
Ünite1.
Kader İnancı



Kaza ve Kader İnancı

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el- Kürsi ve Anlamı



7

TEST

8. Sınıf

İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

Kaza ve Kader İnancı

K
ad

er
 İ

na
nc

ı

1.

1. 

İnsan; Yüce Allah tarafından güç, kuvvet ve irade ile donatılmıştır. İnsanın iradesi ve özgürlüğü vardır, 
bu yüzden de yaptıklarından sorumludur. Hayat, tercihlerin toplamıdır ve bu sebeple de tercihler, kaderi 
oluşturur. İnsanlar hayatta birçok seçenek arasından birini seçer ve onun sonuçlarına da katlanır…

Bu metnin sonuna düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi getirilmelidir?

A) Elbette bir Müslümandan beklenen helal rızık peşinde koşmaktır.

B) Her canlının, bireyin hatta toplumların, medeniyetlerin de eceli vardır.

C) Tevekkül etmek tembellik, gerilik ve miskinlik demek olmadığı gibi, çalışma ve ilerlemeye mâni de değildir.

D) İyilik ya da kötülük, gayret göstermek ya da tembellik etmek, ibadet etmek ya da etmemek bunlar insanın 
tercihine bağlı durumlardandır.

2. Yasin:  Kader ve kaza dinimizin inanç esasların-
dan biridir.

Hasan:  Allah insanın yapacaklarını ezeli ilmiyle 
bilmektedir.

Sinem:  İnsanların hepsi Allah’ın yazdığı şekilde 
iradeleri olmadan davranışlarda bulu-
nurlar.

Melek:  Evrendeki her şey Allah’ın belirlediği ya-
salara göre düzenlenmiştir.

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer ve-
rilmiştir. 

Verilenlere göre hangi öğrencinin görüşü 
doğru olarak kabul edilemez? 

A) Yasin B) Hasan

C) Sinem D) Melek

3. “Bilmez misin ki Allah, geceyi gündüzün ve gün-
düzü gecenin peşi sıra getirmektedir. Güneş’i ve 
Ay’ı da buyruğu (yasası) altına almıştır. Bunların 
her biri belli bir süreye kadar hareketine devam 
eder. Ve Allah, yaptıklarınızdan tamamen ha-
berdardır”. 

(Lokman suresi, 2. ayet)

Yukarıdaki ayette evrende bulunan yasalar-
dan hangisine dikkat çekilmektedir?

A) Biyolojik yasalar B) Fiziksel yasalar

C) Toplumsal yasalar D) Ahlaki yasalar

4.  Ölçme

Takdir etme

Plan

Program

8. sınıf öğrencisi Ayşe, sınıfta hazırladığı pano-
ya yukarıdaki kavramları yazmıştır. 

Buna göre din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde 
sunum yapacak olan Ayşe’nin aşağıdaki konu-
lardan hangisini anlatacağı söylenebilir?

A) Kader ve kaza

B) Toplumsal yasalar

C) Din ve ilim 

D) Hayır ve Şer

  • Kader sözlükte; ölçü, miktar ve plan an-
lamlarına gelir.
  • Kader; Allah’ın başlangıçtan sonsuza ka-
dar her şeyin zamanını, yerini ve özellik-
lerini önceden bilip takdir etmesidir.
  • Kaza; Allah’ın irade ve takdir ettiği şey-
lerin, yeri ve zamanı gelince gerçekleş-
mesidir.
  • Yüce Allah, evrenin işleyişini belli bir 
ölçü ve düzende kendi belirlediği kadere 
uygun şekilde yaratmıştır 
ve evren bu kader çerçe-
vesinde hareketlerini devam 
ettirir.
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5. “...Allah katında her şey bir ölçüye göredir.” 

(Ra’d suresi, 8. ayet)

“...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenle-
yen Allah’tır.” 

(Furkan suresi, 2. ayet)

Verilen ayetlerden hareketle aşağıdaki so-
nuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Evren, iç içe bulunan sistemlerden oluşur. 

B) Her şeyin yaratılmasında bir düzen vardır.

C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

D) Evren çok büyük ve birbirinden ilgisiz pek çok 
varlıktan oluşur.

6. “Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık.”

(Kamer suresi, 49. ayet)

Verilen ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah, her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

B) Yaratılışta hiçbir ölçü yoktur, karışıklık vardır.

C) Evrendeki bazı canlı türlerinde ölçüsüzlük 
hakimdir.

D) İnsanlar hareketlerinde ölçülü olmalıdır.

7. Öğretmen, sınıfa kader ve kaza konusunda bilgi 
verecektir. 

Buna göre öğretmen aşağıdakilerden hangi-
sini söylerse yanlış bir bilgi vermiş olur?

A) Yüce Allah’ın evrene koyduğu ölçü ve düze-
ne kader denir.

B) Cenab-ı Allah’ın ezelde irade ettiği ve takdir 
buyurduğunun gerçekleşmesine kaza denir.

C) Kader ve kaza İslam’ın şartlarındandır.

D) Müslümanlar kader ve kazaya iman ederler.

8. Yüce Allah’ın ezelden ebede kadar olacakların 
hepsini önceden bilip belirlemesidir.

Bu tanım aşağıdakilerden hangisi ile ifade 
edilir?

A) Ecel B) Rızık

C) Kader D) Kaza

9. “... Allah’ın katında her şey bir ölçüye göredir.” 

(Ra’d suresi, 8. ayet)

“...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenle-
yen Allah’tır.” 

(Furkan suresi, 2. ayet)

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisine ulaşılamaz?

A) Her şey Allah tarafından yaratılmıştır. 

B) Her şeyin yaratılmasında bir düzen vardır.

C) Allah her şeyi bir dengeye göre yaratmıştır. 

D) Evren gelişigüzel yaratılmıştır.

10. Evrendeki her olay, kendisinden önceki başka 
bir olayın sonucu kendisinden sonraki başka bir 
olayın nedenidir. 

Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılamaz?

A) Evrenin yaratılışı önceden belirlenmiş bir 
plan ile olmuştur. 

B) Her şeyin kendiliğinden olduğuna inanılmalıdır.

C) Her şey bir ölçüye göre düzenlenmiştir.

D) Allah her şey için bir uyum sağlamıştır.
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1. 

“(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan 
yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir 
süreye kadar sağlam bir yere yerleş-
tirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim 
verdik...” 

(Mürselât suresi, 20-23. ayetler)

“Onlara bir delil de gecedir ki biz on-
dan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden 
karanlığa gömülürler. Güneş de (bir 
delildir onlara) akar gider yörüngesin-
de. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen 
Allah’ın yaratmasıdır...” 

(Yasin suresi, 37-40. ayetler)

“Allah, yeryüzünü sizin için bir dö-
şek, gökyüzünü de bir tavan yaptı. 
Gökten su indirerek onunla size rı-
zık olan çeşitli ürünler çıkardı.”   

(Bakara suresi, 22. ayet)
Sefa Merve

Hacer

“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve 
ayı yaratan odur. Her biri bir yö-
rüngede hareket etmektedir.” 

(Enbiya suresi, 33. ayet)Sare

Bu öğrencilerden hangisinin söylediği ayet, diğerlerinden farklı bir evrensel yasa örneğiyle ilgilidir?

A) Sefa                              B) Merve C) Hacer                            D) Sare

2.

2. Aşağıda fiziksel yasalar ile ilgili verilen bilgi-
lerden hangisi yanlıştır?

A) Fiziksel yasalar evrende yaşama ortamı 
oluşturur.

B) Kur’an’da fiziksel yasalarla yaşama ortamı 
arasındaki ilişkiye değinilmiştir.

C) Fiziksel yasalar olmasa da evrende yaşam 
olabilirdi.

D) Allah fiziksel yasaları evreni yaratmadan 
önce belirlemiştir. 

3. I. Ay, Dünya’ya şimdiki hâlinden daha yakın 
olsaydı canlılar zarar görebilirdi.

II. Atmosfer tabakası şimdiki hâlinden daha 
kalın olsaydı güneş ışınları Dünya’ya ulaşa-
mazdı.

III. Oksijenin atmosferdeki oranı %21’den fazla 
olsaydı bu durum canlılar arasında tehlike 
yaratırdı.

Yukarıdakilerden hangileri evreni ve her şeyi 
Allah’ın bir düzen içinde yarattığına örnektir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

  • Fiziksel yasalar: Madde ve enerjinin olu-
şumu, değişimi, yapısı, hareketi ve mad-
deler arası ilişkiler ile ilgili prensiplerdir. 
Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu 
anlaşılabilen bu yasalar değişmez olup 
evrensel bir niteliğe sahiptir. 
  • Biyolojik yasalar: Canlıların yapısı, bes-
lenmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır. 
Allah’ın bütün canlılara hayatlarını sür-
dürebilmeleri için gereken özellikleri ver-
mesidir. Bitkiler, hayvanlar, insanlar ve 
bütün canlıları kapsar.
  • Toplumsal yasalar: Toplumsal olaylar ara-
sında neden-sonuç ilişkisini gösteren yasa-
lardır. Diğer iki yasa kadar kesin değildir. 
Bu yasaları bilmek, insanla-
rın çevreleriyle uyum içeri-
sinde yaşamalarını sağlar. 
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4. “Gece ve gündüzün peş peşe gelmesinde, Al-
lah’ın göklerde ve yerde yarattığı her şeyde, Al-
lah’a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir toplum 
için ibretler vardır.” 

(Yunus suresi, 6. ayet)

Bu ayette asıl olarak anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Gece ve gündüz peş peşe gelmektedir.

B) Allah gökleri ve yeri yaratmıştır.

C) Her şeyde bir ölçü vardır.

D) İnsan Allah’ın yarattıklarını düşünüp ibret al-
malıdır.

5. Allah, evreni ve evrendeki varlıkları belirli bir ölçü 
ve düzene göre yani kadere uygun olarak yarat-
mıştır. Evrendeki her şeyi takdir eden, varlıkla-
rın kaderini belirleyen, her olayın sebep - sonuç 
ilişkisi içinde gerçekleşmesini sağlayan da odur.

Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarıla-
maz?

A) Evrendeki her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır.

B) Evrendeki her şeyi insanlar oluşturmuştur.

C) Evrendeki her şey kadere uygun olarak yara-
tılmıştır.

D) Evrendeki her şeyi yaratan bir yaratıcı vardır, 
o da Allah’tır.

6. “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, 
gece ile gündüzün birbiri peşinden gelmesinde, 
insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak de-
nizde yüzüp giden gemilerde, Allah’ın gökten in-
dirip de ölü hâldeki toprağı canlandırdığı suda... 
düşünen bir toplum için (Allah’ın varlığını ve birli-
ğini ispatlayan) birçok deliller vardır.” 

(Bakara suresi, 164. ayet) 

Bu ayette altı çizili bölümler Allah’ın evrende 
koyduğu yasalardan hangisine örnektir?

A) Fiziksel yasalar B) Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar D) Ekonomik yasalar

7.          • İnsanlar arasında eşitliğin olmadığı toplum-
larda bunalım ve kargaşa dönemleri yaşanır.

  • Yazılı ve yazısız kurallara uyulmayan top-
lumlarda kargaşa ortaya çıkar.

  • Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda 
toplumsal barış bozulur. 

Bu ifadeler aşağıdaki yasalardan hangisinin 
önemini vurgulamıştır? 

A) Fiziksel yasaların

B) Biyolojik yasaların

C) Toplumsal yasaların

D) Kimyasal yasaların

8. Balıklar suda solunum yapabilmek için solunga-
ca, kuşlar uçabilmek için kanada ihtiyaç duyar-
lar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla 
beslenen hayvanların çene yapılarından farklı-
dır. Hayvanların vücut yapıları yaşamalarına uy-
gundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri 
buna örnek verilebilir.

Bu metinde sözü edilen yasa aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Biyolojik yasa B) Toplumsal yasa

C) Fiziksel yasa D) Ekonomik yasa
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1. Evrende var olan bütün varlıklarda mükemmel 
bir düzen ve ahenk bulunmaktadır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyle 
ilgili değildir?

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

B) “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket et-
mektedir…”

(Rahmân suresi, 5. ayet)

C) “Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükü-
nü yüklenmez…”

(Fâtır suresi, 18. ayet)

D) “O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yara-
tandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.” 

(Enbiyâ suresi, 33. ayet)

2. Fiziksel yasalarla ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Doğa yasalarıdır.

B) Her varlık, bu yasaların sınırları içinde işlev-
lerini yürütür.

C) Fiziksel yasalar zorunludur.

D) Fiziksel yasaları insanlar oluşturur.

3. “Onun katında her şey bir ölçü iledir.”

“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket eder.”

Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangi-
sine ulaşılabilir?

A) Her şeyin bir sonu olduğu 

B) Herkesin çalıştığının karşılığını alacağı

C) Evrenin Allah tarafından yaratıldığı

D) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı

4. Evrenin yaratılışı, madde ve enerjinin oluşumu, 
değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası iliş-
kilerle ilgili prensiplerdir. Bunlar deney, gözlem 
ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuş, her za-
man ve her yerde aynı sonucu veren evrensel 
yasalardır.

Yukarıdaki yargıya göre evrenin oluşumu ne 
tür yasalarla olmuştur?

A) Fiziksel yasalar B) Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar D) Hukuki yasalar

5. Evrendeki uyum ve düzene aşağıdakilerden 
hangisi örnek gösterilemez? 

A) İnsanlar arasında kanlı savaşlar olması

B) Mevsimlerin birbirini takip etmesi

C) Gece ile gündüzün oluşması

D) Güneş’in Dünya’yı ısıtması

6. “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmekte-
dirler. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) boyun eğer-
ler. Göğü (o) yükseltti ve ölçüyü (o) koydu. Sakın 
dengeyi bozmayın.” 

(Rahmân suresi, 5-8. ayetler)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin mesajına 
uygun değildir? 

A) Dağlarda ormanlaştırma çalışmaları yapıl-
ması

B) Fabrika bacalarında filtreleme yapılması

C) Yenilenebilir enerji kullanımının artması

D) Doğaya plastik maddelerin atılması 

7. Allah, her şeyi bir plan ve programa göre mü-
kemmel olarak yaratmıştır. 

Bu düşünceyi destekleyecek örnekler arasın-
da aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Dünyadaki oksijen oranının belli bir miktarda 
olması

B) Dünyanın küresel ısınma ile karşı karşıya ol-
ması

C) Dünyayı atmosfer tabakasının sarması

D) Güneş’in Dünya’nın ısı kaynağı olması

  • Yüce Allah’ın evrenin işleyişi ile ilgili 
koyduğu; fiziksel, biyolojik ve toplumsal 
yasaların üçüne birden “Sünnetullah” adı 
verilir. 
  • Bu yasalar evrenin ve için-
dekilerin işleyişi ile ilgilidir 
ve evrensel özellik taşır.

3.
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8. Evrendeki uyum ve düzeni görmek için öyle çok 
uzaklara bakmaya gerek yok. İnsan önce ken-
dine baksa, bu mükemmel varlık bile evrendeki 
uyum ve düzeni görmek için insana yetebilir.

Bu metindeki düşünceyi aşağıdaki ayetler-
den hangisi desteklemektedir?

A) “Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de insan-
lara iyilik yap…”

(Kasas suresi, 77. ayet)

B) “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine 
düşme…”

(İsrâ suresi, 36. ayet)

C) “Biz ona doğru yolu gösterdik, ister şükredici 
olsun ister nankör.

(İnsan suresi, 3. ayet)

D) “Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şe-
killendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı…” 

(Teğabun suresi, 3. ayet)

9. Yüce Allah, dünyayı mükemmel bir uyum ve 
düzen içinde yaratarak insanın hizmetine sun-
muştur. Fakat insanlar daha çok kazanmak için 
dünyadaki bu dengeye zarar vermiş, dünyanın 
kaynaklarını kurutmaya ve insanların geleceğini 
yok etmeye başlamıştır. Oysa Allah, insanları bu 
konuda şu ayetle uyarmıştır: ----

Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin 
akışına göre aşağıdaki ayetlerden hangisinin 
yazılması uygundur?

A) “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve öl-
çülü bir biçim verdi.”

(İnfitâr suresi, 7. ayet)

B)  “Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o 
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”

 (Rahmân suresi, 7-8. ayetler)

C) “Denizde dağlar gibi akıp gidenler (gemiler) 
de onun varlığının delillerindendir.”

(Şûrâ suresi, 32. ayet)

D) “Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tes-
bih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır, hüküm 
ve hikmet sahibidir.”

 (Haşr suresi, 1. ayet)

10. Hayvan türlerine bakıldığında, her hayvanın bu-
lunduğu iklim ve coğrafi şartlara uygun özellikler 
taşıdığı görülür. Ekvatora yakın bölgelerde yaşa-
yan karıncalar sıcak ve nemli hava koşullarında, 
kutuplara yakın bölgelerdeki karıncalar da soğuk 
ve kuru hava koşullarında yaşamlarını sürdürürler.

Bu metinde aşağıdaki yargılardan hangisi 
vurgulanmıştır? 

A) Allah her şeyi yerli yerince yaratmıştır.

B) Hayvan türleri arasında gelişmiş olanlar bulunur.

C) Allah, hayvanları birbirinden farklı özellikler-
de yaratmıştır. 

D) Hayvanların ihtiyaç duydukları özellikleri ken-
dileri geliştirir.

11. Evrendeki her şey belli bir düzen içinde devam 
eder.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümle ile 
ilişkilendirilemez?
A) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur…” 

(Zuhruf suresi, 11. ayet) 

B) “… Hiçbir kimse başkasının günahını yüklen-
mez…”

(Zümer suresi, 7. ayet)

C) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket et-
mekte)dir…”

(Rahmân suresi, 5. ayet)

D) “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçü-
lü bir biçim verdi.”

(İnfitâr suresi, 7. ayet)
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1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni 8/C sınıfında ders anlatmaktadır:

“Bu yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgilidir. De-
ney, gözlem ve araştırmalar neticesinde anlaşılabilen bu yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir.” 

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği ifade, öğretmenin anlattığı yasalara örnek 
teşkil eder?

A) Selim: “Toplumdaki Müslüman zenginler zekâtını verdikçe, zengin ile fakir arasındaki ekonomik dengesiz-
likler azalacaktır.”

B) Ömer: “Hayvanların bir kısmı yumurtlama ile çoğalırken, bir kısmı da doğum yoluyla çoğalmaktadır.”

C) Halis: “Uzayda milyonlarca yıldız hareket ettiği halde, hiçbiri birbirine çarpmadan hareketini sürdürmekte-
dir.

D) Salih: “Rüzgârlar, bitkilerde üremeyi sağlayan tozları taşıyarak aşılamayı sağlamaktadır.”

İnsanın İradesi ve Kader

4.

2. Alkollü araç kullanan şoför kaza yapmıştır. Trafik 
polisleri geldiğinde “Kaderde ne varsa o olur, ne 
yapsam değişmeyecekti.” demiştir. 

Bu metinde şoför böyle demekle aşağıdaki-
lerden hangisini göz ardı etmektedir? 

A) Allah’ın her şeyi önceden bildiğini

B) Kazanın meydana gelmesinde alkollü olmak-
la kendi iradesinin de etkili olduğunu

C) Kaza ve kaderin gerçek olduğunu

D) Yaptıklarının cezayı gerektiren bir suç oldu-
ğunu

 

3. Hırsızlık yapan bir kişiye neden hırsızlık yaptığı 
sorulduğunda, “Ben kader mahkumuyum, kade-
rim böyle yazılmış ki bu işi yaptım, elimden bir 
şey gelmez.” demiştir.

Bu sözleri söyleyen kişi için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

A) Yaptıklarından hoşnut olduğu

B) Sorumluluğu kendinde aramaktan kaçındığı

C) Davranışlarına yön veren etkilerin farkında 
olduğu

D) Değişmek için içinde bulunduğu durumu an-
ladığı

4. 

----
İnsanın

 Sorumluluk Alanı

Verilen diyagramda boş bırakılan yere aşağı-
dakilerden hangisi yazılmalıdır? 

A) Irkı B) Cinsiyeti

C) Davranışları D) Doğum tarihi

5. “Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? 
Ona iki yolu (doğru ve eğriyi ) göstermedik mi?” 

(Beled suresi, 8-10. ayetler)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
mıştır? 

A) İnsan iradesi B) Kader

C) Ecel D) Tevekkül

İnsan sınırlı bir iradeye sahiptir. İnsa-
nın bu iradesine “cüz’i irade” adı verilir. 
Allah’ın iradesi ise “külli irade”dir yani 
sınırsızdır. Allah’ın dileyip de yapamaya-
cağı hiçbir şey yoktur. İnsan eylemlerin-
de ve seçimlerinde özgür bir 
varlıktır. Fakat insan dilediği 
her şeyi yapamaz.
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6. İnsanın özgür olması, kendi istek ve iradesiyle 
herhangi bir zorlama ve baskı olmadan bir şeye 
karar vermesi ve bu doğrultuda davranmasıdır. 
Bu özelliğiyle insan seçenekler arasında tercih-
te bulunur. Yapacağı iş ve davranışlara kendisi 
karar verir. İyiye de kötüye de kendi isteğiyle yö-
nelir. Aklı ve özgür iradesiyle yaptığı eylem ve 
davranışlarından da sorumludur.

Yukarıdaki metin insanın hangi özelliğinden 
bahsetmektedir?

A) Külli iradesinden

B) Cüzi iradesinden

C) Kudretinin sınırsızlığından 

D) Aklının sınırsızlığından

7. Çok yakın da olsa bir akrabanız suç işlediğinde 
siz onun yaptığı bu suçtan sorumlu olmazsınız. 
Çünkü herkes kendi yaptıklarından sorumludur. 

Bu metinde anlatılanı en iyi aşağıdaki ayet-
lerden hangisi ifade eder?

A) “… Hiçbir kimse başkasının günahını yüklen-
mez…”

(Zümer suresi, 7. ayet)

B) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey 
yüklemez. …”

(Bakara suresi, 286. ayet)

C) “Şüphesiz biz, ona doğru yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun, ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet)

D) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk ile eğ-
rilik birbirinden ayrılmıştır…”

(Bakara suresi, 256. ayet)

8. Aşağıdaki davranışlardan hangisinde insa-
nın sorumluluğu yoktur?

A) İntihar etmek B) Yalan söylemek

C) Nefes almak D) Kin gütmek

9. Özgürlük ve sorumluluk ilişkisiyle ilgili olarak 
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan, özgürlüğü oranında yaptıklarından so-
rumludur. 

B) Herkes kendi davranışlarının hesabını vere-
cektir. 

C) Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumlu-
luk yüklememiştir. 

D) İnsanın sınırsız özgürlüğü ve sınırsız sorum-
luluğu vardır.

10. (I) İnsan, Allah tarafından özgür bir iradeyle ya-
ratılmıştır. (II) İnsan bu özgür iradesiyle her şeyi 
kendisi belirler. (III) Özgür irade sonucu verilen 
kararların sorumluluğu insana aittir. (IV) Sorum-
luluk bir başkasına devredilemez.

Yukarıda numaralanmış ifadelerden hangisi 
yanlıştır?

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

11. “Hiçbir günahkâr bir başkasının günahını çeke-
mez.”

(Zümer suresi, 7. ayet)

Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A) Başarı ve başarısızlık

B) Hastalık ve sağlık

C) Özgürlük ve sorumluluk

D) Emek ve rızık
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1. Aşağıdaki ayetlerin hangisinde insan iradesi 
vurgulanmıştır?

A) “Allah, kimi doğru yola iletirse artık onu saptı-
racak hiç kimse yoktur…”

(Zümer suresi, 37. ayet)

B) “Allah’tan başka ilah yoktur. Müminler yalnız 
Allah’a dayanıp güvensinler.”

(Teğabûn suresi, 13. ayet)

C) “Biz ona (insana) iki göz, bir dil, iki dudak 
vermedik mi; iki apaçık yolu (iyi ile kötüyü) 
göstermedik mi?”

(Beled suresi, 8-10. ayetler)

D) “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlen-
cedir. Elbetti ki ahiret yurdu Allah’a karşı gel-
mekten sakınanlar için daha hayırlıdır…” 

(En’âm suresi, 32. ayet)

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan yaptıklarından sorumlu bir varlıktır.

B) İnsanın özgürlüğünde herhangi bir sınırlama 
yoktur.

C) İnsan özgür olarak karar veremezse sorum-
luluğu yoktur.

D) İnsanın sorumlu olmasının sebebi akıl ve ira-
de sahibi olmasıdır.

3. İnsanın en az iki seçenekten birini tercih etme-
sine ---- denir.

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine 
aittir?

A) Rızık B) İrade

C) Emek D) Sorumluluk

4. I. Özgür olması

II. Kendi işini kurmuş olması

III. Akıl sağlığının olması

IV. Ekonomik gücünün bulunması

İnsanın yaptıklarından sorumlu olması için 
yukarıda verilenlerden hangilerine sahip ol-
ması gerekir?

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

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

5.            • “Ey Resulüm! Sen de ki: İster inansınlar is-
terlerse inanmasınlar...” 

(İsrâ suresi, 107.ayet)

  • “Onlar yaptıklarının karşılığı olarak ebedi 
kalmak üzere cennete girecek olanlardır.” 

(Ankebût suresi, 14. ayet)

Bu ayetlerle aşağıdakilerden hangisi ilişki-
lendirilebilir?

A) Kader ve tevekkül B) Ecel ve ömür

C) İrade ve sorumluluk D) Emek ve rızık

6. “Biz ona (insana) iki göz, bir dil, iki dudak vermedik 
mi; iki apaçık yolu (iyi ile kötüyü) göstermedik mi?” 

(Beled suresi, 8-10. ayetler)

Bu ayette insanın hangi özelliği vurgulanmış-
tır?

A) Canlı olma

B) Tercih yapabilme 

C) Yaşamını sürdürme

D) Biyolojik güce sahip olma

7. İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özel-
liklerden biri de iyi ile kötü, hayır ile şer arasında 
seçim yapabilme hürriyetine sahip olmasıdır. 

Bu metin aşağıdakilerden hangisine vurgu 
yapar?

A) Kader ve kaza

B) İrade ve tevekkül

C) Özgürlük ve sorumluluk

D) Tevekkül ve sorumluluk

  • Yüce Allah, insanı yaratmış ve insana 
akıl ve irade vermiştir. İnsan aklıyla dü-
şünür ve iradesiyle tercih yapar.
  • İnsan tercih yaptığı için sorumlu bir var-
lıktır. 
  • İnsan tercih yaptığı için iş-
lediği hataların ve suçların 
sorumluluğunu kadere ata-
maz.

5.
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8. Sorumluluk, akıllı olmayı ve irade sahibi olmayı 
gerektirir. Bu yüzden aklı başında olmayanların 
dinimizce sorumlulukları yoktur. Peygamberimiz 
bir hadisinde; “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmış-
tır; aklı olmayandan, uyuyandan ve çocuktan.” 
buyurmuştur.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır?

A) Özgürlük ve akıl

B) Tevekkül ve akıl

C) Sorumluluk ve akıl

D) Rızık ve akıl

9. Öğretmen: İnsan iradesiyle neleri tercih edebilir?

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrenciler-
den hangisi yanlış cevap vermiştir?

A) Nermin: Din

B) Yaşar: Cinsiyet 

C) Büşra: Ahlak 

D) Engin: Mezhep

10. İnsan tercihlerinde özgür ve yaptıklarından so-
rumlu bir varlıktır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümle ile 
ilişkilendirilemez?

A) “Biz ona doğru yolu gösterdik, ister şükredici 
olsun ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet)

B) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu gö-
rür.”

(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler)

C) “Biz ona (insana) iki göz, bir dil, iki dudak 
vermedik mi; iki apaçık yolu (iyi ile kötüyü) 
göstermedik mi?”

(Beled suresi, 8-10. ayetler)

D) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harca-
madıkça iyiye asla erişemezsiniz.”

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

11. İnsanın sorumluluğu, iradesi oranındadır. Yani 
her insan yapabileceği şeylerden sorumludur.

Bu cümle ile ilişkilendirilebilecek ayet aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) “Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçü-
de sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır 
kendine, yapacağı kötülük de kendinedir.” 

(Bakara suresi, 286. ayet)

B) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden 
yüz çevir.”

(A’râf suresi, 199. ayet)

C) “Sen kaba ve katı yürekli olsaydın hiç şüphe-
siz etrafından dağılıp giderlerdi….”

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

D) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harca-
madıkça “iyi”ye asla erişemezsiniz…”

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

12. “Kimse kimsenin günah yükünü taşıyacak de-
ğildir; kendi yükü ağır gelen kimse onu taşımak 
için başkasını yardıma çağırırsa, yakını da olsa 
o yükün hiçbir parçasını taşıyamaz…”

(Fâtır suresi, 18. ayet)

Bu ayet aşağıdakilerden hangisini vurgula-
maktadır?

A) Herkesin kendi yaptığından sorumlu olduğunu

B) Allah’ın insanları üstün varlık olarak yarattığını

C) İnsanların özgür irade sahibi olduklarını

D) İnsanın toplumsal bir varlık olduğunu
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Kaderle İlgili Kavramlar

1. Peygamberimizle görüşmeye gelen biri, söz es-
nasında deveyle geldiğini söyleyince Peygam-
berimiz devesini nereye koyduğunu sorar. O da 
Allah’a tevekkül ettim, der. Bunun üzerine Pey-
gamberimiz, “Deveni iyi bağla da öyle tevekkül 
et.” buyurur. 

Bu hadisten hareketle aşağıda verilen sonuç-
lardan hangisine ulaşılabilir?

A) Bir işimizin olması için çalışmamız yeterlidir. 

B) Çalışmadan da başarıya ulaşabiliriz.

C) İşimizde başarıya ulaşmak için dua etmemiz 
yeterlidir. 

D) Bir iş için önce üzerimize düşenleri yapmalı 
sonra Allah’a bırakmalıyız.

2. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir tevekkül 
anlayışı olamaz?

A) İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmak ve 
Allah’tan başarı dilemek

B) Evden çıkarken kapıyı kilitlemek ve Allah’a 
güvenmek

C) Hastalığımızın geçmesi için tedavi olup Al-
lah’tan şifa dilemek 

D) Derslere çalışmadan sınavlardan başarılı ol-
mak için Allah’tan yardım dilemek

3. “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize dön-
dürüleceksiniz.” 

(Ankebût suresi, 57. ayet) 

Verilen ayet aşağıdakilerden hangisini vur-
gulamaktadır?

A) Herkesi sevmemiz gerektiğini

B) İyilik yapmamız gerektiğini 

C) Her şeyin bir sonu olduğunu

D) Sorumlu olduğumuzu

4. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun 
yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.” 

Peygamber Efendimiz bu sözü ile aşağıdaki-
lerden hangisini vurgulamıştır? 

A) Dilencilik yaparak kazanmak

B) Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak

C) Emek sarf ederek helal rızık yemek

D) Zengin olmak için kazanmak

5. “Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.” 

(Maide suresi, 23. ayet)

“Müminler ancak Allah’a dayansınlar.”

(İbrahim suresi, 11. ayet) 

Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisiy-
le doğrudan ilgilidir? 

A) Ecel B) Tevekkül

C) Cüz’i İrade D) Kader

6. Aşağıdakilerden hangisi tevekküle uygun bir 
davranıştır?

A) Çalışmadan imtihana girmek

B) Evin kapısını açık bırakıp Allah’a güvenmek

C) Tarlayı sürmeden tohum ekmek

D) İlaç kullanıp şifayı Allah’tan beklemek

  • Emek: İnsanın bir işi yapmak için göster-
diği çabaya denir.
  • Rızık: Yüce Allah’ın canlılara yiyip içmek 
ve yararlanmak için verdiği nimetlere 
denir.
  • Ecel: Her canlı için belirlenen hayatın sona 
erdiği zaman dilimine denir. 
  • Ömür: Her canlı için takdir 
edilmiş yaşam süresine denir.

6.
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7. Peygamberler, Allah tarafından gönderilen ör-
nek insanlardır. Bütün peygamberlerin bir mes-
leği olmuştur. Peygamberler geçimlerini bir mes-
lek ile uğraşarak sağlamışlardır. Bu yönleriyle 
insanlara da örnek olmuşlardır.

Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Peygamberlerin seçilmişliği

B) Peygamberlerin farklılıkları

C) Rızkın çalışarak elde edilmesi

D) Meslek sahibi olmanın faydaları

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi ecel ve ömür 
konusuyla ilgili değildir? 

A) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize dön-
dürüleceksiniz.”

 (Ankebût suresi, 57. ayet)

B) “Allah, kimi doğru yola iletirse artık onu saptıra-
cak hiç kimse yoktur…” 

(Zümer suresi, 37. ayet)

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

(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)

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

(En’âm suresi, 2. ayet)

9. “Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan.

Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!

Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Mehmet Akif ERSOY

Bu dizelerde eleştirilen davranış aşağıdaki-
lerden hangisinde bulunmaktadır?

A) İstediği liseye girmek için sınavlara iyi çalış-
mak

B) Hastalandığında doktora gidip tedavi yolları-
nı aramak

C) Tarlasının gerekli bakımlarını yapıp Allah’tan 
bereket istemek

D) Antrenmanlara çıkmayıp karşılaşmayı ka-
zanmak için dua etmek

10. Öğrencilerim zannediyor ki, ben hiç çalışmadan 
öğretmen oldum. Kaymakam hiç gayret göster-
meden o makama geldi. Öyle değil! Bizler bu-
lunduğumuz makamı hediye almadık, çalıştık, 
gayret ettik.
Bu metinde anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Başarılı olmak için emek harcamak gerekir.

B) Uygun ortamlarda bir makam elde edilebilir.

C) Başarılı olmak için başkalarını örnek almak 
gerekir.

D) Yüksek makamlar elde edenlerin yüksek ta-
nıdıkları olur.

11.          • Özgürlük ve sorumluluk
  • Ecel ve ömür
  • Emek ve rızık

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konulardan 
herhangi biriyle ilgili değildir?

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

(İnsan suresi, 3. ayet)

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

(En’âm suresi, 2. ayet)

C) “… Kim Allah’a güvenirse, Allah, ona yeter…” 
(Talâk suresi, 3. ayet)

D) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından baş-
ka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet)
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1. I. Başkalarına el açarak geçinmek 

II. Alın teri dökerek kazanç sağlamak 

III. Kumar oynayarak kazanmak

IV. Ağır işlerde çalışarak geçinmek

Yukarıdakilerden hangileri İslam’ın emek ve 
rızık anlayışını yansıtmaz?

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

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

2. “Can saatini Rahman ecele kurmuş,

Bir gün gelecek ki, o saat durmuş.”

Necip Fazıl KISAKÜREK

Bu dizelerle aşağıdaki ayetlerden hangisi 
ilişkilendirilemez?

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

(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)

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

(En’âm suresi, 2. ayet)

C) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.”

(Ankebût suresi, 57. ayet)

D) “Allah, kimi doğru yola iletirse artık onu saptı-
racak hiç kimse yoktur…”

(Zümer suresi, 37. ayet)

3. İnsanın bir amaca ulaşmak, bir yarar elde etmek 
için zihinsel ve bedensel olarak çaba sarf etme-
si, gayret göstermesidir.

Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine 
aittir?

A) Emek B) Rızık

C) Ecel D) Ömür

4. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi doğru bir 
tevekkül anlayışını yansıtmaz?

A) Armut piş ağzıma düş.

B) Eşeğini sağlam kazığa bağla. 

C) Ayağını yorganına göre uzat.

D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

5. Her işin üstesinden gelen insanlara bak! Hangi-
sinin yan gelip yattığını söyleyebilirsin? Unutma 
ki başarı merdivenleri elleri cepte tırmanmakla 
aşılmaz.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmıştır?

A) Başarı kısmette varsa olur.

B) Başarı için rahat olmak gerekir. 

C) Başarıya ulaşmak için çalışmak gerekir.

D) Başarıya ancak yan gelip yatanlar ulaşabilir.

6. Kışın sıkı giyinmezsen hasta olursun. Yiyecek 
ve içeceklerine dikkat etmezsen hasta olursun. 
Bu yüzden hastalık senin talihinde yazılı değildir. 
Sen hastalığı çağırırsan hastalık sana koşarak 
gelir. 

Bu metinde kader ile aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ilişkilendirilmiştir?

A) Başarı B) Sağlık

C) Başarısızlık D Tevekkül

7. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun 
yüklenip satması, dilenmesinden daha hayırlı-
dır.”

Bu hadis aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
ile ilişkilendirilebilir?

A) Sakla samanı gelir zamanı.

B) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

C) Üzüm üzüme baka baka kararır.

D) Akılsız başın derdini ayaklar çeker.

  • Tevekkül: İnsanın bir iş yaparken elinden 
gelen gayreti göstermesi ve kalbi ile Al-
lah’a bağlanıp ona güvenmesi, sonucu da 
ondan beklemesidir.
  • Başarı: Bir sonuç elde etmek için ortaya 
herhangi bir çalışma ve güç koyup o işin 
üstesinden gelmektir.
  • Başarısızlık: Bir iş için is-
tenilen sonucun alınamama-
sıdır.

7.
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8. Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu emek 
ve rızık değildir?

A) “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.”

(Şûrâ suresi, 30. ayet)

B) “Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait 
olmayan için (gerekli) geçim vasıtaları yarattık.”

(Hicr suresi, 20. ayet)

C) “Onlardan bazı kimselere, kendilerini sına-
mak için dünya hayatının süsü olarak verdi-
ğimiz şeylere gözünü dikme. Rabb’inin rızkı 
daha hayırlı ve daha kalıcıdır.”

(Taha suresi, 131. ayet)

D) “… Erkek olsun kadın olsun, sizden çaba 
gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkar-
mayacağım...”

(Âl-i İmrân suresi, 195. ayet)

9. İslam’da ruhbanlık yoktur. Ruhbanlık, dünya ile 
ilgili hiçbir işle meşgul olmadan sadece ibadet 
etmektir. İslam’da dünyada rızık kazanmak için 
çalışmak, dünya nimetlerinden yararlanıp israf 
etmemek, helal olan yollarla dünya nimetlerin-
den yararlanmak haktır. Dünya nimetlerinden 
yararlanmanın yanında Allah’ın emrettiği ibadet-
leri de yerine getirmek gerekir.

Bu metindeki düşünceyi aşağıdaki ayetler-
den hangisi destekler?

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

(İnsan suresi, 3. ayet)

B) “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.”

(Şûrâ suresi, 30. ayet)

C) “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda 
harcayarak) ahiret yurdunu iste ama dünya-
dan da nasibini unutma. …”

(Kasas suresi, 77. ayet)

D) “Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun 
karşılığını görecektir. Kimde zerre ağırlığınca 
bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir.” 

(Zilzal suresi, 7. ve 8. ayetler)

10. “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece 
kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.” 

(Rahmân suresi, 26-27. ayetler)

Bu ayetlerin konusu aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) Emek ve rızık B) İnsan iradesi

C) Ecel ve ömür D) Fiziksel yasalar

11. I. İnsanın seçeneklerden birini tercih etmesine 
---- denir.

II. Allah’ın plan ve programının zamanı ve yeri 
gelince ortaya çıkmasına ---- denir.

III. İnsanın elinden geleni yaptıktan sonra Al-
lah’a güvenmesine ---- denir.

Bu cümlelerdeki boşluklara sırasıyla hangi 
kavramlar yazılmalıdır?

A) İrade-Tevekkül-Kaza

B) Tevekkül-Kaza-İrade

C) İrade-Kaza-Tevekkül

D) Tevekkül-İrade-Kaza 

12. Selim, hem rızkını kazanmak hem de vatan sa-
vunmasında görev yapmak için asker olmaya 
karar verdiğinde henüz 17 yaşındaydı. Askeri 
okulu büyük bir azimle bitirip göreve başladıktan 
sonra bir helikopter kazasında şehit oldu.
Bu metinden aşağıdaki kavramlardan hangi-
sine ulaşılamaz?

A) Başarı B) Rızık

C) Ecel D) Tevekkül
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1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi emek ve rızık 
konusu ile ilişkilendirilemez?

A) “Her insanın kaderini çalışmasına bağlı kıldık.”
(İsrâ suresi, 13. ayet)

B) “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket et-
mektedir.”

 (Rahmân suresi, 5. ayet)

C) “Herkesin yapıp ettiğinin karşılığı tam olarak 
verilir….” 

(Zümer suresi, 70. ayet)

D) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının kar-
şılığından başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet)

2. “Dünyaya gelmek, gitmek içindir.”

Orhan Gazi’nin bu sözü ile aşağıdaki ayetler-
den hangisi ilişkilendirilebilir?

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

B) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından baş-
ka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet)

C) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.”

(Ankebût suresi, 57. ayet)

D) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harca-
madıkça iyiye asla erişemezsiniz.”

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet)

3. Hz. Muhammed (s.a.v.), bir adamla tokalaştı. 
Adamın elinin nasırlar içinde olduğunu görünce 
ona, “Ne iş yapıyorsun?” diye sordu. Adam, “Çift-
çilik yapıyorum, bahçe işleriyle uğraşıyorum.” 
dedi. Peygamberimiz adamın elini tutup havaya 
kaldırdı ve şöyle söyledi, “Bu ellere hiçbir zaman 
cehennem ateşi değmeyecektir.”

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgu-
lanmıştır? 

A) Tevekkülün insan için gerekliliği

B) Dünya hayatının gelip geçici olduğu

C) Çalışarak kazanmanın İslam’daki önemi

D) Çiftçiliğin tüm mesleklerden üstün olduğu

4. Liselere Giriş Sınavı’na hazırlanmayan Selma, 
anne babasına, “Ben Allah’a güveniyorum. Gö-
receksiniz en iyi okulu kazanacağım.” dedi.

Buna göre Selma’nın kader ile ilgili aşağıdaki 
konulardan hangisini yanlış anladığı söyle-
nebilir?

A) Tevekülü

B) Sağlık ve hastalığı

C) Ecel ve ömrü

D) Özgürlük ve sorumluluğu

5. İnsanın bir sıkıntıyı aşmak, bir güçlüğü yenmek 
veya bir başarıya ulaşmak için her türlü çalışma-
yı yapıp, gerekli önlemleri alması, daha sonra da 
Yüce Allah’a güvenmesine ---- denir.

Bu metindeki boşluğa aşağıdakilerden han-
gisi yazılmalıdır?

A) İrade B) Emek

C) Başarı D) Tevekkül

6. “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

Kanuni Sultan Süleyman’ın bu sözü kader ile 
ilgili kavramlardan hangisi ile ilişkilendirile-
bilir?

A) Ecel ve ömür

B) Emek ve rızık

C) Sağlık ve hastalık

D) Başarı ve başarısızlık

  • Sağlık: Kişinin bedenen ve ruhen iyi du-
rumda olmasıdır.
  • Hastalık: İnsan vücudunda ve işleyişinde 
bozluklar ortaya çıkmasıdır.
  • Yüce Allah, insana özgür bir irade verdi-
ği için insanın aklını kullanarak hayat ile 
ilgili önlemler alması ge-
rekir. Bu yüzden hastalığa 
yakalanmamak için tedbir 
alınması gerekir. 

8.



K
ad

er
 İ

na
nc

ı

Kaderle İlgili Kavramlar

22
8. Sınıf

İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

7. Alkol aldığı için karaciğer hastalığına yakalanan 
Metin’i arkadaşları ziyarete gitti. Metin, “Kader-
de bu hastalık varmış!” dedi. Arkadaşlarından 
biri Metin’e, “Alkol almasaydın, kaderinde sağlık 
olurdu Metin Bey!” diye karşılık verdi.

Bu hikâyede verilen mesaj aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Her insan bir gün öleceği için hastalıklara 
katlanmak gerekir.

B) Sağlığı bozacak davranışlarda bulunup suçu 
kadere atmak doğru değildir.

C) Hastalıklar insanın alın yazısı olduğundan 
ondan kurtulmak mümkün değildir.

D) Sağlık, Allah’ın bir vergisi olduğu için insanın 
sağlığını bozması mümkün değildir.

8. Benim hayatımda hiç boş vaktim olmadı. “Boş 
duranı Allah sevmez.” mantığıyla hayatım bo-
yunca kendimi bir işe verdim. “Tamam şimdi ra-
hatladım.” dediğimde yeni bir işe başladım.

Bu kişinin aşağıdaki ayetlerden hangisini 
kendisine örnek aldığı söylenebilir?

A) “Boş kaldığın zaman hemen başka bir işe ko-
yul!”

(İnşirâh suresi, 7. ayet)

B) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukta eğri-
lik birbirinden ayrılmıştır…”

(Bakara suresi, 256. ayet)

C) “… Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güve-
nin.”

(Mâide suresi, 23. ayet)

D) “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. 
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu gö-
rür.”

(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)

9. Köyümüzde Hırçın ismini verdiğimiz bir köpeği-
miz vardı. Hırçın 2014 yılında doğdu. 2017 yılın-
da hastalanarak öldü.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Tevekkül B) Özgürlük ve sorumluluk

C) Emek ve rızık D) Ecel ve ömür

10.            •  “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından 
daha hayırlı bir lokma yememiştir.”

(Hadis-i Şerif)

  •  “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmış-
tır. Böylece herkes kazancına göre karşılık 
görür. Onlara haksızlık edilmez.”

(Casiye suresi, 22. ayet)

Bu hadis ve ayetin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir?
A) Emek ve rızık B) Ecel ve ömür

C) İnsan iradesi D) Sorumluluk

11. I. İhmalkârlık yapılması 

 II. Tedbirli davranılması

 III. Vurdumduymaz olunması

 IV. Elden gelen gayretin gösterilmesi

Doğru bir tevekkül için yukarıdakilerden han-
gileri gereklidir? 

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

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

12. Sen rızkını beklemekle değil aramakla sorumlu-
sun. Gayret göstermezsen karnın doymaz, elin 
boş kalır. Allah rızkın yaratıcısıdır ama senden 
o rızkı kazanmak için gayret göstermeni bekler.

Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap verilmiştir?
A) Emek harcanmasa da rızkı Allah verir mi?

B) Doğru tevekkül için neler yapılmalıdır?

C) Rızkın canlılara verilmesi kime aittir?

D) İnsanın sorumlulukları nelerdir?
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1. Yazın başı pişenin, kışın aşı pişer.

Bu atasözü ile aşağıdaki ayetlerden hangisi 
aynı konuyu vurgular?

A) “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yal-
nız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (he-
pinize erişir.)…”

(Enfâl suresi, 25. ayet)

B) “… Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve 
mukadderatını tayin eden Allah, yüceler yü-
cesidir.”

(Furkân suresi, 2. ayet)

C) “Biz, ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik 
mi; iki apaçık yolu (iyiyi ve kötüyü) gösterme-
dik mi?”

(Beled suresi, 8-10. ayetler)

D) “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmış-
tır. Böylece herkes kazancına göre karşılık 
görür. Onlara haksızlık edilmez.”

(Câsiye suresi, 22. ayet)

2. Yeryüzünde yaşayan canlılar yaşamlarını sür-
dürecek gerekli donanımla birlikte yaratılmıştır. 
Kuşların uçmak için kanatları, balıkların su altın-
da nefes almak için solungaçları onlara doğuş-
tan verilmiştir. 

Bu metindeki evrensel yasa ile aşağıdaki 
ayetlerden hangisi ilişkilendirilebilir?

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

(En’âm suresi, 2. ayet)

B) “Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey 
gizli kalmaz.”

(Âl-i İmrân suresi, 5. ayet)

C) “Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekile-
rin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? 
Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetli 
idiler…” (Fâtır suresi, 44. ayet)

D) “Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? 
Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmiştir?”

(Ğaşiye suresi, 18-19. ayetler)

3. “Güneş ve aydan her biri, belirlenmiş bir süreye 
kadar hareketlerini sürdürür.”

(Fâtır suresi, 13. ayet)

Bu ayette altı çizili ifade aşağıdaki kavramlar-
dan hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Tevekkül B) Ecel

C) Emek D) Rızık

4. Çiftçilik yapan Hasan, her yıl düzenli olarak ta-
rım fuarlarına gider, tarımla ilgili gelişmeleri takip 
eder, gücü yettiği kadar yeni çıkan malzemeleri 
satın alır, çiftçiliği bilinçli ve modern malzeme-
lerle yapar. Böyle yaptığı için de Hasan, kendi 
köyündeki diğer çiftçilerden daha fazla ürün alır.

Bu durum Hasan’ın aşağıdaki konulardan 
hangisini iyi anladığını gösterir?

A) Ecel B) Ömür

C) Tevekkül D) Özgürlük

5. “Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulun-
maz.”

Bu atasözü insanları aşağıdakilerden hangi-
sine yönlendirmektedir?

A) Kadere razı olmaya

B) Meslekleri tanımaya

C) Çalışarak kazanmaya

D) Allah’a tevekkül etmeye

6. Benim babam öğretmen olduğu için arkadaşla-
rım benim başarım karşısında, “Tabi sen, öğret-
men çocuğusun, o yüzden başarılı oluyorsun.” 
diyorlar. Oysa ben günlük ders çalışan, boş va-
kitlerinde kitap okuyan biriyim. 

Ayşe, bu metinde aşağıdakilerden hangisini 
vurgulamıştır?

A) Başarım kaderimden gelmektedir.

B) Başarılı olmam çalışmama bağlıdır.

C) Babamın gayreti beni başarılı yapıyor.

D) Başarım tamamen tesadüflere bağlıdır.

Yüce Allah, evreni mükemmel bir şekilde 
uyum içine ve belli bir düzenle yaratmış 
ve evren ile ilgili belli yasalar belirlemiş-
tir. İnsana düşen evreni anlamak ve ona 
göre hareket etmektir. Kışın sıkı giyinme-
diğinde hasta olacağını aklı başında olan 
bir insanın bilmesi gerekir. Yine çalışma-
dan karnının doymayacağını aklı başında 
bir insanın bilmesi gerekir. 
İşte kader, insanın aklını 
kullanarak kendi tercihle-
rinden oluşur.

9.
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7. “Rızkı Allah verir. Biz çalışmayacağız ve sadece 
Allah’a ibadetle meşgul olacağız.” diyen yeni bir 
grup insan olduğunu duyan Hz. Ömer, o kişilere 
giderek, “Sizler tevekkül eden kişiler değil, tem-
bellik yapan kişilersiniz. Gerçek tevekkül eden 
kişi, tohumunu tarlaya eker ve ondan sonra Al-
lah’a dayanıp güvenir.” dedi.

Bu olayda Hz. Ömer, aşağıdakilerden hangi-
sini vurgulamıştır?

A) Allah’ın insanların ibadetlerine ihtiyacının ol-
madığını

B) İbadet etmenin insan hayatındaki önemini

C) Tevekkülün pasif bir bekleyiş olmadığını

D) Rızkın Allah’ın elinde olduğunu

8. Kuşlar, güneşin doğmasıyla birlikte karınlarını 
doyurmak için yola çıkarlar. Bu çabaları sonucu 
akşam eve döndüklerinde karınları doymuş olur.

Bu metin kaderle ilgili kavramlardan hangi-
siyle açıklanabilir?

A) İrade ve sorumluluk

B) Emek ve rızık

C) Ecel ve ömür

D) Tevekkül

9. Yıl boyu derslerine çalışarak takdir belgesi alan 
bir öğrenciyle yıl boyu derslerini aksatıp karne-
sinde zayıf getiren bir öğrenci bir değildir. Biri ça-
lışmasının karşılığını, diğeri da çalışmamasının 
karşılığını almıştır.

Bu metinde anlatılanı en iyi aşağıdaki ayet-
lerden hangisi ifade eder?

A) “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket et-
mektedir.”

(Rahmân suresi, 5. ayet)

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

(En’âm suresi, 2. ayet)

C) “Gökleri ve yeri, ikisi arasında bulunanları biz 
şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için ya-
rattık…”

(Ahkâf suresi, 3. ayet)

D) “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmış-
tır. Böylece herkes kazancına göre karşılık 
görür. Onlara haksızlık edilmez.”

(Câsiye suresi, 22. ayet)

10. Ahmet, arkadaşının annesinin vefatı sebebiyle 
taziyede bulunmak istemektedir.

Ahmet’in bu ziyarette okuyacağı en uygun 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Eğer onlar tövbe edip namazı kılarlarsa ve 
zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kar-
deşlerinizdir. Bilen bir topluluk için ayetleri 
böyle birer birer açıklarız.”

(Tevbe suresi, 11. ayet)

B) “Rabb’inizden size indirilene uyun, ondan baş-
ka velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz?”

(A’râf suresi, 3. ayet)

C) “Hamd, kitabı kulu üzerine indiren ve onda 
hiçbir çarpıklık kılmayan Allah’a aittir.”

(Kehf suresi, 1. ayet)

D) “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize Al-
lah’a döndürüleceksiniz.”

(Ankebût suresi, 57. ayet)

11. Havalar soğuduğunda üşümemek için nasıl ka-
lın giysiler giyiyorsan, başarılı olmak için de ders 
çalışmalısın. Bu da yetmez, bir aksilik çıkmama-
sı için Allah’tan da yardım istemelisin.

Buna göre Ayşe, dedesine hangi soruyu sor-
muştur?

A) Doğru tevekkül nasıl yapılır?

B) Ecel ve ömür Allah’ın kaderi midir?

C) Kaderin insan üzerindeki etkisi nedir?

D) Evrendeki düzen nasıl anlaşılmalıdır?


