
YENİ TARZ YAYINLARI

DİN KÜLTÜRÜ
VE 

AHLAK BİLGİSİ

KAMP KİTABI

1



KAZANIMLAR

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. D.8.1.1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.
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1. I. “Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Ona iki yolu (doğru ve eğriyi) göstermedik mi?”

 (Beled suresi, 8-10. ayetler)

 II. “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde dü-
şünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.” 

 (Al-i İmran suresi, 191. ayet)

 III. “O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mülkünde hiçbir ortağı 
da yoktur. O, her şeyi yaratmış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir etmiştir.”

 (Furkan suresi, 2. ayet)

 IV. “Biz, gökten belli bir ölçüde su indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk. Bizim onu tamamen gider-
meye de muhakkak gücümüz yeter.”

 (Müminun suresi, 18. ayet)

 Yukarıda yer alan ayetlerin konuları göz önünde bulundurulduğunda hangisi diğerinden farklıdır?

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

2. 

Yüzyılın başarısı: Onlarca yıllık araştırmalar sonrası uzay bilimciler ilk kez çekim dalgalarını doğrudan gözlemlediklerini 

duyurdular. Nobel Ödülü alabileceği düşünülen keşifte ABD'deki Ligo Çekim Dalgaları Gözlemevi astrofizikçileri, gözlemleri 

sırasında birbiriyle çarpışan iki kara delik tespit ettiklerini ve bu çarpışmanın sesinin kaydedildiğini bildirdiler. Böylece ünlü 

fizikçi Albert Einstein'ın 100 yıl önceki genel görelilik kuramında geçen “kütle çekim teorisi” de doğrulanmış oldu. Einstein'ın 

genel görelilik kuramı, kütle çekim dalgalarının varlığını öngörüyor. Buna göre çekim dalgaları yıldız gibi büyük gök cisimleri 

hızlandığında ortaya çıkıyor ve uzayı büküp genişletiyor. Cisimlerin kütleleri ne kadar büyükse, çekim kuvveti de o kadar 

büyük oluyor. Bu kuram, kara delik gibi büyük kütleli cisimlerin hem çok fazla çekim kuvvetine hem de zamanı bükebilme 

yeteneğine sahip olduğunu öngörüyor. Einstein, yüzyıl önce uzayın uzunluk, genişlik ve derinlikten oluşan üç boyutuna 

dördüncü boyut olarak zamanı eklemişti. Einstein’a göre uzay ve zamanın birlikte düşünülmesi gerekiyordu. Çünkü 

evrendeki olaylar zamanla değişiyordu. İşte bu dört boyutlu yapıya “uzay-zaman” deniyor.

 Metinde anlatılanlardan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) Evren farklı boyutlardan oluşmaktadır.

B) Einstein evrendeki cisimlerin rastgele hareket ettiğini bu nedenle bazılarının karadelikler tarafından yutulduğunu 
keşfetmiştir.

C) Milyonlarca yıldır var olan evreni, insanoğlu henüz yeni keşfetmeye ve anlamaya başlamıştır.

D) Einstein ortaya koyduğu fizik teorileriyle aslında evrende var olan yasaları ortaya çıkarmıştır.
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3. 

Termodinamik bilimi fiziğin en temel konularından biridir ve dört temel yasadan oluşur. Bu yasalar; ısıl denge, 
enerji korunumu, entropi ve ısıl verim kavramı çevresinde şekillenir ve fizikte genel bir geçerliliğe sahiptir. 
1877’de Avusturyalı fizikçi Ludwig Boltzmann, entropiyi fiziksel sistemde düzensizliğin bir ölçüsü olarak ta-
nımlar. Bu formül “her şeyin mutlak bir sonu vardır” söyleminin bir anlamda canlı-cansız her şeyi kapsayan 
ifadesidir diyebiliriz. Bir fizik terimi olarak entropi, daha sonraları ekonomiden sağlığa, sosyolojiden felsefeye 
birçok alana uyarlandı. Medeniyetler de canlı varlıklar gibi doğar, gelişir ve yok olurlar. Bazıları biraz az, bazıları 
da biraz daha fazla hüküm sürse de onları ve hepimizi mutlaka bir son bekliyor. Görüldüğü gibi termodinamik 
yasalar yalnızca fiziksel sistemler için değil toplumsal süreçler için de yol gösterici oluyor ve bize bir sonumuz 
olduğunu hatırlatıyor. 

 Metinde yer alan entropi yasasının sosyal sistemlere uyarlanmasının esas amacı aşağıdakilerden hangisi ola-
bilir?

A) Bütün fiziksel yasalar, toplumlar için de geçerlidir.

B) Toplumsal yasalar fiziksel yasalardan etkilenerek ortaya çıkmıştır.

C) Termodinamik yasalar fiziğin en geçerli dört yasasıdır.

D) Termodinamik yasalar sadece fiziksel sistemler için değil toplumsal süreçler için de yol gösterici olabiliyor.

4. 

Kadere ve kazaya iman Allah’a (c.c.) imanın doğal bir sonucudur. Allah’ın (c.c.) sonsuz ilim sahibi olduğunu, ira-
desinin bütün varlıkları kuşattığını ve O’nun kudretinin yarattığı bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmek 
Allah’a (c.c.) imanın gereğidir. Cibril hadisi olarak bilinen hadisi şerifte şu ifadeler yer alır: Cebrail (a.s.) “Bana 
iman hakkında bilgi ver?” diye sordu. Hz. Peygamber de (s.a.v.): “Allah’a (c.c.), meleklerine, kitaplarına, pey-
gamberlerine, ahiret gününe, kadere yani hayır ve şerrin Allah’tan (c.c.) olduğuna da inanmandır.” cevabını verdi.

 Parçadan çıkarılabilecek esas düşünce aşağıdakilerin hangisidir?

A) Hz. Peygamber (s.a.v.) iman ile ilgili konuları Cebrail adlı melekten öğrenmiştir.

B) Kaza ve kadere iman hakkında ayetlerde açıkça bilgi olmamasına rağmen, hadislerde kadere iman hakkında geniş 
bilgiler bulunmaktadır.

C) Kazaya ve kadere inanmak Allah’a (c.c.) imanın neticesi ve İslam dininin inanç esaslarındandır.

D) Kadere iman Allah’ın (c.c.) ilim ve kudret sıfatları ile ilgilidir.
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5. 

 I. Dünya güneş etrafında dönerken aynı zamanda kendi etrafında da döner. Dünya bu hareketleri belli bir yörüngede 
giderek gerçekleştirir.

 II. Dünya dönüş ekseninde 23° 27’ lik bir eğimle hareket etmektedir.

 III. Dünyanın bu hareketleri mevsimlerin oluşumunda etkilidir.

 Güneş ve dünya ile ilgili verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisi hakkında örnek olarak gösterilebilir?

A) Toplumsal yasalar      B)  Fiziksel yasalar

C) Biyolojik yasalar      D)  Kimyasal yasalar

6. 

Yaşanan bir depremde çürük yapılmış binaların yıkılmasıyla binlerce kişi ölür. Bayram tatili dönüşü trafik 
kazalarında yaralıların sayısı birkaç yüzü bulur. Bir öğrenci açıklanan sınav sonuçlarıyla hayallerinin bir yıl 
daha gerçekleşmeyeceğini görür. Hapishaneler “kader mahkumları” ile dolar. Kader, olumsuz veya üzücü 
hemen hemen her durum için kullanılan bir kavramdır. Ne gariptir ki olumsuz durumlarla karşılaşıldığında 
başarısızlığın suçunu kadere yükleyen insanoğlu, olumlu durumlarda o başarıyı nasip eden Allah’a (c.c.) 
şükretmekten geri durur. Böylece başarıyı kendinden, başarısızlığı kaderden bilir. Çünkü çoğu zaman kader 
kavramı sorumluluktan kaçışımızın bahanesi ve aracı olarak kullanılır.

 Paragraftan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanlar iyi, güzel olumlu ve başarılı sonuçları Allah’tan (c.c.) geldiğini, olumsuz ve kötü işlerin ise şeytanın işi oldu-
ğunu düşünür.

B) Olumsuz ve üzücü durumları kaderden bilmek kişinin kendi sorumluluğundan kaçma çabasının bir sonucudur.

C) Afetlerde, kazalarda insanların zarar görmesi, yaralanması veya ölmesi, kendilerinin veya başka insanların hatalı 
davranışlarının sonucudur.

D) Bir öğrenci sınava hazırlanırken yeterli çabayı göstermemiş, gerekli koşulları yerine getirmemişse, başarısız so-
nuçtan kaderi sorumlu tutamaz.
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7. 
Yüce Allah (c.c.) insanı akıl sahibi, iyi ve kötüyü yapmaya gücü yeten, seçim ve eylemlerinden dolayı sorumlu 
tutulan ve neticede ödül ya da cezaya layık olabilecek bir varlık olarak yaratmıştır. Bunun sonucu olarak in-
sanı inanıp inanmamakta özgür bıraktığını ve ona hiçbir zorlamada bulunmadığını bildirmiştir: “Eğer Rabbin 
dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekün iman ederlerdi. Böyle iken onlar inansınlar diye 
sen mi insanları zorlayacaksın?” (Yunus suresi, 99. ayet) Kullarının iradesine müdahalede bulunmadığını 
buyuran yüce Allah (c.c.) Kur’an ayetlerinde insanın “sorumluluğuna” vurgu yaparken ve Allah Resulü de 
(s.a.v.) gerek yaşantısı gerek sözleri ile Müslümanların sorumluluğunun farkında olması için çalışmışken 
……………………..

 Paragrafın devamına yazılabilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ... Allah (c.c.) kullarının iradesini sınırlı tutarak onları sorumluluktan kurtaracaktır.

B) ... sorumluluklarımızı yerine getirmeyip olumsuz sonuçları kadere yüklemek büyük bir yanılgı olacaktır.

C) ... Hz. Peygamberin (s.a.v.) sünnetine uyarak, kaderin bize yüklediği sorumluluğu yerine getirmiş olacağız.

D) ... kaderin kâinatta olacakların önceden Allah (c.c.) tarafından bilineceği, bu bilinmenin ise insanı sorumluluktan 
kurtaracağı anlamını doğuracaktır.

8. 

Tıp otoriteleri tarafından hastalık olarak görülen obezite toplumda özellikle çocuklar için ergenlik dönemin-
de atılacak kilolar olarak düşünülüyor. Obezite ancak sağlıklı ve dengeli beslenmeyle ve ardından fiziksel 
hareket ile önlenebilecek bir hastalıktır. 2020 yılında tüm dünyaya yayılan COVİD-19 hastalığı nedeniyle 
ülkemizde de haftalar süren karantina süreçleri fiziksel aktiviteyi azaltırken dengesiz beslenmeyi artırmıştır. 
Türkiye’de her yıl yüzde 8 oranında artan çocuk obez hasta sayısı 2020 için çok daha endişe verici bir tablo 
ile karşımıza çıkması bekleniyor. Farklı ülkelerde hazırlanan klinik gözlem raporları Covid-19 nedeniyle 
yoğun bakımda yatan genç hastaların büyük çoğunluğunun obez olduğuna dikkat çekiyor. Uzmanlar bugü-
nün çocuklarının geleceğin obez bireyleri olmaması için aileleri iş birliğine davet ediyor. 2020 Mart ayından 
bu yana aktif spordan ve açık alanda hareketten uzaklaştık. Gerek hareketsizlikten gerekse strese bağlı 
olarak normalden daha fazla yiyecek tüketerek kilo aldık. Hem kas gücümüzü yeniden kuvvetlendirerek 
ideal kilomuza ulaşmak hem de bağışıklığımızı destekleyerek Covid-19’a karşı hazırlıklı olmak için sadece 
çocuklarımız değil hepimiz dengesiz ve düzensiz beslenmeden uzak durmalıyız.

 Aşağıdaki ayetlerin hangisi uzmanların metinde yer alan uyarıları ile aynı yöndedir?

A) “Giysilerini temiz tut. Kötü şeylerden sakın.” (Müddessir suresi, 4-5. ayetler)

B) “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzül-
mezler de.” (Zümer suresi, 61. ayet)

C) “… Müminler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.” (Al-i İmran suresi, 122. ayet)

D) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin!..” (Bakara suresi, 168. ayet)
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9. 
İnsanın yaratılış amacı diğer canlılardan çok farklıdır. Diğer canlılar hayatlarını devam ettirmek için beslenmek 
ve nesillerini devam ettirebilmek için üremek gibi içgüdüsel görevlerini yerine getirirler. İnsanlar ise diğer can-
lılardaki temel güdülerden farklı olarak kendisini sevk ve idare etme, sorumluluk alma ve onu yerine getirme, 
aklını kullanarak seçimde bulunma gibi iradesi ile yapabildiği özelliklere sahiptir.

 Parçaya göre insanı diğer canlılardan farklı kılan en temel özellik nedir?

A) Akıl ve iradesini kullanabilme özelliği     

B) Beslenme ve üreme özelliği

C) Diğer canlılara hükmetme özelliği

D) Yaşamını sürdürmek için diğer canlılara ihtiyaç duyma özelliği

10. Uzun bir yolculuğa çıkacak olan bir adam eşine:

 — Ben sefere çıkacağım… Sana ne kadar yiyecek bırakayım, dedi.

 Hanımı Allah’a (c.c.) tam tevekkül eden mütevekkil bir kadındı. Kocasına:

 — Ömrüm boyu yetecek kadar rızık isterim, diye cevap verdi.

 Adam:

 — Ben senin ne kadar yaşayacağını nereden bilebilirim, deyince de hanımı:

 — Öyleyse rızkımı ne kadar yaşayacağımı bilene havale et! dedi. Yani Allah’a (c.c.) bırak demek istedi. Bunun üzerine 
adam, bir şey demeden sefere çıkıp gitti. Bu hali duyan bazı kadınlar, yolculuğa çıkan adamın hanımına:

 — Kocan ne kadar yiyecek bıraktı? diye sormaya başladılar. Mübarek kadın onlara şu cevabı verdi:

 — Benim kocam rızık vermez, rızık yer… Çünkü rızkı ancak Allah (c.c.) verebilir, insanlar ancak bu rızkı kazanan se-
beptir.

 Kıssada anlatılanlara göre mütevekkil (tevekkül eden) kadın ile ilgili bir aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kocasının uzun bir yolculuğa çıkmasını istemeyen kadın, kocasına gönül koyarak onun bırakacağı yiyecekleri iste-
memiştir.

B) Kadın evde yeterli yiyecek olduğunu anlatmaya çalışmıştır.

C) Kadın rızık verenin Allah (c.c.) olduğunu, insanların sadece bu rızkı elde etmek için çabaladığına dikkat çekmiştir.

D) Kadın kocasından ömür boyu yetecek kadar çok yiyecek bırakmasını istemiştir.
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1. 
Evrendeki hiçbir şey başıboş, anlamsız ve amaçsız değildir. Yaratılan her varlık birbiriyle uyum içerisinde ve büyük 
bir bütünün parçası olarak hareket etmektedir. Evrendeki hiçbir şey, Allah’ın belirlediği kural ve kanunun dışına 
çıkmamaktadır. Bu konu ile ilgili Allah Kur’an-ı Kerim de şöyle buyurmaktadır: “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı 
yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya suresi, 33. ayet)

 Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşmamız mümkün değildir?

A) Evrendeki eşsiz düzene

B) Biyolojik yasaların varlığına

C) Fiziksel yasaların varlığına

D) Allah’ın varlığına ve birliğine

2. 
Biyolojik yasalar; canlıların yapısı, beslenmesi ve korunması ile ilgili yasalardır. Bu anlamda her canlı türünün kendi 
yaşadığı ortama uygun özelliklerde yaratılması, farklı üreme şekilleriyle dünyaya gelmesi biyolojik yasalarla ilgilidir. 
Bu konuya verebileceğimiz en güzel örneklerden biri de zürafalardır. Zürafalar, dört beş metreye varan boylarıyla 
karada yaşayan hayvanların en uzun boylusudur. Bu uzun boyu nedeniyle, yaşayabilmesi için kalbinden iki metre 
yukarıdaki beynine kan göndermesi şarttır. Bunun için olağanüstü güçlü bir kalbe ihtiyacı vardır. Nitekim zürafanın 
kalbi kafasından daha büyüktür ve yaklaşık 60 cm uzunluğa ve 11.8 kg’lık bir ağırlığa sahiptir. Zürafaların kalbi 
350 mm Hg’lik bir basınçla kan pompalayacak kadar güçlüdür. Diğer bir ifadeyle, zürafanın tansiyonu 35’e çıksa 
bile bu durumun zürafaya bir zararı olmaz. Canlılar arasındaki en yüksek kan basıncına sahip olan zürafaların 
kalpleri dakikada 170 kez atmakta ve tüm vücuduna 75 litre kan pompalayabilmektedir. Zürafalarda bulunan kan 
hücresi miktarı, bir insanda bulunanın iki katıdır. Zürafalar bir şey yedikten veya içtikten sonra kafalarını yerde 
kaldırdıklarında, kalplerinin beyinlerine yeterli miktarda kanı pompalayabilmesi için normalden iki kat daha fazla 
atması gerekmektedir. Peki normal koşullarda pek çok canlının ölümüne sebep olabilecek kadar güçlü olan bu 
sistem, nasıl olur da zürafaya zarar vermez? Bunun nedeni, özel bir haznenin içinde bulunan sistemin, basıncın 
bu ölümcül etkisini kaldırabilmek için küçük damarlarla kuşatılmış olmasıdır. Bütün bu mükemmellikler de insanı 
Allah’ın varlığına götürür. 

 Verilen paragraftan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Zürafalar bu özellikleri sayesinde hayatlarını daha rahat yaşamaktadırlar.

B) Canlıların farklı özelliklerde yaratılması Allah’ın kudretinin delillerindendir.

C) Tüm varlıklarda eşsiz bir düzen vardır. 

D) Zürafalar bu özelliklerinden dolayı diğer canlı türlerine nazaran daha şanslı varlıklardır.
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3. 
“O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman’ın
yaratışındahiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere

daha bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik
görüyor musun?”

(Mülk suresi, 3. ayet)

“Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Eceli
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler

ne de bir an öne alabilirler…”
(A’raf suresi, 34. ayet)

“Allah’ın izni olmadan hiç kimse ölmez,
(ölüm) belirli bir süreye göre yazılmıştır…”

(Al-i İmran suresi, 145. ayet)

“Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna

bakmazlar mı?…”
(Fatır suresi, 44. ayet)

25
50

75
100

 Merve Öğretmen 8 A sınıfı öğrencilerinden Ela ile İrem’den çarkı ikişer kez çevirmelerini istemiştir. Ela çarkı ilk çevir-
mesinde 100, ikinci çevirmesinde 25 puan almıştır. İrem ilk çevirmesinde 50, ikinci çevirmesinde ise 75 puan almıştır. 

 Buna göre;

 I. Ela çarkı ilk çevirdiğinde toplumsal yasa ile ilgili örnek ayete denk getirmiştir.

 II. İrem çarkı her iki çevirmesinde de biyolojik yasaya örnek ayete denk getirmiştir.

 III. Ela çarkı ikinci çevirmesinde fiziksel yasa ile ilgili örnek ayete denk getirmiştir.

 IV. İrem’in 50 puan alarak denk getirdiği dilimdeki ayet toplumsal yasa ile ilgilidir.

 V. Her iki öğrencide birer kez aynı yasaya denk getirmiştir.

 hangileri kesinlikle doğrudur?

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

4. • Dün akşam İstanbul’un Avrupa yakasında şiddetli gök gürültüsünün hemen ardından bardaktan boşalırcasına yağ-
mur yağdı.

 • Dünyayı etkisi altına alan Covid 19 salgını ülkemizde de birçok can aldı.

 • Dünyada yüz binlerce insanın ölümüne yol açan Covid 19 virüsünün aşısı ancak Ocak 2021 yılında bulunabilecek.

 • Elazığ depreminden etkilenen binlerce insana Türk halkı el ele vererek yardım elini uzattı.

 • Uzay aracı Perseverance yedi aylık bir yolculuktan sonra Kızıl Gezegen’e sorunsuz bir şekilde indi.

 • Temmuz ayında Dünya’dan Mars’a hareket eden uzay aracı önümüzdeki yıllarda gezegende önceki olası mikrobi-
yal yaşamla ilgili araştırmalar yapacak.

 Verilen cümlelerden kaç tanesi kaza kavramı ile ilgilidir?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6
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5. 

Canlıların
Ölmesi

Canlıların
yaratılması

Bitkilerin
fotosentez
yapması

Biyolojik
Yasalar

Yağmurun
canlılara

fayda
sağlaması

 Merve Öğretmen 8-A sınıfının dersinde evrensel yasalar konusunu işlemektedir. Yukarıdaki şemayı tahtaya yansıttık-
tan sonra öğrencilerden birer ayet örnek vermelerini istemektedir.

 Buna göre; 

 Mikail: “Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne bir an öne alabilirler.’’ 
(A’raf suresi, 34. ayet)

 Serkan: “Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi 
boşalan sular indirdik.’’ (Nebe suresi, 14-16. ayetler)

 Buket: “Peki o inkârcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır.’’ (Şuara 
suresi, 7. ayet)

 Fatih: “O, insanı alaktan (asılıp tutunan zigottan) yaratmıştır.’’ (Alak suresi, 2. ayet)

 hangi öğrencinin verdiği örnek ayet farklı bir yasa ile ilgilidir?

A) Mikail  B) Serkan C) Buket D) Fatih
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6. 
Bulunduğunuz mekândan dışarıya çıktığınızda güneş ışınlarının yüzünüze sizi hiç rahatsız 
etmeden çarpmasını, Güneş Sistemi’ndeki kusursuz düzene borçlusunuz. Bize sadece 
güzel bir sıcaklıkla aydınlık ileten Güneş, aslında kıpkırmızı gaz bulutlarından oluşan derin 
bir kuyu gibidir. Kaynayan yüzeyinden milyonlarca kilometre öteye fışkıran dev alev 
girdaplarından ve dipten yüzeye doğru yükselen dev hortumlardan oluşur. Bunlar canlılar 
için öldürücüdür. Ancak Güneş’in bütün zararlı, öldürücü ışınları bize ulaşmadan önce 
atmosfer ve dünyanın manyetik alanı tarafından süzülür. Güneş Sistemi’nin yapısını 
incelediğimizde son derece hassas bir denge ile karşılaşırız. Güneş Sistemi’ndeki gezegen-
leri, sistemden çıkararak dondurucu soğukluktaki “dış uzay”a savrulmaktan koruyan etki, 
Güneş’in “çekim gücü” ile gezegenin “merkez - kaç kuvveti” arasındaki dengedir. Güneş 
sahip olduğu büyük çekim gücü nedeniyle tüm gezegenleri çeker, onlar da dönmelerinin 
verdiği merkez-kaç kuvveti sayesinde bu çekimden kurtulur. Ama eğer gezegenlerin dönüş 
hızları biraz daha yavaş olsaydı, o zaman bu gezegenler hızla Güneş’e doğru çekilir ve 
sonunda Güneş tarafından büyük bir patlamayla yutulurlardı. Bunun tersi de mümkündür. 
Eğer gezegenler daha hızlı dönseler, bu sefer de Güneş’in gücü onların tutmaya 
yetmeyecek ve gezegenler dış uzaya savrulacaklardı.

 Metinden hareketle çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrendeki düzen sonsuza dek bu şekilde devam edecektir.

B) Evrende tesadüflere rastlamak mümkündür.

C) Allah, yarattığı varlıkları bir ölçü, düzen ve plan dâhilinde yaratmıştır. 

D) Güneş Sistemi’ndeki düzen sadece insanların rahat bir şekilde yaşamaları içindir.

7. 

Yaşadığımız toplumda yangın bir şekilde yanlış kader 

anlayışı vardır. İnsanlar yapıp ettiklerinin suçunu 

üstlenemedikleri için suçu kadere yüklemektedirler. 

Örneğin insanlar trafik kazalarına şahit olduklarında: 

“kaderinde bu varmış, isteseydi de değiştiremezdi”, 

kaderi kötü yazılmış” gibi ifadeleri kullanırlar. Halbuki 

insan iradesinin kaderi üzerinde etksinin olduğunu 

bilmek çok da zor olmasa gerek.

 Buna göre aşağıda verilen ayetlerden hangisi metnin ana konusunu destekler niteliktedir?

A) “Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir…’’ (Şura suresi, 30. ayet) 

B) “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır…’’ (Nisa 
suresi, 78. ayet)

C) “İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder.’’ (Necm suresi, 39. ayet)

D) “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzül-
mezler de.’’ (Zümer suresi, 61. ayet)



Diğer sayfaya geçiniz.15

LGSSarmal
02

YENİ TARZ YAYINLARI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

8. 
İmanın şartlarından biri de kaza ve kadere inanmaktır. Bunun için de kaderin ve kazanın dini açıdan ne anlama 
geldiğini bilmek gerekiyor. Önemli bir konu olan kader, insanlar tarafından çoğu zaman yanlış anlaşılmıştır. Müslü-
manların bu konuda son derece dikkatli olması gerekmektedir. Özellikle kaderi doğru bir şekilde benimseyip anla-
mayan kişiler, toplumda yanlış inanışların yayılmasına neden olmaktadır. İnsanların kaderi yanlış anlama sebepleri 
şu şekilde sıralanabilir; 

- İnsanların İslam dinini yeterince iyi bir şekilde bilmemeleri

- Batıl inanışlar

- İnsanların kolaya kaçmak istemeleri

- İnsanların tembelliği

- İnsanların sorumluluklarını üstlenmek istememeleri

 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlış kader anlayışına örnek olarak gösterilemez?

A) Alın yazımız böyle yazılmış

B) Kader utansın

C) Tedbir kuldan takdir Allah’tan

D) Yazılmış kader değiştirilmez

9. I. “İkiniz beraber Firavun’a gidin, çünkü o sınırı çok aştı. Yine de ona söyleyeceklerinizi yumuşak bir üslûpla söyle, ola 
ki aklını başına toplar veya içine bir korku düşer.” (Tâha suresi, 43-44. ayetler)

 II. “Oraya gelince, o mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi: Ey 
Musa! Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’ım.’’ (Kasas suresi, 30. ayet)

 III. “Mûsâ kavmine dedi ki: “Allah’tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah’ındır. O, kullarından diledi-
ğini oraya hâkim kılar; (güzel) sonuç, takvâ sahiplerinindir.” (Araf suresi, 128. ayet)

 Verilen ayetlerden hangisi ya da hangilerinde Hz. Musa’ya davet metodu öğretilmiştir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III
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10. 

Hz. Musa, peygamber olarak görevlendirildikten sonra Firavun’un karşısına çıkmış, ona Allah’ın varlığını ve 
birliğini anlatmış, İsrailoğullarına yaptığı zulümden vazgeçmesini ve doğru yola girmesini istemiştir. Firavun 
ise bu daveti önemsememiş, Hz. Musa’nın gösterdiği mucizelerin bir sihir olduğunu zannederek kendi sihir-
bazlarını çağırarak kalabalık önünde Hz. Musa ile onları yarıştırmıştır. Bu durum Kur’an-ı Kerim de şöyle an-
latılmaktadır: “ Sihirbazlar dediler ki: “Ey Mûsâ! Sen mi atacaksın (değneğini), yoksa (ilk) atan biz mi olalım?” 
dediler. “Siz atın” dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler, içlerine korku saldılar ve böylece büyük 
bir büyü gösterdiler.’’ Biz de Mûsâ’ya “Asânı at!” diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını 
yakalayıp yutuyor! Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun 
ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. “Âlem-
lerin rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un rabbine iman ettik” dediler.’’ (A’raf suresi, 115-122. ayetler)

 Metinden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hz. Musa, Allah tarafından kendisine verilen mucizeyi onlara göstermiştir.

B) Sihirbazlar, Hz. Musa karşısında mağlup olup mucizeyi görünce ona iman etmişlerdir.

C) Firavun, Hz. Musa’ya karşı gelmeye devam etmiştir.

D) Hz. Musa sihirbazlara karşı bile mütevazı davranmıştır. 
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KAZANIMLAR

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1. D.8.1.1  Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

2. D.8.1.1 Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar.

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

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

5. D.8.1.3 Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.

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

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

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

9. D.8.2.1 İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.

10. D.8.2.1 İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar.
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1. 

Kader ve kazaya iman; Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiğini, her şeyi isteğiyle kuşattığını ve O’nun gücünün 
bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir. Bu yönüyle kader ve kazaya iman, Allah’a (c.c.) iman 
etmenin doğal neticesidir ve İslam’ın inanç esaslarındandır.

 Buna göre aşağıda verilen Allah’ın (c.c.) sıfatlarından hangisi ile kader inancı arasında doğrudan bir ilişki kuru-
lamaz?
A) Basar: “Allah’ın (c.c.), aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük, gizli veya açık her şeyi görmesidir.”

B) İlim: “Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir.”

C) İrade: “Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır.”

D) Kudret: “Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği zamanda var veya yok etmesidir.”

2. 

“Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da onun için birer kazık kılmadık mı? Sizi çift çift yarattık, uykunuzu din-
lenme vakti kıldık, geceyi bir örtü yaptık, gündüzü geçimi sağlama vakti kıldık, üstünüze yedi kat sağlam 
gök bina ettik, parlak ışık veren Güneş’i var ettik, taneler, bitkiler ve ağaçları sarmaş dolaş bahçeler yetiş-
tirmek için yoğunlaşmış bulutlardan bol yağmur indirdik.” (Nebe suresi, 6 - 16. ayetler)

 Bu ayete göre;
 I. Evreni ve içindekileri yaratan Allah (c.c.) bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır.

 II. Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri her insanın anlayacağı derecede açıktır.

 III. Evrende var olan her şey Allah’ın (c.c.) planlı ve ölçülü yaratmasıyla oluşmuştur. 

 yargılarından hangileri çıkarılabilir?

A) Yalnız III B) II ve III C) I ve II D) I, II ve III
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3. 
İnsan, aklını kullanarak seçimlerde bulunur. Aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir. Hak ile 
batıl arasındaki ayrımı fark eder. İslam dinine göre Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap 
olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. Sorumluluk; bir kimsenin verdiği kararların sonuçlarını 
üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gerekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek zorunda olmasıdır. 
İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durumlardan da 
sorumludur. 

 Aşağıda yer alan ayetlerden hangisi verilen metni desteklemektedir?
A) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...” (Fatır suresi, 44. ayet)

B) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…” (Fussilet suresi, 46. 
ayet)

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

D) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasak-
lar…” (Nahl suresi, 90. ayet)

4. Hz. Ömer (r.a.) Şam’a doğru yola çıkmıştı. Serg denilen yere varınca, kendisini orduların başkumandanı Ebu Ubeyde 
b. Cerrah ile komuta kademesindeki arkadaşları karşıladı ve ona Şam’da veba hastalığının baş gösterdiğini söylediler. 
Hz. Ömer (r.a.) herkese seslenerek:

 - Ben yarın sabah dönüş hazırlığına başlıyorum, siz de hayvanlarınıza binmiş olun, dedi.

 Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.) Hz. Ömer’e (r.a.):

 - Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun? Diye sordu.

 Hz. Ömer (r.a.):

 - Keşke bunu senden başkası söyleseydi ey Ebu Ubeyde! Dedi. Zira Hz. Ömer (r.a.) Ebu Ubeyde’ye muhalefet etmek 
istemezdi. Sözüne şöyle devam etti.

 - Evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz. 

 Aşağıdaki atasözlerinden hangisi Hz. Ömer’in davranışını desteklemektedir?
A) “Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır.”

B) “Gülü seven dikenine katlanır.”

C) “Ayağını yorganına göre uzat.”

D) “Ecel geldi cihana, baş ağrısı bahane.”


