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1. Allah evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzen içeri-

sinde yaratmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah’ın 
her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratması-
nın sonuçlarından biri değildir?

A) Mevsimlerin ve gece-gündüzün oluşması

B) Dünyanın belli bir yörüngenin dışına çıkma-
dan hareket etmesi

C) Yeşil alanların gittikçe azalması

D) Atmosferin Güneş’ten gelen zararlı ışınları 
süzmesi

2. Bir iş için çalışıp, gerekli çabayı göstermekle 
birlikte kalben Allah’a bağlanıp O’na güvenmek, 
sonucu O’ndan beklemektir.

Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Tevekkül B) Rızık

C) Ecel D) İrade

3. I. Kadere inanan insan olumsuz olaylar karşı-
sında sabırlı olur.

 II. Kadere inanan insan, emek sarf ederek ka-
zanmayı öğrenir.

 III. Kadere inanan insan, yaşanan olaylarda akıl 
ve iradenin etkili olmadığını düşünür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

4. Evrensel 
Yasalar

Ayetler

I. Fiziksel “Denizlerdeki dağlar gibi 

akıp gidenler (gemiler) de 

O’nun varlığının delillerin-

dendir.”   

(Şurâ suresi, 32. ayet)

II. Toplumsal “Bir kavim, kendi durumunu 

değiştirmedikçe, Allah onla-

rın durumunu değiştirmez...” 

(Ra’d suresi, 11. ayet)

III. Toplumsal “Ey insanlar! Doğrusu biz 

sizi bir erkekle bir dişiden 

yarattık..” 

(Hucurat suresi, 13. ayet)

IV. Biyolojik “O (rabb) ki seni yarattı, 

seni düzenledi, sana ölçülü 

bir biçim verdi.” 

(İnfitar suresi, 7. ayet)

Tabloda yer alan evrensel yasalar ile ayetler-
den hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

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

5. Aşağıdakilerden hangisi Ayet e’l-Kürsi ile il-
gili yanlış bir bilgidir?

A) Kur’an’ın en uzun ayetidir.

B) İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için bu adı al-
mıştır.

C) Yüce Allah’ın sıfatlarından bahsetmektedir.

D) Yüce Allah’ın varlıkları her an korumada ve 
gözetmede olduğuna değinir.

6. Kader kavramını doğru anlamış bir kişiden 
aşağıdaki tutumlardan hangisi beklenmez?

A) Kaderin Allah’ın takdiri olduğuna inanır.

B) Dünya hayatının bir imtihan olduğu bilinciyle 
hareket eder.

C) Çaba ve gayretin karşılıksız kalmayacağının 
farkında olur.

D) Çeşitli zorluk ve sıkıntı verici olaylarla baş 
edilemeyeceğine inanır.

1. ÜNİTE
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8. Sınıf

7. Yüce Allah evrenin düzeni ve işleyişini birtakım 
yasalara bağlamıştır. Kainattaki tüm varlıklar bu 
yasalara göre hareketlerini devam ettirir. Hiçbir 
varlık bu yasaların dışına çıkamaz. Bu, Allah’ın 
evrende koymuş olduğu kuralın bir gereğidir.

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ecel ve ömür

B) Kader ve kaza

C) Özgürlük ve sorumluluk

D) Emek ve rızık

8. 
İradeyle 

gerçekleşenler

♥★

♦■

✿▲

İrade dışı 
gerçekleşenler

Anne ve babamız

Dinimiz

Saç ve göz 
rengimizDoğum yerimiz

Evleneceğimiz 
kişi

Okuyacağımız 
okul

Yukarıdaki tabloda bulunanlardan hangile-
ri karşılıklı yer değiştirirse tablo doğru hâle 
gelir?

A) ▲ ve ❤ B) ★ ve ✿

C) ■ ve ♦ D) ■ ve ❤

9. Soğuk iklim canlılarından olan kutup ayılarının 
derisi ile sıcak iklim canlısı olan develerin deri 
yapıları birbirinden farklıdır.

Bu bilgiler aşağıda verilen ayetlerden hangisi 
ile ilişkilendirilebilir?

A) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 

B) “İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.”

C) “Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.”

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

10. Kaza, Allah’ın ölçü ve düzen içerisinde program-
ladığı olayların zamanı geldiğinde gerçekleşme-
sidir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi 
“kaza” kavramına örnektir?

A) Çalışan emeğinin karşılığını mutlaka alacaktır.

B) Gelecekte ne olacağının bilgisi Allah katın-
dadır.

C) Sınavdan iyi bir sonuç beklemediğini söyledi.

D) Önümüzdeki hafta hava açık olabilir.

11. Öğretmen, öğrencilerine derste anlattıklarını an-
lattırmaktadır.

Buna göre öğrenciler, dersin konusunu şu şekil-
de özetlemiştir;

  • Yüce Allah insanlardan çalışarak kazanç 
sağlamalarını istemiştir.

  • Dinimizde üretmeden tüketmek hoş karşı-
lanmaz.

  • Çalışmadan kazanç sağlayan faiz ve kumar 
dinimizce yasaklanmıştır.

Buna göre öğretmenin derste işlemiş olduğu 
konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kader ve kaza B) Ecel ve ömür

C) Emek ve rızık D) Tevekkül

12. I. Kendisine ilahi kitap verilen peygamberlerin 
ilkidir.

II. Yahudi kavmine peygamber olarak gönde-
rilmiştir.

III. İnsanları Allah’ın birliğini kabul etmeye ve 
O’nun getirmiş olduğu ilkeler doğrultusunda 
yaşamaya davet etmiştir.

IV. Kral Nemrut tarafından ateşe atılmak isten-
miştir. 

Hz. Musa ile ilgili yukarıdaki ifadelerden han-
gisi yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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2
1. Mahallemizin bakkalı Nedim Amca, 1948 yılında 

doğmuş, 20 yaşında başladığı meslek hayatını 
50 yıl sürdürmüş biriydi. Mesleğinden kazan-
dığı parayla ailesinin geçimini sağlayan Nedim 
Amca, kısa bir süre önce geçirmiş olduğu bir ra-
hatsızlık  nedeniyle yaşamını yitirdi.

Bu parçada aşağıdaki kavramlardan hangisi 
için örnek bir durum yoktur?

A) Tevekkül B) Ecel

C) Ömür D) Rızık

2. Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, 
değişimi, yapısı ve hareketi ile ilgili prensiplerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fiziksel 
yasalar için bir örnek değildir?

A) Atmosferin tabakalarının bulunması

B) İnsanların doğum yoluyla çoğalması

C) Yükseklere çıktıkça sıcaklığın düşmesi

D) Maddenin ve enerjinin oluşumu

3.       • Denizlerdeki tuzun, orada yaşayan canlılar 
için uygun oranda olması

  • Dünyadaki ısı miktarının canlı yaşamını ko-
laylaştırması

Verilen örnekler aşağıdakilerden hangisiyle 
ilişkilidir?

A) Evrende yaratılan en üstün varlığın insan ol-
duğuyla 

B) İnsanların evrendeki dengeyi bozmaması ge-
rektiğiyle

C) Evrendeki düzenin zamanla bozulduğuyla

D) Evrendeki her şeyin bir ölçü ve düzene sahip 
olmasıyla

4. İnsanın sahip olduğu sınırlı iradeye cüz’i irade 
denir.

Aşağıdakilerden hangisinin cüz’i iradeye ör-
nek oluşturduğu söylenemez?

A) Yeni şeyler öğrenmeye düşkün olmak

B) Çekik gözlü olmak

C) İşe geç gitmek

D) Maçta takım arkadaşıyla paslaşmak

5.       • Bitkilerin fotosentez yapması

  • Bazı hastalıkların ölümcül olması

  • Kaynayan yumurtanın bir süre sonra çatla-
ması

  • Deriye batan bir cismin acı hissi oluşturması

Yukarıdakilerden kaç tanesi biyolojik yasala-
ra örnek oluşturmaktadır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Çalışmadan girdiği matematik sınavında düşük not 
alan Ahmet, başarısızlığının sebebini soran ailesi-
ne “Bu benim kaderim.” diyerek cevap vermiştir.

Buna göre Ahmet ile ilgili olarak aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

A) Doğru bir davranış sergilemiştir.

B) Matematik yeteneği zayıftır.

C) Derslerinde başarılı olabilmek için ailesinden 
yeterince destek almamaktadır.

D) Sorumluluktan kaçmaktadır.

7. I. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm

 II. Lâ te’huzuhû sinetün velâ nevm.

 III. Lehû mâ fissemâvâti vemâ fil ard.

 IV. Ya’lemü mâ beyne aydîhim vemâ halfehüm.

 V. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih.

Yukarıdaki ayetin doğru okunabilmesi için 
hangi ikisinin yerlerinin değiştirilmesi gerek-
mektedir?

A) I – II B) II – III

C) III – IV D) IV – V
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8. 

Evrendeki varlıklar kendi içinde 
tutarlı ve uyumludur.

İnsanın yaratılışında bir ölçü 
vardır.

Her varlık tesadüflerin bir araya 
gelmesiyle oluşmuştur.

Evrendeki her varlık Allah tarafın-
dan bir amaç için yaratılmıştır.

Sevda

Orhan

Zeynep

Tolga

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer ve-
rilmiştir.

Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul 
edilemez?

A) Sevda B) Orhan

C) Zeynep D) Tolga

9. Allah evrenin düzeni ve işleyişini bazı yasalara 
bağlamıştır. Bunların başında fiziksel yasalar 
gelir.

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

A) Canlıların oluşumu, değişimi, yapısı ve hare-
keti ile ilgili yasalardır.

B) Deney, gözlem ve araştırmalar neticesinde 
anlaşılabilen yasalardır.

C) Evrensel nitelikteki yasalardır.

D) Evrendeki düzenin daha iyi anlaşılmasında 
yardımcı olan yasalardır.

10. I. Çalışıp sonucu Allah’a bırakmak

 II. Tedbir alıp Allah’a sığınmak

 III. Çaba sarf etmeden hazır beklemek

 IV. Hastalık anında tedavi olup şifayı Allah’tan 
beklemek

Yukarıdakilerden yanlış bir tevekkül anlayışı 
için örnektir?

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

11. Varlıkların sonlu olması yasası gereğince her in-
sanın bir ömrü bir gün son bulacaktır. Allah’ın bir 
takdiri olarak insan için belirlenen ömür bittiğin-
de ecel gelir ve ölüm olayı gerçekleşir.

Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisi vur-
gulanmaktadır?

A) Ölüm, kader ve kaza kapsamında değerlen-
dirilmelidir.

B) Ölüm gerçeğinden dolayı dünya hayatı terk 
edilmelidir.

C) Ölüm sonrasında insan sonsuz bir hayat ya-
şayacaktır.

D) İnsan dünya hayatına dalarak ölüm gerçeğini 
unutmaktadır.

12. 
• Gerçekten insan için kendi çalışmasının 
karşılığından başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet)
“Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde 
bulunmaz.”

(Atasözü)

Yukarıda verilen ayet ve atasözüyle üzerinde 
durulan konu hangisidir?

A) Ecel ve ömür

B) Emek ve rızık

C) Evrendeki düzen

D) Yardımlaşma ve dayanışma
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3
1.  

Ömür bahanesinin gülü solmadan 
Uyan gel gözlerim gafletten uyan 
Ecel bir gün bize haydi demeden 
Uyan gel gözlerim gafletten uyan

(Yunus Emre)

Verilen dizelerde vurgulanan düşünce aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Her insan sınırlı bir ömre sahiptir.

B) Ölüm çokça hatırlanması gereken bir gerçektir.

C) Ölüm gelmeden önce ahirete hazırlık olarak 
hayatı faydalı işlerle değerlendirmelidir.

D) Ölüm korkusundan kurtulup sadece dünyevi 
işlere odaklanılmalıdır.

2. I.  Tedbiri elden bırakmaz, çalışır ve hayatında 
duayı eksik etmez.

 II. Sorunları bekleyerek çözmeye çalışır.

 III. Başarılı olmak için gayret gösterir ve Al-
lah’tan gelene boyun eğer.

 IV. Zorluklar karşısında yılgınlık gösterir.

Yukarıda verilenlerden hangileri doğru tevek-
kül anlayışına sahip bir kimsede gözlenen bir 
davranış biçimi değildir?

A) Yalnız I. B) II ve III.

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

3. Kişinin kendi eksikliği nedeniyle karşılaşılan 
olumsuzlukları kader olarak nitelendirmesi ve bu-
nun neticesi olarak da kaderi suçlaması İslam’ın 
kader anlayışına uygun bir davranış değildir.

Aşağıdakilerden hangisi insandan kaynakla-
nan bu olumsuzluklardan biri değildir?

A) Hazırcılık B) Tedbir

C) Vurdumduymazlık D) Cahillik

4. Hz. Ömer bir sözünde; “Sakın ola ki sizden hiç-
biriniz ‘Allah’ım bana rızık ve yiyecek bir şeyler 
gönder.’ diye dua ederek rızık temini için çalış-
maktan geri durmasın. Siz pekâla bilirsiniz ki ne 
altın yağar ne de gümüş.” buyurmuştur.

Hz. Ömer’e ait yukarıdaki sözden çıkarılabi-
lecek en doğru sonuç aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) Yapılan her duanın kabul olması beklenme-
melidir.

B) Duanın kabul olduğu belli zamanlar vardır.

C) Başarıyı yakalamak için öncelikle dua edil-
melidir.

D) Çalışıp gerekli gayreti gösterdikten sonra dua 
edilmelidir.

5. 
“Allah, her şahsı, ancak gücünün ölçüsünde 
sorumlu kılar. Herkesin kazandığı hayır ken-
dine, yapacağı şer (kötülük) de kendinedir.”

(Bakara suresi, 286. ayet)

Verilen ayetten aşağıdaki sonuçlardan han-
gisi çıkarılamaz?

A) İnsan, gücü oranında sorumluluk sahibidir.

B) İnsan iyi veya kötüyü seçme konusunda öz-
gür bırakılmıştır.

C) İnsan sınırsız bir iradeye sahip olması bakı-
mından diğer canlılardan ayrılır.

D) İnsan yaptıklarının karşılığını görecektir.

6. Alkol alıp sarhoş olan bir sürücü, aşırı hız sonu-
cu kaza yapar ve sakat kalır.

Bu sürücü hangi yasanın gereğini yerine ge-
tirmemiştir?

A) Biyolojik yasa

B) Ekonomik yasa

C) Toplumsal yasa

D) Fiziksel yasa
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7. Allahü lâ ilâhe ilâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’hu-
zühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve 
mâ fil ard ----

Ayet e’l - Kürsi’nin devamında boş bırakılan 
yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm

B) men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih

C) ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’

D) vesia kürsiyyühüs semâvati vel ard

8. Selçuk: Evrendeki mükemmel düzenin kendi 
kendine olması mümkün değildir.

Ebrar: Allah evreni mükemmel şekilde yaratmış 
ve bu düzen ve işleyişi birtakım yasalara bağla-
mıştır.

Mete: Bitki ve hayvanlar evrendeki düzeni boz-
maktadır.

Hatice: İnsan evrendeki düzenin varlığını gör-
meli ve bu düzeni korumalıdır.

Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin belirtti-
ği düşünce yanlıştır?

A) Selçuk B) Ebrar

C) Mete D) Hatice

9.  I.  Yaşın ilerlemesiyle birlikte saçların ağarması

 II. Yeryüzünde değişik zamanlarda toprak sar-
sıntılarının gerçekleşmesi

 III. Deniz ve okyanuslarda görülen sıcak ve so-
ğuk su akıntıları

 IV. Su kaynaklarının bol olduğu yerlerde nüfu-
sun da yoğun olması

Numaralandırılmış örneklerde sırasıyla ev-
rensel yasalardan hangilerine değinilmiştir?

I II III IV

A) Biyolojik Fiziksel Fiziksel Toplumsal

B) Toplumsal Toplumsal Fiziksel Biyolojik

C) Biyolojik Toplumsal Fiziksel Biyolojik

D) Biyolojik Fiziksel Biyolojik Toplumsal

10. Yüce Allah’ın evrende gerçekleşecek olan olay-
ların yerini, zamanını, nasıl ve hangi özelliklerde 
olacağını belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde 
programlamasına ---- , zamanı geldiğinde olay-
ların bu programa uygun olarak gerçekleşmesi-
ne ise ---- denir.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ifadeler 
gelmelidir?

A) kudret – kaza

B) kader – kaza

C) kaza – kader

D) kader – takdir

11. Her canlının yaşadığı hayatın bir sonu olduğu 
gibi uçsuz bucaksız evrenin de bir sonu vardır. 
Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın baş-
layacağı, bu olaya kıyamet denir. Kıyametin vak-
tiyle ilgili zaman zaman değişik görüşler ortaya 
atılmaktadır.

Bu tür görüşler karşısında aşağıdakilerden 
hangisini söylemek dinen doğru bir cevap 
olur?

A) Gerek kıyamet ve gerekse gelecekle ilgili 
olayların vaktini ancak Allah bilir.

B) Bu tür konularda medyum kişilerin bilgisine 
başvurulmalıdır.

C) Birtakım doğal felaketlerin sayısındaki artış 
kıyametin önümüzdeki yıllarda gerçekleşe-
ceğini göstermektedir.

D) Mantıklı tahminler yoluyla kıyametin vaktini 
tespit etmek mümkündür.

12. İslam’a göre akıl ve iradesini kullanma yetene-
ğine sahip her insan yaptıklarından sorumludur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin dinen 
sorumlu olduğu söylenebilir?

A) Bitkisel hayata girmiş olan hasta

B) Yedi yaşında namaz kılmayan çocuk

C) Zorlama ve baskı sonucu günah işleyen kimse

D) Sahip olduğu kötü alışkanlıklar için arkadaş-
larını suçlayan kimse
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4
1.       • Dünya’nın etrafındaki atmosfer tabakası bi-

raz daha ince olsaydı, binlerce meteor dün-
yamıza ulaşıp her şeyi yok edebilirdi.

  • Güneş’in çekim kuvveti olmasaydı, geze-
genler birbirlerine çarpıp evrenin düzenini 
bozabilirdi.

Verilen örnekler aşağıdakilerden hangisini 
kanıtlar niteliktedir?

A) Yeryüzünde düşünebilme kabiliyetine sahip 
tek varlık insandır.

B) Evrendeki tüm canlılar arasında bir etkileşim 
vardır.

C) Evrendeki düzen, bir zincirin halkaları gibidir.

D) Evrende bazı doğa olayları yaşanmaktadır.

2. ▲ Sinir hücrelerinin oluşumu

★ Halkın refah düzeyinin artması

■ Okyanusların oluşumu

● Develerin vücudunda su depolayarak gün-
lerce çölde yürümesi

Yukarıda sembollendirilerek verilenlerden 
hangileri biyolojik yasalara örnek gösterile-
mez?

A) ▲ – ★ B) ★ – ■

C) ▲ – ● D) ■ – ●

3. Allah’ın, insanlara gönderdiği peygamberler ge-
çimlerini çalışarak sağlamışlardır.

Buna göre peygamberler,

 I. Emek vererek kazanç sağlamışlardır.

 II. Alınteriyle kazanma konusunda insanlara 
örnek olmuşlardır.

 III. Vahyi insanlara duyurma görevi karşılığında 
kazanç elde etmişlerdir.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) I ve II. B) Yalnız III.

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

4. 
“Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. 
Sadece kerem sahibi, Yüce Rabbinin varlı-
ğı süreklidir.”

(Rahman suresi, 26 - 27. ayetler)

Yukarıdaki ayetin verdiği mesajı doğru anla-
yan bir insandan beklenen davranışlar ara-
sında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Verdiği nimetler için Allah’a şükreder.

B) Toplum için faydalı bir birey olmaya çalışır.

C) Ömrünü iyi değerlendirmeye çalışır.

D) Ölümün kaçınılmaz olduğu bilinciyle tüm za-
manını ibadete ayırır.

5. I. “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. 
Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilir 
ne de bir an öne alabilirler.”

 II. “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 
dayan.”

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

 IV. “...İnananlar yalnız Allah’a dayanıp güven-
sinler.”

Yukarıdaki ayetlerden hangisi konu olarak 
diğerlerinden farklıdır?

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

6. Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayet e’l-Kürsi’de 
Allah’ın yüce sıfatları anlatılmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Ayet e’l-Kürsi’de 
geçen Allah’ın sıfatlarından biri değildir?

A) Kayyum B) Azim

C) Kader D) Hayy
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7. Hz. Ömer’in karşısına bir hırsız getirilir. Hz. 
Ömer ona niçin hırsızlık yaptığını sorduğunda 
hırsız: “Allah böyle takdir etti, kaderimde hırsız-
lık yapmak varmış, ne yapayım.” şeklinde cevap 
vermiştir.

Metinde geçen hırsız ile ilgili, 

 I. Kaderi doğru anlamıştır.

 II. Sorumluluktan kaçınmaktadır.

 III. İslam dininin emek ve rızık konusundaki tav-
siyelerine uygun hareket etmemektedir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

8. (  ) Evrendeki her şey Allah tarafından yaratıl-
mıştır.

(   ) Evrendeki hayat tesadüflerin bir araya gel-
mesi neticesinde oluşmuştur.

(   ) Her varlık bir amaç için yaratılmıştır.

(   ) Yaratma başlangıçta söz konusudur, sürek-
lilik arz etmez.

Verilenlere ait doğru (D) – yanlış (Y) sıralama-
sı aşağıdakilerden hangisidir?

A) D – D – D – Y B) D – Y – D – D

C) D – Y – D – Y D) Y – Y – D – D

9. “Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek 
olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek 
yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfu-
nu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kulların-
dan dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok 
merhamet edicidir.”

(Yunus suresi, 107. ayet)

Ayette vurgulanan yarattıklarından farklı ola-
rak sadece Yüce Allah’ın sahip olduğu özel-
lik, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade 
edilir?

A) Cüz’i irade B) Külli irade

C) İlim D) Merhamet

10. I. Betül’ün yıl sonu karne not ortalamasının 
yüksek olması

 II. Metin’in dikkatsizliği nedeniyle arkadaşıyla 
çarpışması

 III. Seda’nın sık sık rüyasında kâbus görmesi

 IV. Cengiz’in, maddi sıkıntıları nedeniyle kendi-
sinden yardım isteyen arkadaşına borç para 
vermesi

Yukarıdakilerden hangisi insana verilen cüz’i 
iradenin kullanımına ait bir örnek değildir?

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

11. Peygamberimize bir adam gelerek “Hayvanı-
mı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı 
Allah’a tevekkül edeyim?” diye sormuştu. Pey-
gamberimiz de bunun üzerine ona “Bağla ve te-
vekkül et.” buyurdu.

Peygamberimiz ile ilgili yukarıdaki metinde 
asıl anlatılmak istenen hangisidir?

A) Peygamberimiz kendisine gelen sorulara di-
nin doğru anlaşılması için akıllarda tereddüt 
bırakmayacak cevaplar vermiştir.

B) Peygamberimiz doğru tevekkülün gerekli 
tedbirleri aldıktan sonra Allah’a dayanıp gü-
venmek olduğunu vurgulamıştır.

C) Peygamberimiz bazı hayvanların başıboş bı-
rakılmasına karşı çıkmıştır.

D) Peygamberimiz insanlara verdiği değeri dav-
ranışlarıyla göstermiştir. 

12. İnsan  ---- nedeniyle yaptıklarından sorumludur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere geti-
rilmesi gereken en uygun ifade hangisidir?

A) akıl ve irade sahibi olması

B) ölümlü bir varlık olması

C) sınırsız bir özgürlüğe sahip olması

D) evrendeki düzene zarar vermesi
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1
A. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanın başına “Y” yazınız.

1. Kader Allah’ın iradesi ve ilmi ile ilgilidir.

2. Evrendeki her şey kendiliğinden oluşmuştur.

3. Allah’ın yarattıklarında hiçbir dengesizlik görülmez.

4. Hayatımızdaki bütün olaylar bizim irademiz dahilinde gerçekleşmektedir.

5. Allah tarafından insana verilen seçme özgürlüğüne sünnetullah adı verilir.

6. İnsan akıllı bir varlık olduğu için yaptıklarından sorumlu değildir.

7. Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın başlamasına kıyamet denir.

B. Harflerle belirtilmiş olan kelimeleri aşağıdaki cümlelerle eşleştiriniz.

Rızık Kader
Fiziksel
Yasalar Kaza

Biyolojik
Yasalar Tevekkül

ba c d e f

1. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasıdır.

2.
Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişmesi ve üremesi ile ilgili yasalar-
dır.

3.
Bir işi yaparken gerekli gayreti göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp 
güvenmek, sonucu O’ndan beklemektir.

4. Yüce Allah’ın canlılara yiyip içmesi ve yararlanması amacıyla verdiği her şeydir.

5.
Allah’ın ölçü, düzen ve uyum içerisinde programladığı olayların bu programa 
uygun olarak gerçekleşmesidir.

6.
Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişki-
lerle ilgili yasalardır.
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C. Aşağıdaki örneklerin ilgili olduğu evrensel yasa ile ilgili alanı “✓” sembolü ile işaretleyiniz.

Fiziksel Yasalar Biyolojik Yasalar Toplumsal Yasalar

a.
Kuraklık nedeniyle insanların göç 
etmesi

b. Kalbin belirli bir ritim ile atması

c.
Yağmur, kar, dolu gibi doğa olayları-
nın meydana gelmesi

d.
Bazı hayvanların kış uykusuna 
yatması

e.
Balıkların solungaçlarla yaşamını 
sürdürmesi

f. Yer çekimi kanunu

g.
Adaletin azalmasıyla kargaşa çık-
ması

h. Suyun 100 °C’de kaynaması

D. Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

1

4

6

5

2

3

Soldan Sağa

1. Bir işi yaparken gerekli gayreti gösterdikten 
sonra Allah’a bağlanıp güvenerek sonucu 
O’ndan beklemektir.

2. İnsana ait, bir şeyi yapıp yapmamaya karar 
verebilme yeteneğidir.

3. Canlıların yaşam süresinin son bulmasıdır.

Yukarıdan Aşağıya

4. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, uyum ve düzen 
içerisinde programlamasıdır.

5. Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın 
başlamasıdır.

6. Her canlının sahip olduğu yaşam süresidir.
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1. Osmanlı Dönemi’nde insanlar fırından ek-

mek aldıklarında fırıncıya iki-üç ekmek pa-
rası fazla verirlerdi. Bu davranıştaki amaç fı-
rına gelen ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek 
verilmesiydi. Yardımı yapan ve yardım alan 
birbirini görmezdi.

Parçada anlatılan durumu aşağıdaki sözler-
den hangisi en iyi özetlemiştir?

A) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

B) İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir.

C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

D) Sağ elin verdiğini sol el görmemeli.

2. İHTİYAÇLARIMIZ

Maddi Manevi

Yeme – içme Sevgi 

Barınma Saygı

Yardımlaşma Güvenlik

Giyinme İnanç

Maddi ve manevi ihtiyaçları belirten yukarı-
daki tablonun doğru olabilmesi için hangi 
renk satırdaki örnekler yer değiştirmelidir?

A) Sarı B) Mavi 

C) Yeşil D) Kırmızı

3. “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) 
açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere 
gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlı-
dır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter. 
Allah, yapmakta olduklarınızı bilir.”

(Bakara suresi, 271. ayet)

Verilen ayet aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap oluşturmaktadır?

A) Zekât kimlere verilir?

B) Zekâtı kimler verir?

C) Zekât nasıl verilmelidir?

D) Zekât nelerden verilir?

4. 

Emre

Betül

Tolga

Aybüke

Zekât belli bir oranda verilir, 
sadakada böyle bir oran
yoktur.

Zengin kimseler için zekât dini 
bir yükümlülüktür. Sadakada 
böyle bir şart aranmaz.

Zekât ve sadaka ibadetlerinin 
her ikisi de sadece mal ile 
yapılır.

Zekât farz, sadaka ise 
sünnet bir ibadettir.

Zekât ve sadaka ile ilgili hangi öğrencinin 
söylediği yanlıştır?

A) Emre B) Betül

C) Tolga D) Aybüke

5. Serkan’ın babasının büyük bir tarlası vardır. Bu 
tarlada değişik tahıl ürünleri yetişmektedir. Ser-
kan, bu ürünlerin zekât verme miktarını babası-
na sorar.

Buna göre Serkan’ın babasının verdiği cevap 
aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) 1 / 10 B) 1 / 40

C) 1 / 30 D) 1 / 25

6. “Müminler birbirlerine merhamet etmekte, bir-
birlerini sevmekte ve birbirlerini korumakta bir 
vücudun organları gibidir. Vücudun herhangi 
bir organı hastalandığında bütün vücut bundan 
rahatsız olur. Aynı şekilde bir mümin de sıkıntı 
içinde bulunduğunda, diğer müminler onun sı-
kıntısını, derdini ve üzüntüsünü paylaşırlar.”

(Hadis-i Şerif)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu hadis 
ile ilgili değildir?

A) Yalnız taş, duvar olmaz.

B) Üzüm, üzüme baka baka kararır.

C) El eli yıkar, iki el de yüzü.

D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

2. ÜNİTE
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7. “Medyen’e de kardeşleri Şuayb’ı (gönderdik). 
Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin! Sizin 
için O’ndan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı 
eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır (ve bolluk) 
içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için 
kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.”

(Hûd suresi, 84. ayet)

Verilen ayette Hz. Şuayb ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Medyen halkına gönderilmiştir.

B) İnsanları tevhit inancına uygun yaşamaya 
çağırmıştır.

C) İçinde bulunduğu toplumu yanlış davranışları 
konusunda uyarmıştır.

D) Yapmış olduğu davet ve uyarılar neticesinde 
kavminin tamamı iman etmiştir.

8. “İnsanlar öldüğü zaman amel defteri kapanır. 
Ancak kesintisiz iyilik yapanların, topluma yarar-
lı bir ilim (eser) bırakanların ve kendisine hayır 
dua eden bir çocuk yetiştirenlerin amel defteri 
kapanmaz.” 

(Hadis-i Şerif)

Verilen hadiste altı çizili bölüm ile ifade edi-
len kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zekât B) Fidye

C) Sadaka-i Cariye D) Fitre

9. İslam dininde başkalarına faydalı olmak adına 
yapılan her davranış sadaka olarak kabul edilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka 
kavramına uygun bir davranış olabilir?

A) Vakit namazlarını cemaat ile kılmak

B) İnsanlarla iletişim kurarken güleryüzlü olmak

C) Hastalıktan kurtulmak için tedavi olmak

D) Futbol maçında takım arkadaşıyla paslaşmak

10. I. Bir Müslüman’ın Allah’ın rızasını kazanmak 
için sahip olduğu mallardan harcama yap-
ması ve bağışta bulunmasına infak denir.

 II. İnfak tüm Müslümanların yerine getirebildiği 
bir ibadet olması bakımından sadece zengin-
lere ait bir sorumluluk olan zekâttan ayrılır.

 III. İnfakta bulunabilmek için aranan en önemli 
şart nisap miktarında mala sahip olmaktır.

İnfak ibadeti ile ilgili yukarıda verilen bilgiler-
den hangileri doğrudur?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

11.  ----

  • Ramazan ayına özgü bir ibadet olarak bay-
ram namazına kadar verilmesi gereken bir 
sadakadır.

  • Ailedeki kişi sayısınca verilir.

  • Dinî bir hüküm olarak vaciptir.

Eren, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğ-
retmenin anlattıklarını defterine aktarırken konu 
başlığını yazmayı unutmuştur. 

Eren’in defterine yazması gereken başlık 
hangisidir?

A) Fitre B) Fidye

C) Sadaka-i Cariye D) Zekât

12. I. Mekke’de inmiştir.

 II. 7 ayetten oluşur.

 III. Sureye adını veren “mâûn” kelimesi Allah’ın 
sonsuz gücü, kudreti ve hükümranlığı anla-
mına gelir.

 IV. Surede muhtaç kimselere yardım edilmesi 
gerektiğinden bahsedilir. 

Maûn suresi ile ilgili yukarıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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2
1. 

ZEKÂT KİMLERE VERİLİR?

Zekât verilecek kişiler Verilir Verilmez

Engelli ve bakıma muh-
taç evlat

✓

Borcu olan anne - baba ✓

Zor durumda olan 
büyükanne

✓

Üniversitede okuyan 
torun

✓

Maddi zorluklar yaşa-
yan kardeş

✓

Yoksul amca ✓

Yukarıda verilen tabloda zekât verilecek kişi-
ler ile ilgili yapılan işaretlemelerden kaç tane-
si yanlıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Yeme, içme giyinme, barınma, sağlık ve eğitim 
gibi temel ihtiyaçların dışında en az 85 gr altın 
veya buna eş değer mal ya da paraya sahip ol-
maya ---- denir.

Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi gel-
melidir?

A) infak B) zekât

C) fitre D) nisap

3. “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.”

Yukarıdaki hadiste,

 I. Zorluklara karşı sabırlı olmalıdır.

 II. Maddi açıdan zor durumda olanlara yardım 
edilmelidir.

 III. Komşuluk ilişkilerine önem verilmelidir.

yargılarından hangilerinin vurgulandığı söy-
lenebilir?

A) Yalnız I. B) I ve II.

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

4. Bir maldan zekât verilebilmesi için o malın artan 
ve gelir getiren cinsten olması gerekmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin zekâtı 
verilir?

A) Kullanılan araba

B) Oturulan ev

C) Kullanılan ev eşyası 

D) Ticareti yapılan giyim eşyası

5. Toplumda yeterli maddi imkânlara sahip olma-
dığı için geçim sıkıntısı çeken kimseler olabilir.

Bu durumda olan kişilere karşı yapılabilecek 
doğru davranışlar arasında aşağıdakilerden 
hangisi yer almaz?

A) Her gün ziyaret etmek

B) İş imkânları sağlamak

C) Maddi yardımda bulunmak

D) Sahip olunan nimetleri paylaşmak

6. İslam dininde yer alan önemli ibadetlerden biri 
de zekâttır. Zekâtın hem kişiye hem de topluma 
birçok yararı vardır.

Aşağıdakilerden hangisi zekâtın kişiye sağla-
dığı yararlar arasında yer alır?

A) Zengin ve fakir arasında sevgi bağı oluşturur.

B) Sorumluluk bilincini geliştirir.

C) Toplumsal huzuru artırır.

D) Toplum içerisinde güven ortamının oluşma-
sını sağlar.


