emre Hiranur
A) III. I.

B) II. III.

C) II. I.

D) I. III.

2. İslam dinine göre insanın Allah’ın emir ve yasakların-
dan sorumlu tutulmasının ilk ve en önemli şartı akıllı 
bir varlık olmasıdır. Aklı sayesinde insan Yüce Allah’ın 
kendisinden ne istediğini anlar, doğru olanı tercih ede-
rek hayatı anlamlandırır. 

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen 
metni destekler niteliktedir?

A) “Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak 
tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp 
öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.” 

(İbrahim suresi, 52. ayet)

B) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yaratmış, son-
ra da sizi çiftler hâlinde var etmiştir…” 

(Fâtır suresi, 11. ayet)

C) “Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri 
çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve 
benzemez biçimde zeytin ve narları yaratan odur. 
Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin…”

(En’am suresi 141. ayet)

D)  “Bir millet kendi tutum ve davranışını değiştirmedik-
çe Allah da onların durumunu değiştirmez”

(Ra‘d suresi, 11. ayet)

3. Allah, Kur’an’da nelerin doğru olduğunu açıklamış ve 
insanın, tercihlerinin sonucunu üstlenmesi gerektiğini 
belirtmiştir.

Verilen metinde belirtilen durumu en iyi açıklayan 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Dinde zorlama yoktur…”
(Bakara suresi, 256. ayet)

B) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şük-
redici olsun ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet)

C) “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böy-
lece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara 
haksızlık edilmez.”

(Câsiye suresi, 22. ayet)

D) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yükle-
mez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük 
de kendi zararınadır…”

(Bakara suresi, 286. ayet)
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5. I. “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır... ” 

(Câsiye suresi, 22. ayet)

II. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun ister nankör.” 

(İnsan suresi, 3. ayet)

III. “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri 
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de 
bir an öne alabilirler.” 

(A’râf suresi, 34. ayet)

IV. “…Sen Allah’ın yasasında (sünnetullahta) hiçbir 
değişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın yasasında asla 
bir sapma da göremezsin.”

 (Fâtır suresi, 43. ayet)

Yukarıda verilen ayetlerin hangisinde insanın ira-
desine vurgu yapılmıştır? 

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

 

6. İnsan iradesinin kaderi üzerindeki etkisi ile ilgili 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? 

A) İnsan iradesi ve kader arasında hiçbir etkileşim 
yoktur. 

B) İnsan iradesinin cüzi irade denilen yani kendi irade-
sinin içinde olan olaylarda etkisi vardır. 

C) İnsan iradesinin külli irade denilen yani kendi irade-
sinin üzerinde olan olaylarda etkisi yoktur. 

D) İnsan, iradesi ile yaptığı davranışlarının hesabını 
verecektir.

7. I. İnsan külli irade sahibi bir varlıktır.

II. İnsan seçimlerinde özgür bir varlıktır.

III. Allah insana Kur’an’da nelerin doğru olduğunu 
açıklamıştır.

IV. İnsan eylemlerinden sorumludur.

İnsanın iradesi ve kaderle ilgili numaralanmış ola-
rak verilen cümlelerden hangileri yanlıştır? 

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

8. İnsanın kaderinde zorunlu alanı ifade eden, ne zaman 
ve nerde doğacağını, hangi anne babadan dünyaya 
geleceğini, ne zaman ve nerede öleceğini belirleyen 
bir kısım vardır.

Verilen metinde vurgulanan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Özgürlük B) Tevekkül 

C) Külli irade D) Sorumluluk

9. (I) 1985 yılında Ankara’da doğan Merve, (II) uzun boy-
lu ve kahverengi gözlüdür. (III) 2012 yılında öğretmen 
olmuş ve çalışma hayatına adım atmıştır. (IV) Seyahat 
etmeyi çok seven Merve, geçen sene Amerika’ya git-
miştir.

Numaralanmış cümlelerden hangileri insanın ira-
desine örnek verilebilir? 

A) I ve II. B) II ve III.

C) I ve IV. D) III ve IV.

4. İslam dini akıl ve irade sahibi insanları yaptıklarından sorumlu tutar. Ancak herkes aynı şekilde İslam’ın emir ve yasak-
larından sorumlu değildir. Örneğin nisap miktarı mala sahip olan kişiler zekât vermekle sorumluyken, nisap miktarı mala 
sahip olmayanlar zekât vermek zorunda değildir. Aynı şekilde sağlığı ve maddi durumu iyi olmayan kişiler de hacca 
gitmekle yükümlü olmaz.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metinle aynı doğrultudadır? 

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

B) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi 
zararınadır…” 

(Bakara suresi, 286. ayet)

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

D) “…Hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez…”
(Zümer suresi, 7. ayet)
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Kaderle İlgili Kavramlar

 8.1.3 : Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

 8.1.4 : Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan 
yanlış anlayışları sorgular.

  › Ömür, her canlının yaşam süresidir. Ecel, canlıların 
yaşam süresinin sona ermesidir. Her canlı ömrünü 
bir gün tamamlayacaktır. Sonsuz olarak varlığını 
sürdüren tek varlık Allah (c.c.)’tır. İnsanın ne zaman 
doğacağını ya da öleceğini sadece Allah bilir. Bunu 
bilen insan hayatını Rabbinin istediği şekilde geçir-
meli ve sonsuz hayat olan ahirete hazırlanmalıdır. 

  › Rızık, Allah’ın (c.c.), canlıların geçimini sürdürebil-
meleri için vermiş olduğu her şeydir. Yeryüzündeki 
her canlının rızkını Allah verir. Ancak rızkını elde 
edebilmek için insanın çalışması ve gayret etmesi 
gerekmektedir. Ayrıca bu rızkın helal yoldan kaza-
nılması ve helal yolda harcanması da İslam’ın bir 
emridir.

  › Tevekkül, bir iş için yapılması gereken her şeyi yap-
tıktan sonra sonucu Allah’a havale etmektir. Tevek-
kül pasif bir bekleyiş değildir. İslam inancında tedbir 
almamak, tembellik etmek ve çalışmamak hoş gö-
rülmemiştir. 

  › Başarı ve başarısızlık, insan için dünyada var olan 
iki durumdur. İnsan tercih ettiği davranış ya da yaptı-
ğı işlerde bazen başarılı bazen de başarısız olabilir. 
Başarı için gayret etmek, çalışmak ve sorumluluk al-
mak gerekir. İnsan herhangi bir işte başarısız oldu-
ğunda çalışmayı elden bırakmamalıdır. 

  › Sağlık ve hastalık, insan hayatında önemli yeri olan 
durumlardandır. Sağlık insana Allah’ın verdiği nimet-
lerin en kıymetlisidir. Hastalık ise insanın sağlığının 
bozulma hâlidir. Bu sebeple insan sağlığını koruma-
ya özen göstermeli, bedeninin Allah’ın bir emaneti 
olduğunu unutmamalıdır. Hastalandığında ise gerekli 
tedavi yollarını araştırmalı ve şifa olacak şeyleri yapıp 
Allah’a tevekkül etmelidir. 

Örnek

Bir adam, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelerek hasta ol-
duğunu söyler ve ondan iyileşmesi için dua etmesini 
ister. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) “Bana 
gelmeden önce bir hekime gittin mi?” diye sorar. Adam 
gitmediğini söyleyince o da öncelikle hekime gitmesi 
gerektiğini ifade eder.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak-
tadır?

A) Sağlık, insana verilen en büyük nimetlerdendir.
B) Hastalıkların şifasını veren Allah’tır.
C) İnsan, hasta olmadan gerekli tebbirleri almalıdır.
D) İnsan, hastalık durumunda tedavi olmalıdır.

2019 LGS

Çözüm

Soruda hasta olduğunu söyleyen bir kişinin Hz. 
Peygamber’e (s.a.v.) gelerek iyileşmesi için ondan, 
Allah’a dua etmesini istemesi belirtilmektedir. Pey-
gamberimiz de bu kişiye “Bana gelmeden önce bir 
hekime gittin mi?” diye sorarak, onun öncelikle bir 
doktora gitmesi gerektiğini ifade etmiştir. Burada Pey-
gamberimiz insanın hastalık durumunda tedavi olması 
gerektiği vurgulanmaktadır. Buna göre doğru cevabı-
mız “D” seçeneği olmalıdır. 

Cevap D
Örnek

Kendimi bildim bileli yazıyorum. Bazen bir satır, bazen 
sayfalarca. Bunun bana hediye edilmiş bir yetenek ol-
duğunu biliyorum. Arkadaşlarım sinemaya, tiyatroya 
giderken ben masamda oturup yazmayı tercih edi-
yorum. Saatlerce uykusuz kalsam da yazdıklarımın 
beğenilmesi tüm yorgunluğumu alıyor. Bazen kendi 
kendime soruyorum. Kelimelerim olmazsa ben kimim?

Bu metin, kader ile ilgili aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) Emek B) Külli irade
C) Cüzi irade  D) Sağlık

2020 LGS

Çözüm

Metne baktığımızda; “Bunu bana hediye edilmiş bir 
yetenek olduğunu biliyorum.” derken külli irade, “Otu-
rup yazmayı tercih ediyorum.” derken cüzi irade, “Sa-
atlerce uykusuz kalsam da yazdıklarımın beğenilmesi 
tüm yorgunluğumu alıyor.” diyerek yazmaya devam 
etmesi emek kavramları ile ilişkilidir. Metinde “sağlık” 
konusuna değinilmemiştir.

Cevap D
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5.

1.  “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yük-
lenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…” hadisinde 
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanla-
ra tavsiye ettiği davranış aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Sadaka vermemek gerektiği 

B) Çalışarak helal yoldan kazanmak gerektiği 

C) Rızkın Allah’tan geldiğine inanmak gerektiği 

D) Kadere razı olunması gerektiği

2. “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli 
bir süreye göre yazılmıştır...” 

(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)

Verilen ayete göre,

I. Hayat ve ölüm Allah’ın elindedir. 

II. İnsan kendi ölüm vaktini bilebilir. 

III. İnsan ölüm vaktini kendisi belirleyebilir. 

numaralanmış cümlelerden hangileri yanlıştır? 

A) Yalnız II.  B) II ve III.

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

3. 14 Eylül’de inşaattan düşerek ağır yaralanan 53 ya-
şındaki Naci Yıldız’ın tedavi gördüğü hastanede beyin 
ölümü gerçekleşti. Organ Nakli Birimi yetkililerince ai-
leyle yapılan görüşmeler sonucu organları bağışlan-
dı. Başka bir hastaneden gelen ekibin yaklaşık 3 saat 
süren operasyonunun ardından, Yıldız’ın karaciğer ve 
böbrekleri alındı. Karaciğer, nakil bekleyen hasta için 
Malatya’ya, böbrekler ise Erzurum ile İstanbul’a gön-
derildi ve ölen bir insanın organları 3 kişiye can oldu. 
Nakil birimi doktoru şöyle dedi: “Yıldız’a Allah’tan rah-
met diliyorum. Hastalarımız için elimizden geleni yap-
tık. Gerisi Allah’ın takdiridir.” dedi.

Bu haberde kaderle ilgili kavramlardan hangisine 
değinilmemiştir?

A) Hastalık ve Sağlık

B) Tevekkül 

C) Rızık

D) Ecel ve Ömür

4. Tevekkül bir iş için elinden gelen gayreti gösterdikten 
sonra sonucu Allah’a bırakmaktır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi tanımı verilen bilgiye 
örnek oluşturmaz?

A) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip da-
yan…” 

(Furkân suresi, 58. ayet)

B) “…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” 
(İbrahim suresi, 11. ayet)

C) “…Kim Allah (ın yasakların)’dan sakınırsa (Allah) 
ona bir çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yer-
den rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona 
yeter…” 

(Talâk suresi, 2, 3. ayetler)

D) “Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar 
için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.” 

(Sebe suresi, 4. ayet)

5.  I. “Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir rızık 
yememiştir…” 

(Buhari) 

II. “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böy-
lece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara 
haksızlık edilmez.” 

(Câsiye suresi, 22. ayet) 

III. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şük-
redici olsun ister nankör.” 

(İnsan suresi, 3. ayet) 

IV. “…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” 
(İbrahim suresi, 11. ayet) 

Yukarıdaki hadis ve ayetlerden hangileri rızkı çalı-
şarak kazanmanın önemiyle ilgilidir? 

A) I ve II. B) II ve III. 

C) III ve IV. D) I ve IV.
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6. I. “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.” 
(Kanuni Sultan Süleyman)

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

 III. Tedbir bizden, takdir Allah’tandır (c.c.). 

 IV. “Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.”
(Atasözü)

Numaralandırılarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı dizelerde sağlık vurgulanmaktadır.

B) II numaralı ayette ömür kavramı anlatılmıştır. 

C) III numaralı söz tevekkül ile ilgilidir.

D) IV numaralı atasözünde rızık kavramı üzerinde durulmuştur. 

7. I. “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size 
bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…” 

(En’âm suresi, 2. ayet) 

II. “…(Güneş ve Ay’dan) her biri, belirlenmiş bir süre-
ye kadar hareketlerini sürdürürler…” 

(Fâtır suresi, 13. ayet) 

III. “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndü-
rüleceksiniz.” 

(Ankebût suresi, 57. ayet) 

IV. “Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar 
için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.” 

(Sebe suresi, 4. ayet) 

Yukarıda verilen ayetlerden hangisi evreni oluştu-
ran varlıkların da bir sonu olduğuna işaret eder? 

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

8. Ömür, canlıların dünyada geçirdiği yaşam süresidir. 
Ecel ise canlıların yaşam süresinin sona ermesidir. 

Verilen metinden hareketle ecel ve ömür ile ilgili 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) İnsan istediği zaman ölebilir.

B) Ölüm vaktini sadece Allah bilir.

C) Ölüm bir sondur, yok oluştur.

D) İnsan ölse de kâinat sonsuza kadar varlığını devam 
ettirecektir.

9. Aşağıda rızık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır? 

A) İnsan Allah’ın verdiği rızkı helal yerlerde harcamalı-
dır.

B) Rızkı helal yoldan kazanmak İslam dininin bir emri-
dir. 

C) Rızık Allah’tandır. Bu sebeple insan çalışmasa da 
ona ulaşabilir. 

D) İnsan rızkını çalışarak ve gayret göstererek elde 
edebilir.

10. “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş ka-
leler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır...”

(Nisâ suresi, 78. ayet)

Bu ayetten hareketle bir insanın doğumu ve ölümü 
sırasıyla hangi irade alanlarında gerçekleşir?

A) Külli irade – Cüzi irade

B) Külli irade – Külli irade

C) Cüzi irade – Külli irade

D) Cüzi irade – Cüzi irade
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6.

2. “Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve 
hikmete uygun olarak ve belli bir süre için yarattık...”

(Ahkâf suresi, 3. ayet)

Verilen ayet aşağıdaki konuların hangisinin kapsa-
mında değerlendirilir?

A) Tevekkül  B) Rızık

C) Ecel ve ömür  D) Başarısızlık

3. “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun, 

Onun hesabına birçok hurafe uydurdun! 

Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya, 

Zavallı dini çevirdin maskaraya! 
(Mehmet Âkif ERSOY)

Verilen şiirden hareketle;

I. Çalışmadan hazır beklemek, 

II. Yanlış tevekkül anlayışı, 

III. Din adına yanlış inanış biçimleri uydurmak 

numaralanmış bilgilerden hangileri Mehmet Akif’in 
eleştirdiği davranışlardandır? 

A) I ve II. B) II ve III. 

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

4. Hz. Muhammed (s.a.v.) Hendek Savaşı’nda Selman-ı 
Farisi’nin önerisini kabul etmiş, Medine şehrinin etrafına 
hendek kazdırmış düşmana karşı bir savunma hattı oluş-
turarak Allah’a tevekkül etmiştir.

Verilen olayda vurgulanan asıl husus aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yapılacak işlerde tedbirli olmanın gerekliliği

B) Fikir alışverişinde bulunmanın insanı zayıf göste-
receği 

C) Savaş taktiği oluşturmanın gerekliliği

D) Peygamberimizin eşsiz bir lider oluşu 

5. “Rızık Allah’tandır.” ilkesini hayatına rehber edindiğini 
ifade eden Selami Bey her gün kahvehanede zaman 
geçirmektedir. Bu sebeple çocukları sefalet içinde ya-
şamaktadır.

Verilen metinde Selami Bey’in en temel hatası aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Emeksiz rızık elde edebileceğini sanması

B) Allah’a olan güven duygusunun çok yoğun olması

C) Çocuklarını fakirlik içinde yaşatması

D) Kahvehanede vakit geçirmekten mutlu olması

1. Girdiği son ihalede hileli bir şekilde yarışan ve sonunda da başarısız olan iş adamı Alp Bey, tüm çabalarına rağmen bu 
işin olmamasına çok üzülüyordu. Kaçırdığı bu fırsatı bir daha yakalayamayacağını düşünen Alp, adaletsiz bir yol dene-
yerek bu işi almaya çalışıyordu. Yaptığı bu hatadan dönmesi için arkadaşı Muhammed ona bu işi bırakmasını, haksız 
elde edilen başarının insanı mutlu etmeyeceğini anlatmak için Kur’an’dan şu ayeti okumuştu: ----

Verilen metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? 

A) “…Kim Allah’ın yasaklarından sakınırsa (Allah) ona bir çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. 
Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter…”

(Talak suresi, 2 ve 3. ayetler)

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

C) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın…” 
(Âl-i İmrân suresi, 103. ayet)

D) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe 
kalır ne doğurur…”

(Fâtır suresi, 11. ayet)



Kazanım Testi 6.
TEST

23

Be
yi

n 
Ta

kı
m

ı Y
ay

ın
la

rı

Kaderle İlgili Kavramlar

6. Hz. Ömer (r.a.) bir gün bir toplulukla karşılaşır. Yan-
larına yaklaşır ve onlara sorar: “Sizler kimsiniz, ne iş 
yaparsınız?” 

“Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) insanlarız. 
Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Biz-
ler vaktimizi ibadetle geçiririz.” derler. 

Bu sözlere çok kızan Hz. Ömer (r.a.), “Sizler müte-
vekkil değil, hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen 
(müteekkil), insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohu-
munu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip da-
yanan kimsedir.” der ve onları uyarır. 

(İbn Recep, Camiu’l-Ulûm)

Verilen olayda Hz. Ömer’in insanlarda eleştirdiği 
tutum ve davranışlar nelerdir? 

A) Rızkın Allah’tan olduğuna inanmaları 

B) Vakitlerini ibadetle geçirmeleri 

C) Çalışmadan Allah’tan rızık beklemeleri 

D) Tevekkül inancına sahip olmaları

7.       • “…Kim Allah’ın yasaklarından sakınırsa (Allah) 
ona bir çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yer-
den rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona 
yeter…” 

(Talâk suresi, 2 ve 3. ayetler)

  • “…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.” 
(Mâide suresi, 23. ayet)

Verilen ayetlere göre,

I. İnananlar Allah’a tevekkül etmelidir. 

II. Allah kendisine sığınanları nimetleri ile müjdeler. 

III. Allah kendisine şükredenleri sever. 

numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşılabilir? 

A) I ve II. B) II ve III.

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

8. Ahmet :  Sınavlar çalışılmadan sadece dua ede-
rek kazanılamaz. 

Mustafa :  Dua çok önemlidir. Yer gök dua ile 
ayakta durmaktadır. Bu yüzden ben gö-
nülden yapacağım dua ile çalışmadan 
da gireceğim sınavda başarılı olabilirim. 

Muhammed :  Sınavlarda hem dua hem de çalışma ile 
başarılı olabilirim. 

Ali :  Sınavlara sadece çalışarak değil aynı 
zamanda Allah’tan yardım dileyerek 
hazırlanmak gerekir. 

Yukarıdaki öğrencilerden hangisi sınavlar hakkın-
da İslam’ın tevekkül anlayışına aykırı bir düşünce 
ileri sürmüştür? 

A) Ahmet B) Mustafa 

C) Muhammed D) Ali

9. Doktorunun tüm uyarılarına rağmen düzenli beslen-
meyip aynı zamanda da yıllardır sigara içen Ufuk, son 
zamanlarda iyice rahatsızlanmıştı. Son kontrolünde 
kanser hastalığına yakalandığını öğrendiği sırada “Ka-
derimde bu varmış, yapacak bir şey yok.” diyen Ufuk’a, 
ailesi şaşkınlıkla ve üzüntüyle bakarak kalakalmıştı. 

Verilen parçada Ufuk’un sözlerinin hayretle kar-
şılanmasının asıl sebebi aşağıdakilerden hangisi-
dir? 

A) Düzenli beslenmemesi sonucu hastalanması

B) Hastalığını bu kadar sakin karşılaması 

C) Sağlığıyla ilgili yaptığı tüm hatalara rağmen kaderi 
suçlaması 

D) Tedavi olmayı reddetmesi
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Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) / Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

8.1.5  : Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla 
tanır.

8.1.6 : Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler.

  › Hz. Musa (a.s.)’ın kendisine kitap verilen peygam-
berlerden olduğunu ve İsrailoğullarına peygamber 
olarak gönderildiğini bilmek soruların çözümünü ko-
laylaştıracaktır.

  › Hz. Musa (a.s.), Kur’an’da ismi geçen peygamber-
lerdendir. 

  › Mısır’da, Firavun’un sarayında yetişmiş daha sonra da 
orada peygamberliğini ilan etmiştir. 

  › Firavun, Hz. Musa’nın davetini kabul etmemiştir. 

  › Allah (c.c.)’ın, Hz. Musa’nın peygamberliğini bir ta-
kım mucizelerle desteklemesi insanların ona inan-
masına sebep olmuştur.

  › Hz. Musa’nın kardeşi Hz. Harun, ona destek olması 
için Allah tarafından yardımcı olarak gönderilmiştir. 
Firavun, Hz. Musa’ya inanmamakta direnmiş ve Al-
lah tarafından helak edilmiştir. 

Ayet el- Kürsi ve Anlamı

  › Ayet e’l-Kürsi, Bakara suresinin 255. ayetidir.

  › Allah’ın sonsuz kudretinden ve sıfatlarından bahse-
der.

  › Ayet el-Kürsi ’de Allah’ın birliği vurgulanır. Kâinatta 
olmuş ya da olabilecek her şeyin onun ilmi ve bilgisi 
dâhilinde olduğu belirtilir. 

Örnek

Hz. Musa ve inananları Firavun’un eziyetlerinden do-
layı Mısır’dan gizlice çıkarken takip edildiklerini fark 
eder. Hz. Musa’ya inananlar telaşlanır. Bu durum 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmektedir: “İki toplu-
luk birbirini görünce Musa’nın halkı ‘İşte yakalandık!’ 
dediler. Musa, ‘Hayır! Eminim ki Rabb’im benimledir, 
bana bir çıkış yolu gösterecektir.’ dedi.” (Şu’arâ suresi, 
61- 62. ayetler)

Bu metinden Hz. Musa ile ilgili aşağıdakilerin han-
gisine ulaşılabilir?

A) Sihirbazların hilelerini boşa çıkarmıştır. 

B) Allah’a olan teslimiyeti ile inananlara örnek olmuş-
tur.

C) Kardeşi Hz. Harun ile desteklenmiştir.

D) Firavun’a karşı galip gelmiştir.

2020 LGS

Çözüm

Metinde; Hz. Musa Kızıldeniz’e geldiğinde İsrailo-
ğullarının yakalandık diye düşünmeleri üzerine Hz. 
Musa’nın “Hayır! Eminim ki Rabb’im benimledir, bana 
bir çıkış yolu gösterecektir.” diyerek Allah’a olan tesli-
miyeti anlatılmış. Metinde hangisine ulaşılabilir denildi-
ği için tevekkül ile de bağlantılı olarak “Hz. Musa’nın 
Allah’a olan teslimiyeti ile inananlara örnek olmuştur.” 
sonucuna ulaşılmaktadır.

Cevap B
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Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) / Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

7.

1. Öğretmen Talha’ya “Bir peygamber tanıyorum: Hz. Musa (a.s.) ve bir ayet tanıyorum: Ayet el-Kürsi” konularında doğru-
yanlış etkinliği uygulamıştır. Talha tablodaki şu işaretlemeleri yapmıştır:

D Y

Ayet el-Kürsi Bakara suresinin 255. ayetidir.

Hz. Musa kardeşleri tarafından kuyuya atılan peygamberdir.

Ayet el-Kürsi üç ayetten meydana gelmiştir. 

Hz. Musa Kızıldeniz’in ortadan ikiye ayrılma mucizesine şahit olmuştur. 

Ayet el-Kürsi namazların oturuşunda okunan bir duadır. 

Hz. Musa dönemin kralı Nemrutla mücadele etmiştir. 

Hz. Musa İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir. 

Buna göre her doğru cevap 15 puan olduğuna göre Talha kaç puan almıştır?

A) 90 B) 75 C) 60 D) 45

2. Yüce Allah Hz. Musa’nın (a.s.) annesine Kasas sure-
si, 7. ayette şöyle vahyetmiştir: “…Onu emzir, başına 
bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. 
Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz 
ve onu peygamberlerden biri yapacağız…”

Verilen ayetten hareketle;

 I. Hz. Musa’nın annesi, korkup kaygılandığı için kaç-
mak zorunda kalmıştır.

 II. Hz. Musa’nın peygamber olacağı daha çocukken 
bellidir.

 III. Hz. Musa’yı (a.s) taşıyan sandık, dalgalarla sürük-
lenerek Allah’ın (c.c.) izniyle Nemrut’un sarayına 
ulaştı.

 IV. Allah (c.c.), Hz. Musa’nın annesine ilahi mesaj 
göndermiştir.

numaralandırılmış bilgilerden hangilerine ulaşıla-
bilir?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve IV D) III ve IV

3. K. “Mûsâ’ya otuz gece süre belirledik, buna on (gece) 
daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk 
geceye tamamlandı. Mûsâ, kardeşi Hârûn’a, ‘Kav-
mim arasında benim yerime geç ve yapıcı ol. Sa-
kın bozguncuların yoluna uyma” dedi.’ ” (A’raf su-
resi, 142. ayet)

L. “Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların 
peşine düştü de, deniz onları görülmedik bir şekil-
de kuşatıp yuttu.” (Taha suresi, 68. ayet)

M. “…Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle 
bir güç vereceğiz ki, bu sayede size erişemeye-
cekler, mûcizelerimizle siz ve size tâbi olanlar üs-
tün geleceksiniz.” (Kasas suresi, 35. ayet)

N. “İki topluluk birbirini görünce Mûsâ’nın arkadaşla-
rı, “Eyvah yakalandık” dediler.” (Şuara suresi, 61. 
ayet)

Hz. Musa’nın (a.s.) hayatıyla ilgili verilen ayetlerin 
kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde 
doğru verilmiştir?

A) M - K - L - N  B) M - N - L - K

C) L - K - N - M D) M - L - N - K
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5. (K) “Musa: Asla! dedi, Rabbim şüphesiz benimle-
dir, bana yol gösterecektir.” dedi. Bunun üzerine 
Musa’ya, “Asan ile denize vur!” diye vahyettik. De-
niz derhâl yarıldı, her parça koca bir dağ gibi oldu. 
Ötekilerini de oraya getirdik. Musa’yı ve beraberin-
dekilerin hepsini kurtardık...”

(L) “Kardeşim Harun’un dili benimkinden daha düz-
gündür. Onu da benimle birlikte, beni doğrulayan 
bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben, onların 
beni yalanlamalarından korkuyorum.”

(M) “Firavun’un karısı: o, senin ve benim göz aydınlığı-
mız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin, belki bize 
faydası dokunur veya onu evlat ediniriz, demişti. 
Onlar işin farkında değillerdi.” 

(N) “İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı çok 
aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir 
üslupla söyleyin, ola ki aklını başına toplar veya 
içine bir korku düşer.”

Hz. Musa’nın (a.s.) hayatıyla ilgili “K-L-M-N” harf-
leriyle gösterilen ayetler, olayların oluş sırasına 
göre nasıl sıralanmalıdır?

A) M - L - N - K B) L - N - K - M

C) M - N - L - K D) N - L - K - M

6. I. Gönderilmiş bütün peygamberler gibi onun da me-
sajı tevhitti.

II. En büyük destekçisi kardeşi Hz. Yusuf’du (a.s.).

III. Gösterdiği mucizelerden biri ölüleri diriltmektir.

IV. Kâbe’nin yapımında Hz. İsmail (a.s.) ile birlikte ça-
lışmıştır.

Yukarıda numaralanmış olarak verilen bilgilerden 
hangileri Hz. Musa (a.s.) ile ilgili değildir? 

A) I ve II. B) II ve III.

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

7. Hz. muhammed (s.a.v.)’in farz namazların ardından 
okunmasını tavsiye ettiği ve okuyan kimselerin 
Allah’ın (c.c.) koruması altında olduğunu söylediği 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayet el-Kürsi

B) Fatiha

C) Sübhâneke

D) Amenerrasulü

8. Hz. Musa’nın (a.s.) peygamberliği sırasında kendi-
sine yardımcı olması için “…dili benimkinden daha 
düzgündür. Onu da benimle birlikte, beni doğrula-
yan bir yardımcı olarak gönder.” diyerek duasında 
Allah’tan (c.c) istediği peygamber aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Hz. Şuayb (a.s.)

B) Hz. Harun (a.s.)

C) Hz. Süleyman (a.s.)

D) Hz. Yusuf (a.s)

9. I. Tevhid inancı vurgulanmıştır.

II. Kâinattaki her şeyin Allah’ın bilgisinde gerçekleşti-
ği ifade edilmiştir.

III. Kullarını gözetmenin Allah’a zor gelmeyeceğinden 
bahsedilmiştir.

IV. Allah’ın sabredenlere yardım edeceği bildirilmiştir.

Numaralanmış olarak verilen bilgilerden hangisi 
Ayet el-Kürsi ile ilgili değildir? 

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

4. Hz. Musa (a.s.) İsrâiloğullarına gönderilen, kendisine ilahi kitap olan Tevrat’ın verildiği peygamberdir. Yüce Allah ile 
konuştuğu için “Kelimulla” denilmiştir. Hz. Yâkub’un (a.s.) soyundandır. Harun Peygamber (a.s.) de kardeşidir. Hz. 
Yûsuf’tan sonra, Mısır’da, İsrâiloğulları iyice artıp çoğaldı. Bunlar Hz. Yâkûb ve Hz. Yûsuf’un bildirdikleri dine inanıyorlar 
ve emirlerini yerine getiriyorlardı. Mısır’ın eski yerlisi Kıbti kavmiyse yıldızlara ve putlara taparlardı ve İsrâiloğullarına 
hakaret gözüyle bakar, başlarında bulunan firavunlar onları esir gibi ağır işlerde kullanırlardı.

Bu metinde Hz. Musa ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Hangi kavme gönderildiğine

B) Kendisine hangi ilahi kitabın verildiğine

C) Soyunun hangi peygamberden geldiğine

D) Kızıldeniz’in ortadan ikiye ayrılma mucizesine şahit olduğuna
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Ünite Testi

TEST
8.

1. 
K A Z A E A F A B Ö

A E M İ K A İ R Ş M

M A K I L F R I A Ü

E C E L K A A Z E R

H A Y I R İ D I K İ

U A E L M E E K B T

S O R U M L U L U K

T E V E K K Ü L Y K

B A Ş A R I T U Y Z

Bu bulmacanın içine karışık olarak kaderle ilgili bazı kavramlar yazılmıştır.

Buna göre bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Yüce Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içinde programlamasına, takdir etmesine ne denilmektedir?

B) Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı, Allah tarafından sağlanan yaşamak için gerekli her türlü nimetlere ne 
denilmektedir?

C) Bir işi yaparken elinden gelen gayreti gösterip kalben Allah’a bağlanıp O’na güvenmeye, sonucu O’ndan beklemeye 
ne denilmektedir?

D) Kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği davranışların sonucunu üstlenmesine ne denilmektedir?

2. Kader ve kaza konusunda ders tekrarı yapan Emre 
aklında kalan bazı bilgileri not almıştır. 

Buna göre Emre’nin tuttuğu notlardan hangisi doğ-
rudur? 

A) Kader Allah’ın dilemesi ile olurken kaza kulun terci-
hinden kaynaklanmaktadır. 

B) Kader olacak olaylar ile ilgiliyken kaza olmuş olay-
larla ilgilidir. 

C) Kader de kaza da Allah’ın dilemesi ile ilgili olduğun-
dan ikisi arasında bir fark yoktur. 

D) Kader ve kaza kavramları birbirinden farklı olmayan 
aynı anlama gelen iki kavramdır.

3. ---- yasalar madde ve enerjinin oluşumu, yapısı ve 
maddeler arası ilişkilerle ilgilidir. Evrenseldir. Deney 
ve gözlemle anlaşılabilir.

Bu metinde boş bırakılan yer aşağıdakilerden han-
gisiyle tamamlanırsa doğru olur? 

A) Fiziksel B) Biyolojik

C) Astrolojik D) Toplumsal 

4. I. Allah evreni yaratmış, daha sonra onu kendi hâline 
bırakmıştır. 

II. Allah evreni belli bir ölçü ve düzen içinde yaratmış 
fakat işleyişine belli bir yasa ve kural koymamıştır. 

III. Allah evrenin kendiliğinden ve tesadüfler ile mey-
dana gelmesini takdir etmiştir. 

IV. Allah evreni belli bir düzen içinde yaratmış ve işle-
yişine belirli yasalar koymuştur.

Yukarıda numaralanmış olarak verilen bilgilerden 
hangisi doğrudur?

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

5. Aşağıdaki yasalardan hangisi Allah’ın evrene koy-
duğu biyolojik yasalara örnek olarak gösterilebi-
lir? 

A) Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi 

B) Anne karnındaki bebeğin dokuz ay on günlük süre 
sonucunda dünyaya gelmesi 

C) Suyun 0°C’de donması, 100°C’de kaynaması 

D) Toplumların adalet ilkesi gereği ayakta durması
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Ünite Testi8.
TEST

6. Evrensel yasalara örnekler:

  • Bitkilerin fotosentez yaparak besin üretmesi

  • Hücrelerin bölünerek çoğalması

  • Mevsimlerin oluşumu

  • Etle beslenen hayvanların çene yapılarının otla beslenenlere göre farklı olması

Verilen ayetlerden hangisi yukarıdaki örnekler gruplandırdığında dışarıda kalan örnek ile örtüşür?

A) “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)

B) “…Sizi yaratan, size kulaklar gözler ve kalp veren O’dur…”
(Mülk suresi, 23. ayet) 

C) “Allah, bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, 
kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah, dilediğini yaratır. Çünkü Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” 

(Nur suresi, 45. ayet)

D) “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.” 
(Şuara suresi, 7. ayet)

7. “Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah’ın iznine bağlı olma-
sın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, 
dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de 
ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şük-
redenleri mükâfatlandıracağız.”

(Âl-i İmran, 145. ayet)

Verilen ayette altı çizili bölümde vurgulanan husus 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cüzi irade  B) Sorumluluk

C) Külli irade  D) Biyolojik yasalar

8. “İnsanoğlu diğer bütün varlıklardan farklı olarak yap-
tığı davranışlarından dolayı sorumluluk sahibidir. Bu 
sebeple her bir davranışının sonuçlarına katlanması 
gerekir.” 

Bu bilgi doğrultusunda insanoğlunu diğer varlık-
lardan farklı olarak sorumlu kılan iki özelliği aşağı-
dakilerden hangisidir? 

A) Yemesi ve içmesi 

B) Yorulması ve dinlenmesi 

C) Aklı ve iradesi 

D) Konuşması ve dinlemesi

9. Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin kader 
anlayışıyla çelişmektedir? 

A) Çalıştığı sınavda başarısız olan bir öğrencinin nere-
de hata yaptığını araştırarak diğer sınavda hataları-
nı telafi etmeye çalışması 

B) Sınav için gerekli tüm hazırlıkları yapmasına rağ-
men sınav günü rahatsızlanan bir öğrencinin nasip 
değilmiş deyip bir daha sınava girmemeye karar 
vermesi 

C) Aracının kışlık bakımını yaptıran bir şoförün kaza 
yapması neticesinde sakatlanması fakat isyan et-
memesi 

D) Kanser hastalığına yakalanan annesini tedavi ettir-
meye karar veren bir evladın gerekli tüm tedavi yol-
larını araştırıp uyguladıktan sonra şifayı Allah’tan 
beklemesi

10. Rızkı veren Allah’tır. Ancak bu rızkı elde etmek için 
çalışıp çabalamak, gayret göstermek gerekmektedir. 

Buna göre aşağıda verilen atasözlerinden hangisi 
verilen metne örnek oluşturmaz? 

A) Ne ekersen onu biçersin 

B) Ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına 

C) Emeksiz yemek olmaz 

D) Sakla samanı gelir zamanı
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1. Her canlı, doğar, büyür ve belli bir süre yaşadıktan sonra ölür. Çevremize baktığımızda bu durumun bütün canlılar için 
geçerli olduğunu görürüz. Örneğin toprağa atılan bir tohum, bir süre sonra filizlenir, büyür, olgunlaşır, sonra kurur ve 
yeniden toprağa karışır. İnsan doğar ve kendisi için belirlenen süre kadar yaşadıktan sonra ölür. Ölüm, hayatın değiş-
mez bir gerçeğidir. Buna rağmen ölüm, insanların çoğu için daima korkulan ve istenmeyen bir durum olmuştur. Herkes 
öleceğini bilir ama öleceğini kabullenmek istemez. İnsanın ölümden kaçışının iki temel sebebi vardır. Bunlardan biri 
sevdiklerini kaybetme endişesidir. Diğeri ise ölümle birlikte ebediyen yok olma korkusudur. Ahiret inancı, insanı yok 
olma korkusundan kurtarır. Çünkü ahirete inanan insan için ölüm, geçici hayatın son bulması, yeni ve sonsuz bir hayatın 
başlaması demektir. Bu durumda ölümden kaçışın bir anlamı yoktur. Önemli olan, ölüm gerçeğini unutmamak ve ona 
hazır olmaktır. Hz. Muhammed (s.a.v.) “İnsanların en akıllısı, ölümü unutmayan ve ona hazırlıklı olan kimsedir.” buyu-
rarak bu gerçeğe işaret etmiştir.

Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A) “Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.” 
(Enbiyâ suresi, 35. ayet)

B) “Hiç kimse yok ki ölümü Allah’ın elinde olmasın. (Ölüm) belli bir süreye göre yazılmıştır...”
(Al-i İmran suresi, 145. ayet)

C) “Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz olarak yiyin, eğer gerçekten yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız O’nun ni-
metine şükredin.” 

(Nahl suresi, 114. ayet) 

D) “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Sorumluluk sahibi olanlar için ahiret yurdu muhakkak 
ki daha hayırlıdır. Hâlâ akıl erdirmiyor musunuz?”

(En’am suresi, 32. ayet)

2. Seda Öğretmen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 
tahtaya aşağıdaki hadisi-i şerifi yazmış ve öğrencileri-
ne “Yazdığım hadis-i şerifi insanın sorumluluğu açısın-
dan yorumlayınız.” demiştir. 

“Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden he-
saba çekilmedikçe Rabb’inin huzurundan bir yere 
kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdi-
ğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını 
nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiği ile 
amel edip etmediğinden.”

Tahtadaki hadis-i şerifi öğrencilerinden bazıları şöyle 
yorumlamıştır:

Ali :  İnsanın akıl sahibidir ve yaptıklarından so-
rumludur. 

Ersun :  İnsan kendisine verilen nimetlerin hakkını 
verip veremediğinin hesabı görülecektir.

Fatma :  İnsanın inandığı ile yaşama zorunluluğu 
yoktur. Allah’a inanması yeterlidir.

Vildan :  Hesap günü bu sorumluluklarımızın yerine 
getirilip getirilmediğine bakılacaktır.

Buna göre hangi öğrencinin cevabı doğru değildir?

A) Ali B) Ersun C) Fatma D) Vildan

3. Allah (c.c.) kâinattaki her şeyi belli bir ahenk ve düzen-
le yaratmıştır. Bu düzen varlıkların uyumlu bir sistem 
oluşturmasını ve canlı yaşamının devamlılığını sağla-
maktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın her şeyi bir ölçü 
ve düzene göre yarattığına doğru bir örnek oluş-
turmaz? 

A) Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi 

B) Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi 

C) Suyun 100°C’de kaynaması 0°C’de donması 

D) Hayvanların bir kısmının yumurtlama yoluyla üre-
mesi

4.       • Gece ve gündüz oluşumu

  • Bitkilerin sulanmadığında solup kuruması 

  • Her toplumun belli bir ecelinin olması 

Verilen örnekler evrendeki yasalardan birisiyle eş-
leşecektir. Buna göre yapılan eşleştirmeden sonra 
aşağıdakilerden hangisi dışarda kalır? 

A) Toplumsal yasalar  B) Fiziksel yasalar 

C) Kimyasal yasalar  D) Biyolojik yasalar
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5. I. “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece 
kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.”

(Rahmân suresi, 26, 27. ayetler)

II. “O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.”
(Alak suresi, 2. ayet)

III. “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üs-
tün ve bilen Allah’ın kanunudur.” 

(Yâsîn suresi, 38. ayet)

IV. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin 
sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...” 

(Fâtır suresi, 44. ayet)

Allah evrendeki düzeni birtakım yasalara bağlamıştır. 

Buna göre yukarıda verilen ayetlerden hangisi top-
lumsal yasalara işaret etmektedir?

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

 

6. I. “Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını 
ve hesabı bilmeniz için ona (aya) birtakım menzil-
ler takdir eden O’dur. Allah bunları, ancak bir ger-
çeğe (ve hikmete) binaen yaratmıştır…” 

(Yunus suresi, 5. ayet)

II. “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar ya-
ratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan 
odur. Geceyi de gündüzün üzerine o örtüyor…” 

(Ra’d suresi, 3. ayet)

III. “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri gel-
diğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir 
an öne alabilirler.” 

(A’râf suresi, 34. ayet)

Numaralanmış olarak verilen ayetlerle ilgili aşağı-
daki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) I. ayet fiziksel yasalara örnektir.

B) II. ayet sadece biyolojik yasalardan bahsetmekte-
dir.

C) III. ayet biyolojik yasalara örnektir.

D) II. ayetteki altı çizili bölüm toplumsal yasalara işaret 
etmektedir. 

7. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi kaderle ilgili 
kavramlardan farklı birine işaret etmektedir?

A) “…Kim Allah(ın yasakların)’dan sakınırsa (Allah) 
ona bir çıkış (yolu) gösterir. Ve onu ummadığı yer-
den rızıklandırır. Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona 
yeter…” 

(Talâk suresi, 2, 3. ayetler)

B) “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir 
ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…” 

(En’âm suresi, 2. ayet)

C) “…İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” 
(İbrahim suresi, 11. ayet)

D) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip da-
yan…” 

(Furkân suresi, 58. ayet)

8. Nisa :  “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey 
yüklemez. …” 

(Bakara suresi, 286. ayet)

Emine :  “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İs-
ter şükredici olsun ister nankör.” 

(İnsan suresi, 3. ayet)

Zeynep :  “…Hiçbir kimse başkasının günahını yüklen-
mez…” 

(Zümer suresi, 7. ayet)

Beyza :  “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)

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği 
ayet insanın tercihlerinin sonuçlarına katlanması 
gerektiğine işaret etmektedir? 

A) Nisa B) Emine

C) Zeynep D) Beyza
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2. Adana’dan Malatya yönüne giden yük treninin 2 va-
gonu, önceki gün akşam saatlerinde Pazarcık-Gölbaşı 
arasında rayların sıcaktan genleşip ‘S’ vermesi ne-
deniyle raydan çıktı. Vagonlar raydan çıktıktan sonra 
devrildi. Kaza nedeniyle yol dün öğle saatlerine kadar 
ulaşıma kapandı. Rayların değiştirilmesinin ardın-
dan, yol yeniden ulaşıma açıldı. Meteoroloji verilerine 
göre, gölgede ölçülen hava sıcaklığı 41 derece olan 
Kahramanmaraş’ta, sıcağın etkisiyle rayların genleş-
tiği, kaza bölgesinde yaklaşık 400 metrelik bölümün 
hasar gördüğü belirtildi.

Bu haberde geçen evrensel yasaya aşağıdaki ayet-
lerden hangisi örnek olarak verilemez?

A) “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yeryü-
zünde durdurduk…” 

(Mü’minun suresi, 18. ayet)

B) “Allah bütün canlıları suda yarattı…”
(Nur suresi, 45. ayet)

C) “Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah’tır.” 
(Furkan suresi, 62. ayet)

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

(İbrahim suresi, 32. ayet)

3. I. Daima diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir. 

II. İnsan gerçekten ziyan içindedir.

III. O, kullarının önlerinde ve arkalarında ne varsa 
hepsini bilir. 

IV. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve yeri kaplar. 

Yukarıda verilenlerden hangisi Ayet el-Kürsi’nin 
anlamı içinde yer almaz?

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

4. • “Allah bütün canlıları sudan yarattı…” 

(Nûr suresi, 45. ayet)

  • “Gökten uygun bir ölçüde yağmur indirip onu yer-
yüzünde durdurduk…” 

(Mü’minûn suresi, 18. ayet)

  • “Yeryüzüne bakmazlar mı! Orada her güzel çiftten 
nice bitkiler yetiştirdik.” 

(Şuarâ suresi, 7. ayet)

  • “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra 
da sizi birbirinize eş kıldı. Onun bilgisi olmadan hiç-
bir dişi ne gebe kalır ne doğurur…” 

(Fâtır suresi, 11. ayet)

Bu ayetler evrensel yasalara göre gruplandırıldı-
ğında dışarıda kalan ayet hangi yasayla ilgilidir?

A) Biyolojik yasa B) Toplumsal yasa 

C) Psikolojik yasa D) Fiziksel yasa

5. I. Allah insanı din seçiminde özgür bırakmıştır.

II. İnsan gücü oranında yapabileceklerinden sorum-
ludur.

III. İnsan düşünce ve davranışlarında özgür olmadı-
ğından yaptıklarından sorumlu değildir.

IV. İnsanın kaderi alın yazısıdır, bu sebeple tercih 
şansı yoktur.

İnsanın iradesi ve kaderle ilgili olarak verilenler-
den hangileri yanlıştır? 

A) I ve II. B) I ve III.

C) II ve III. D) III ve IV.

1. İrade, insanın en az iki seçenekten birini tercih etme gücü olarak ifade edilir. Bu iradeye cüzi irade de denir. İnsan cüzi 
iradesi kapsamında yaptıklarından sorumludur. İnsan aklı ve iradesini doğru olanı tercih etme yönüne kullanmalı, özgür 
iradesiyle yaptığı tüm seçimlerinden de sorumlu olduğunu unutmamalıdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen metinle aynı doğrultudadır?

A) Sınavına çalışmadan girip düşük not alan Utku’nun öğretmenini suçlaması

B) Hastalandığında tedavi olmayan Havva’nın Allah şifa vermezse yapacak bir şey yok demesi

C) Arabasına gerekli bakım ve kontrolleri yapıp yola çıkan Selma’nın Allah kaza vermesin diye dua etmesi

D) İşine düzenli gitmeyen ve borçlarını ödeyemeyen Ali’nin rızık Allah’tandır demesi
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6. Çağrı, 1999 yılında doğmuştur. Geçtiğimiz sene üni-
versiteye giren Çağrı, yaklaşık üç yıl sonra mezun ola-
caktır. Üniversiteden sonraki çalışmalarını Amerika’da 
yürütecektir. Çağrı geçimini sağlamak için gelecek ay 
bir mağazada yarı zamanlı, satış elemanı olarak çalış-
maya başlayacaktır.

Verilen metinde Çağrı ile ilgili bahsedilen durum-
lardan hangisi kazaya örnek olarak gösterilebilir?

A) 1999 yılında doğması 

B) Üniversiteden sonra Amerika’ya gidecek olması 

C) Gelecek ay çalışmaya başlayacak olması 

D) Yaklaşık üç sene sonra mezun olacak olması 

7. “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde ede-
bilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler önüne 
serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine ek-
siksiz olarak verilecektir.” 

(Necm suresi, 39-41. ayetler)

Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi verilen 
ayetle aynı konuya işaret etmektedir?

A) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yükle-
mez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötü-
lük de kendi zararınadır…” 

(Bakara suresi, 286. ayet)

B) “…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp 
güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenle-
ri sever.”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

C) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yük-
lenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…”

(Buharî, Zekât, 50)

D) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şük-
redici olsun ister nankör.” 

(İnsan suresi, 3. ayet)

8. Aşağıda verilen ayetlerden hangisi kaderle ilgili 
kavramlardan “rızık” konusuna işaret etmektedir?

A) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürü-
leceksiniz.” 

(Ankebût suresi, 57. ayet)

B) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Be-
lirli bir süreye göre yazılmıştır...” 

(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)

C) “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir 
ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…” 

(En’âm suresi, 2. ayet)

D) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığın-
dan başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet)

9.       • “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Son-
ra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan 
hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…” 

(Fâtır suresi, 11. ayet)

  • “... Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin 
diye gemileri de hizmetinize verdi...” 

(İbrâhim suresi, 32. ayet)

  • “… Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu değiş-
tirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez…” 

(Ra’d suresi, 11. ayet)

Yukarıda verilen ayetler sırasıyla evrendeki yasa-
lardan hangilerine işaret etmektedir?

A) Biyolojik yasalar – Toplumsal yasalar – Fiziksel ya-
salar 

B) Fiziksel yasalar – Toplumsal yasalar – Biyolojik ya-
salar 

C) Biyolojik yasalar – Fiziksel yasalar – Toplumsal ya-
salar 

D) Toplumsal yasalar – Biyolojik yasalar – Fiziksel ya-
salar



33

Be
yi

n 
Ta

kı
m

ı Y
ay

ın
la

rı

Ünite Testi

TEST
11.

2. “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme 
zamanı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıl-
dı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin 
takdiridir (ölçüp biçmesidir).”

(En’âm suresi, 96. ayet)

Verilen ayetten hareketle Allah’ın kâinatta olmuş 
ya da olabilecek şeyleri sonsuz ilmiyle bilip takdir 
etmesi aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilir? 

A) Kaza B) Kader

C) Fiziksel yasa D) İrade

3. “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak 
yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü 
kandillerle süsledik ve onu koruduk…”

(Fussilet suresi, 12. ayet)

Verilen ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) Biyolojik yasalar  B) Rızık 

C) Tevekkül  D) Kaza

4. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın 
yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere 
daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor mu-
sun?”

(Mülk suresi, 3. ayet)

Verilen ayette vurgulanan asıl husus aşağıdakiler-
den hangisidir? 

A) Allah’ın sonsuz rahmet sahibi olduğu 

B) Allah’ın sadece Müslümanlara rahmet ettiği 

C) Allah’ın göğü yedi tabaka şeklinde yarattığı 

D) Allah’ın her şeyi bir ölçüyle yarattığı 

5. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın yaratılışın-
daki ölçüye dikkat çekmektedir? 

A) “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. 
Bunların her biri bir yörüngede yüzmektedirler.” 

(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

B) “...Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler ve-
ren O’dur…” 

(Mülk suresi, 23. ayet)

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

D) “Her şeyin, kaynağı bizim katımızdadır…” 
(Hicr suresi, 21. ayet)

1. Kader ve kazaya iman konusuna çalışan 8. Sınıf öğrencisi Ceyda kitabında şu ayeti okumuştur: “Yeryüzünde vuku 
bulan ve sizin başınıza gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta yazılmış olmasın. 
Şüphesiz bu, Allah’a (c.c.) göre kolaydır. (Allah (c.c.) bunu) elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve Allah’ın (c.c.) size ver-
diği nimetlerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü Allah (c.c.), kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez.” 
(Hadid suresi, 22-23. ayetler) Ceyda bu ayeti okuyunca hayatta anlamakta zorlandığı bazı olayların sebebini anlamaya 
başlamıştır. Bu sebeple de bazı kararlar almıştır.

Verilen metinden hareketle Ceyda’nın aldığı kararlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Başıma bir musibet geldiğinde hemen isyan etmeyeceğim.

B) Bir başarı elde ettiğimde Allah’ı (c.c.) unutarak “Bunu ben yaptım” demeyeceğim, kibirlenmeyeceğim.

C) Zorluklarla mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim.

D) Kader karşısında çaresiz olduğumu ve hiçbir etkinliğim olmadığını anladığım için boşa çabaladığımı bilerek ümitvâr 
olmayacağım.
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6. Muhammed Öğretmen, derste öğrencilere ‘adam çizmece’ oyunu oynatacaktır. Sinem tahtaya kalkar.

Oyunun kuralları şöyledir:

• Tahtaya gelen öğrenciye ders ile ilgili sorular sorulacak.

• Her doğru cevap için tahtaya sırası ile “baş”, “gövde”, “sağ el”, “sol el”, “sağ ayak” ve “sol ayak” çizilecektir.

• Bir öğrencinin adamı tam olarak çizebilmesi için 6 soruya da doğru cevap vermesi gerekmektedir.

Öğretmenin Sorduğu Sorular Sinem’in Verdiği Cevaplar
İnsan için belirlenen ömür bittiğinde ne gerçekleşir? Hastalık
Allah’a ait olan sınırsız iradeye ne ad verilmektedir? Cüz’i irade
İnsanlar arası ilişkiler, toplumun gelişmesi ve değişmesi hangi yasayla ilişkilendirilir? Toplumsal yasa
Bir çiftçinin tarlayı sürdükten sonra tohumu ekmesi, gerekli sulama ve bakımı yaptık-
tan sonra gerisini Allah’a bırakmasına ne ad verilir?

Tevekkül

Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların rızkı kime aittir? Hayırsever insanlara
Hak ve adaletten ayrılarak zulüm ve haksızlıkla bir şeyleri elde etmek başarı sayılır 
mı?

Sayılır

Verdiği cevaplara göre oyunun sonunda Sinem’in çizilmiş adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) B) C) D)

7. İnsanın doğuştan getirdiği bazı özellikleri vardır ve 
bunları seçemez. Bu özellikler külli irade alanında ger-
çekleşir. 

Buna göre insanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi 
külli irade alanında gerçekleşir? 

A) Davranışları  B) Irkı 

C) Ahlakı  D) Sözleri

8.  “Gökten su indiren O’dur. (Buyurdu ki:) İşte biz her 
çeşit bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden 
üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hur-
manın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağla-
rı, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik; birbirine 
benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve 
olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın! Kuş-
kusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler 
vardır.”

Verilen ayette altı çizili bölüm aşağıdaki yasalar-
dan hangisine örnek oluşturur? 

A) Toplumsal yasalar  B) Kimyasal yasalar 

C) Fiziksel yasalar  D) Biyolojik yasalar 

9. “Ayın dolaşımı 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.” 

(Yâsîn suresi, 39-40. ayetler)

Verilen ayetler aşağıdaki yasalardan hangisine ör-
nek oluşturur? 
A) Psikolojik yasalar  B) Fiziksel yasalar 
C) Biyolojik yasalar  D) Toplumsal yasalar

10. İnsan özgür iradesiyle gerçekleştirdiği her davranış ve 
sözünden sorumludur. Bu sebeple insan yaptıkların-
dan hesaba çekilecektir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen 
metinde bahsedilen durumu açıklamaktadır? 
A) “... Aklınızı kullanmıyor musunuz?” 

(Mü’minûn suresi, 80. ayet)

B) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara 
yardım etmeyi emreder…” 

(Nahl suresi, 90. ayet) 

C) “Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve 
hikmete uygun olarak ve belirli bir ecel için yarattık...”

 (Ahkâf suresi, 3. ayet)

D) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim 
kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…”

 (Fussilet suresi, 46. ayet)




