


İş
le

ye
n 

Ze
ka

 Y
ay

ın
la

rı

TESTKader ve Kaza İnancı - I

1

1.
 Ü

ni
te

Ka
de

r İ
na

nc
ı

1.       • “...Her şeyi yaratıp ona bir nizam veren ve mah-
lûkatın mukadderatını tayin eden Allah, yüceler 
yücedisidir.” 

(Furkan suresi, 2. ayet)

  • “Kâinatta mevcut her şeyin hazineleri ancak bi-
zim yanımızdadır. Biz onu ancak belli bir miktar 
ile indiririz.” 

(Hicr suresi, 21. ayet)

Verilen ayetlerde yapılan ortak vurgu aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kaza B) Kader

C) Cüzi irade D) Tevekkül 

2. “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyı-
rıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de 
(bir delildir onlara), akar gider yörüngesinde. İşte bu 
çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır...” 

(Yâsîn suresi, 37-40. ayetler)

Verilen ayet evrendeki yasalardan hangisine işa-
ret etmektedir? 

A) Biyolojik yasalar  B) Toplumsal yasalar 

C) Fiziksel yasalar  D) Kimyasal yasalar

3. Hoca bir gün biraz yoğurt mayası alıp Akşehir Gö-
lüne gitmiş, mayayı göle dökmüş. Birisi bunu görüp 
sormuş:

– Ne yapıyorsun Hoca?

– Göle maya çalıyorum. demiş Hoca.

 Adam şaşırıp kalmış:

– Koca göl maya tutar mı?

 Hoca cevap vermiş:

– Ama ya tutarsa…

Nasrettin hocanın bu fıkrasında gölün maya tut-
maması aşağıdaki yasalardan hangisinin gereği-
dir?

A) Fiziksel yasalar B) Biyolojik yasalar

C) Kimyasal yasalar D) Toplumsal yasalar

4. “Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. On-
ları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. 
Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karan-
lıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey 
yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, 
Levh-i Mahfuz’da) olmasın.”

(En’am suresi, 59. ayet)

Verilen ayette aşağıdaki kavramlardan hangisi 
vurgulanmaktadır?

A) Sorumluluk B) Tevekkül 

C) Kader D) Rızık 

5. Allah’ın (c.c) programladığı şeylerin yeri ve zamanı 
gelince gerçekleşmesi” şeklinde tanımlanan kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kader B) Tevekkül

C) Kaza D) Rızık

6. Aşağıdaki örneklerden hangisi biyolojik yasalar 
kapsamında değerlendirilir? 

A) Çok sıcak ve soğuk havalardan etkilenmemesi 
için kuşların tüylü olarak yaratılması

B) Gezegenlerin belli bir yörüngede hareket etmesi 

C) Güneş’in ve Ay’ın çekim gücüne göre okyanuslar-
daki suların yükselmesi ve alçalması 

D) Atmosfer basıncının bölgeler arasında değişimi 
sonucu rüzgârların oluşması

7. I. Adalet

 II. Canlı

 III. Sosyal değişim

 IV. Madde

 V. Beslenme

Numaralandırılarak verilen kavramlardan hangi-
leri biyolojik yasaları çağrıştırmaktadır?

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

C) II ve IV. D) II ve V.
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8. • “Isıtılan metaller genleşir.”, 

• “Dünyada su, deniz seviyesinde ve belli basınç 
altında 100 °C’ ta kaynar.” 

Verilen örnekler aşağıdaki yasalardan hangisine 
örnek olarak gösterilebilir?

A) Fiziksel yasalar  B) Dinî yasalar 

C) Toplumsal yasalar  D) Biyolojik yasalar

9. “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız hak-
sızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...” 

(Enfâl suresi, 25. ayet)

Verilen ayet evrendeki yasalardan hangisine işa-
ret etmektedir? 

A) Biyolojik yasalar B) Fiziksel yasalar 

C) Hukuksal yasalar D) Toplumsal yasalar 

10. Kaza ve kader kavramı dikkate alındığında aşa-
ğıdakilerden hangisi kaza kapsamında değerlen-
dirilemez?

A) Yolda eski sınıf arkadaşım Ali’yle karşılaştık. 

B) Dünkü maçta beraber kaldık.

C) Dayımlar yarın bize gelecek. 

D) Geçen Ramazan ayında eksiksiz bir şekilde oruç 
tuttum.

11. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalara örnek 
olamaz?

A) Suyun 100 derece sıcaklıkta kaynaması

B) Isıtılan metallerin genleşmesi

C) Yere atılan bir nesnenin yere düşmesi

D) Canlıların üremesi

12. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasalara ör-
nek olamaz?

A) Köy ve kasaba gibi yerlerde geleneklere bağlılık 
daha güçlüdür.

B) Bilgisiz ve eğitimsiz toplumlarda suç oranı daha 
yüksektir.

C) Gelir dağılımının adil olmadığı toplumlarda top-
lumsal barış bozulur.

D) İnsanlar doğar, büyür ve ölürler.

13. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir kader anlayı-
şıdır?

A) Kader Allah’ın ezelde çizdiği bir hayat programı-
dır.

B) Hayır ve şer Allah’tandır. 

C) Allah yapacaklarımızı bildiğine göre sorumlu ol-
mayız. 

D) Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde ha-
yır olabilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi “kader” kavramının tanı-
mıdır?

A) Allah’ın ezelde her şeyi bilip takdir etmesidir.

B) Allah’ın insanlara emirler vermesidir.

C) Allah’ın takdir ettiklerinin gerçekleşmesidir.

D) Allah’ın insanları yönlendirmesidir.

15. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasaların özel-
likleri arasında gösterilemez?

A) Toplumdan topluma değişiklikler gösterir.

B) Deney, gözlem ve araştırma ile ortaya çıkarılabi-
lir.

C) Değişmezdir ve her yerde aynıdır.

D) Her varlık yasaların sınırları içinde işlevlerini sür-
dürür. 
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1. Kader ve kazaya iman konusuna çalışan 8. sınıf öğ-

rencisi Ceyda kitabında şu ayeti okumuştur: “Yeryü-
zünde vuku bulan ve sizin başınıza gelen herhangi 
bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir 
kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a (c.c.) 
göre kolaydır. (Allah (c.c.) bunu) elinizden çıkana 
üzülmeyesiniz ve Allah’ın (c.c.) size verdiği nimet-
lerle şımarmayasınız diye açıklamaktadır. Çünkü 
Allah (c.c.), kendini beğenip böbürlenen kimseleri 
sevmez.” (Hadid suresi, 22-23. ayetler) Ceyda bu 
ayeti okuyunca hayatta anlamakta zorlandığı bazı 
olayların sebebini anlamaya başlamıştır. Bu sebeple 
de bazı kararlar almıştır.

Verilen metinden hareketle Ceyda’nın aldığı ka-
rarlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer al-
maz?

A) Başıma bir musibet geldiğinde hemen isyan et-
meyeceğim.

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

C) Zorluklarla mücadele etmekten asla vazgeçme-
yeceğim.

D) Kader karşısında çaresiz olduğumu ve hiçbir et-
kinliğim olmadığını anladığım için boşa çabaladı-
ğımı bilerek ümit var olmayacağım.

2. Allah’ın (c.c.) mükemmel yaratmasına güzel bir ör-
nek de Dünyamızdır. Kendi etrafında dönen Dünya, 
aynı zamanda Güneş’in etrafında da hareket etmek-
tedir. Bu hareketler sayesinde gece, gündüz ve mev-
simler oluşmaktadır. Dünyanın etrafındaki atmosfer 
tabakası ise sayısız gök taşına karşı tam bir kalkan 
görevi üstlenmektedir.

Yukarıdaki sözleri söyleyen öğretmen aşağıdaki 
konulardan hangisini anlatıyordur?

A) İnsanın iradesi

B) Biyolojik yasalar

C) Allah her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır.

D) Toplumsal yasalar

3. “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar ge-
lip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın yalancıların 
sonunun nasıl olduğuna bir de siz bakın.” 

(Âl-i İmrân suresi, 137. ayet) 

Bu ayet aşağıdaki yasalardan hangisi ile ilgilidir? 

A) Kimyasal yasalarla 

B) Toplumsal yasalarla 

C) Biyolojik yasalarla 

D) Fiziksel yasalarla

4. Canlıların yapısı, beslenmesi ve üremesiyle ilgili ya-
salardır. Yüce Allah, her canlıya kendi bulunduğu 
doğal ortamda yaşayabilmesi için gerekli özellikleri 
vermiştir. 

Bu ifadeler aşağıdaki yasalardan hangisinin açık-
laması olabilir? 

A) Kimyasal Yasalar  B) Biyolojik Yasalar 

C) Fiziksel Yasalar  D) Toplumsal Yasalar

5. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi diğerlerinden 
farklı bir yasayla ilgilidir? 

A) Duran bir cisme kuvvet uygulandığında hareket 
etmesi

B) Isıtılan metallerin genleşmesi 

C) Hayvanların vücut yapılarının yaşayacakları orta-
ma uygun yaratılması 

D) Suyun kaldırma kuvveti

6. Toplumsal yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Toplumsal alanda geçerli olan yasalardır.

B) Toplumsal yasalar, fiziksel ve biyolojik yasalar 
kadar kesinlik içerir.

C) Her toplumun toplumsal yasalara uyması gerekir.

D) Toplumsal yasalar olaylar arasında neden sonuç 
ilişkisinin olduğunu belirtir.
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7. Biyolojik yasalarla ilgili olarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) İnsanın yaşamı biyolojik yasaların sınırları içinde 
sürmektedir. 

B) Fiziksel ve biyolojik yasalar, birbiriyle tam bir 
uyum ve bütünlük içindedirler.

C) Biyolojik yasalar değişmez ve evrenseldir.

D) Biyolojik yasalar sadece insanlar için geçerlidir.

8. Yüce Allah, Kur’an-ı Kerim’de evreni bir ölçü ve dü-
zen içinde yarattığını bildirmektedir. Evrenin devamı, 
işleyişi ve son bulması da O’nun takdiri ile gerçek-
leşmektedir. Bütün bu ölçü ve düzeni yaratan ve yö-
neten Allah (c.c.), sonsuz ilmi ve kudretiyle her şeyi 
kuşatmıştır.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu par-
çayı desteklememektedir?

A) “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök 
olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En 
yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. 
İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Al-
lah’ın takdiridir.” 

(Fussilet suresi, 12. ayet)

B) “O, göklerin ve yeryüzünün mülkü (hükümranlığı) 
kendisine ait olandır. Çocuk edinmemiştir. Mül-
künde hiçbir ortağı da yoktur. O, her şeyi yarat-
mış ve yarattığı o şeyleri bir ölçüye göre takdir 
etmiştir.” 

(Furkan suresi, 2. ayet)

C) “İnsan ancak kendi çalışmasının karşılığını elde 
edebilir. Onun çalışması ileride kesinlikle gözler 
önüne serilecektir. Sonra çalışmasının karşılığı 
kendisine eksiksiz olarak verilecektir.” 

(Necm suresi, 39-41. ayetler)

D) “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi din-
lenme zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince birer he-
sap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibi-
nin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp biçmesidir).” 

(En’am suresi, 96. ayet)

9. Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende ol-
muş ve olacak olan her şeyi takdir etmesine kader 
denir. Kader denilince birçok kelime anlamı aklımıza 
gelmektedir. 

Metne göre aşağıdakilerden hangisi bunlardan 
biri değildir?

A) Bir şeye gücü yetmek B) Biçimlendirmek

C) Hükmetmek D) Planlamak

10. Öğretmen, Esma’ya “Kader ve kaza inancı, Allah 
her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmıştır” konularında 
doğru-yanlış etkinliği yapmıştır. Esma tabloyu şu şe-
kilde doldurmuştur: 

D Y

I. Kader ve kazaya iman; Allah’ın 
(c.c.) ilminin sonsuz olduğunu, her 
şeyi kuşatan bir iradesi bulundu-
ğunu ve O’nun kudretinin bütün 
varlıklardan üstün olduğunu kabul 
etmektir.

✓

II. Toplum olarak varlığımızı devam 
ettirebilmek ve huzur içinde birlikte 
yaşamak istiyorsak bizler de top-
lumsal yasaların bir gereği olarak, 
başkalarına iyilikte bulunmalı ve 
yararlı bireyler olmaya çalışmalıyız.

✓

III. Galaksiler, yıldızlar, gezegenle ve 
uydular Allah’ın (c.c.) belirlemiş ol-
duğu yörüngelerde düzen içinde 
varlıklarını sürdürmektedir. Bu ko-
nuyla ilgili Kur’an’da, “O, geceyi, 
gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. 
Bunların her biri bir yörüngede yüz-
mektedirler.” buyrularak, uzaydaki 
düzenin de Allah (c.c.) tarafından 
oluşturulduğu belirtilmektedir.

✓

IV. Sünnetullah kavramını fiziksel, bi-
yolojik ve toplumsal
yasalar olarak üç grupta inceleye-
biliriz.

✓

Her doğru cevap 25 puan olduğuna göre Esma 
kaç puan almıştır?

A) 25 B) 50 C) 75 D) 100
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3
1. İrade en az iki seçenekten birini tercih etme, isteme, 

dilediğini yapma gücü demektir. Allah’ın iradesi ise 
Allah’ın dilemesi, istediğini istediği zamanda yap-
ması demektir. Bu konuyla ilgili Allah (c.c.) Kur’an-ı 
Kerim’de şöyle buyurmaktadır: ----

Verilen metin düşüncenin akışına göre aşağıdaki 
ayetlerden hangisiyle tamamlanamaz?

A) “...Bir şeyi dilediğinde ona sadece ‘Ol!’ der, o da 
hemen oluverir.” 

(Bakara suresi, 117. ayet)

B) “…O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi 
dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlık-
ları içindeki tek bir taneyi dahi bilir…” 

(En’âm suresi, 59. ayet)

C) “...Allah’a tevekkül edene O yeter...”
(Talak suresi, 3. ayet)

D) “Allah dilediğini yaratır.” 
(Âl-i İmrân suresi, 47. ayet)

2. I. İnsan özgür bir varlıktır.

 II. İnsan yaptığı eylemlerden sorumludur.

 III. İnsanın eylemlerinde tercih özgürlüğü yoktur.

 IV. İnsanın kaderinde, insanın iradesi dışında bırakı-
lan bir alan yoktur. 

İnsan iradesiyle ilgili verilen bilgilerden hangileri 
yanlıştır? 

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

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

3. Akıl ve irade sahibi olan insan düşünce ve davranış-
larında özgür bir varlık olmasına rağmen, sahip ol-
duklarından bazılarını iradesiyle seçemez. Bu durum 
kaderdeki zorunlu alanı ifade eder.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın irade-
siyle seçebileceği durumlardandır? 

A) İnsanın milliyeti B) Cinsiyeti 

C) Saç rengi D) Dini

4. I. “Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah’ın (c.c.) iznine 
bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazıl-
mıştır…” 

(Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)

 II. “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de 
kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zul-
medici değildir.”

(Fussilet suresi, 46. ayet) 

 III. “Ona iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik.” 
(Beled suresi, 10. ayet)

 IV. “...Çalışanların ücreti ne güzeldir. Onlar ki sabre-
derler ve Rablerine tevekkül ederler.” 

(Ankebût suresi, 58-59. ayetler)

Yukarıda numaralanmış olarak verilen ayetlerden 
hangisi insanın yaptıklarının sonuçlarını üstlen-
mesi gerektiğini ifade eder? 

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

5. I. Ten rengi

 II. Göz rengi

 III. İnsanın nerede doğacağı

 IV. İnsanın namaz kılması

Numaralanmış olarak verilen bilgilerden hangisi 
külli irade alanında gerçekleşmez?

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

6. I. İnsan vücudundaki yaşlı hücrelerin ölüp yerine 
yeni hücrelerin meydana gelmesi

 II. Kişinin ibadetlerini yapan bir kimse olması

 III. Kişinin mavi gözlü olarak dünyaya gelmesi

 IV. Güneş’in her gün doğudan doğması

Verilenlerden hangisinde insanın cüzi iradesinin 
rolü vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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7. “… Fakat bütün işler Allah’a aittir. İman edenler hâlâ 
bilmediler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hida-
yete erdirirdi? ...” 

(Ra’d suresi, 31. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetle aynı doğ-
rultudadır?

A) “Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen 
iman etsin, dileyen inkâr etsin…” 

(Kehf suresi, 29. ayet)

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

 (Beled suresi, 10. ayet)

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

 (Câsiye suresi, 22. ayet)

D) “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda harca-
yarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da na-
sibini unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen 
de (insanlara) iyilik et…”

 (Kasas suresi, 77. ayet) 

8. “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükre-
dici olsun ister nankör.” 

 (İnsân suresi, 3. ayet)

Bu ayette insanla ilgili aşağıdakilerden hangisine 
vurgu yapılmıştır?

A) Rızkının çeşitli olduğu

B) Belli bir ömrünün olduğu

C) İrade sahibi olduğu 

D) En güzel bir şekilde yaratıldığı

9. Kader, insanın sorumluluk sahibi olmasıyla yakından 
ilgilidir. Sorumluluk sahibi olmak insana özgüdür. 
Çünkü insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli 
özellik …

Verilen bilgi aşağıdakilerden hangisiyle devam 
ettirilmelidir?

A) çalışkan B) merhamet sahibi

C) sabırlı D) akıl sahibi

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

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen metin-
le aynı doğrultudadır?

A) Sınavına çalışmadan girip düşük not alan Ut-
ku’nun öğretmenini suçlaması

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

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

D) İşine düzenli gitmeyen ve borçlarını ödeyemeyen 
Ali’nin rızık Allah’tandır demesi

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

(Âl-i İmran suresi, 145. ayet)

Verilen ayette altı çizili bölümde vurgulanan hu-
sus aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cüzi irade B) Sorumluluk

C) Külli irade D) Biyolojik yasalar

12. İrade ile ilgili;

 I. Allah’ın (c.c.) iradesi küllî olduğu gibi ilmi de her 
şeyi kuşatır.

 II. İnsanın iradesi ve ilmi cüzîdir.

 III. İnsanın ilmi hem görünen âlemi hem de görün-
meyen (gayb) âlemi kuşatır.

ifadelerinden maddelerden hangileri doğrudur?

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

C) II ve III. D) I, II ve III.
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4
1. İnsan Allah’ın uygun gördüğü şartlarda, helal yolda 

çalışıp rızkını kazanmak için uğraşırsa, Allah (c.c.) 
da o kişinin çabasına göre rızkını helal olarak verir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen 
metni destekler niteliktedir?

A) “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca 
Allah’ın üzerinedir...” 

(Hud suresi, 6. ayet)

B) “Artık Allah’ın size verdiği rızıktan helal ve temiz 
olarak yiyin...” 

(Nahl suresi, 114. ayet)

C) “…Müminler, yalnız Allah’a (c.c.) güvenip, dayan-
malıdırlar.” 

(Âl-i İmrân suresi, 160. ayet)

D) “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüp-
hesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki 
saadete eresiniz.” 

(Mâide suresi, 90. ayet)

2. “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş 
kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. 
Onlara bir iyilik gelirse ‘Bu, Allah’tandır’ derler. Onla-
ra bir kötülük gelirse ‘Bu, senin yüzündendir’ derler. 
De ki: ‘Hepsi Allah’tandır.’ Bu topluma ne oluyor ki 
neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar!”

(Nisa suresi, 78. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi verilen ayetle anlamca 
aynı doğrultudadır? 

A) “Aranızda ölümü takdir eden biziz...” 
(Vâkıa suresi, 60. ayet) )

B) “Allah, (…) lütfundan rızık aramak üzere yeryüzün-
de dolaşacak olan kimseleri (…) şüphesiz bilir.” 

(Müzemmil suresi, 20. ayet)

C) “Sana gelen iyilik Allah’tandır (c.c.). Başına gelen 
kötülük ise nefsindendir...” (Nisa suresi, 79. ayet)

D) “…O (Allah) her şeyi bilendir.” 
(Şûrâ suresi, 12. ayet)

3. Sağlık Allah’ın insana verdiği nimetlerin en önemli-
lerindendir. Sağlık olmazsa ibadetlerimizi, günlük iş-
lerimizi yapmakta zorlanırız. Bazen insan, sağlığına 
gerekli özeni ve hassasiyeti göstermediği için has-
talanabilirken bazen de Allah bir imtihan olarak in-
sanları hastalıklarla sınayabilir. Bu durumda insana 
düşen hasta olmamak için sağlığına önem vermek, 
hastalandığında ise gerekli tedbirleri alıp hastalığın 
geçmesi için uzman kimselerden yardım alarak şifayı 
Allah’tan beklemektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen metni 
destekler niteliktedir? 

A) “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüp-
hesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki 
saadete eresiniz.” 

B) “Sana gelen iyilik Allah’tandır (c.c.). Başına gelen 
kötülük ise nefsindendir...”

(Mâide suresi, 90. ayet)

C) “Ey Allah’ın (c.c.) Kulları! Tedavi olunuz. Allah 
(c.c.) verdiği her hastalığın şifasını yaratmıştır.” 

(Ebu Davûd, Tıp, 1)

D) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve te-
miz olanlarından yiyin!..” 

(Bakara suresi, 168. ayet)

4. Aşağıdakilerden hangisi beden ve ruh sağlığımızı 
korumamız için bir tavsiye niteliği taşımaz?

A) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve te-
miz olanlarından yiyin!..” 

(Bakara suresi, 168. ayet)

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

C) “… Müminler, yalnız Allah’a (c.c.) güvenip, da-
yanmalıdırlar.” 

(Âl-i İmrân suresi, 160. ayet)

D) “Ey İnananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüp-
hesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki 
saadete eresiniz.” 

(Mâide suresi, 90. ayet)
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5. Hayatta hiçbir başarı tesadüfi değildir. Başarılı olmak 
için çalışmak ve gayret göstermek gerekir. İnsan he-
deflediği herhangi bir şey için önce çalışıp elinden 
gelen çabayı göstermeli sonra da Allah’a dua ederek 
başarılı olmayı dilemelidir. Çünkü bir işte başarılı ol-
mak ancak Allah’ın (c.c.) o işi takdir etmesiyle müm-
kün olacaktır.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen 
metni destekler niteliktedir? 

A) “Duanız olmasa Rabb’im size ne diye değer ver-
sin…?” 

(Furkan suresi, 77. ayet)

B) “İşte bu, ellerinizle yaptığınız yüzündendir, yoksa 
Allah (c.c.) kullara zulmedici değildir.” 

(Enfal suresi, 51. ayet)

C) “O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğra-
maz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını 
alırsınız.” 

(Yasin suresi, 54. ayet)

D) “… Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah et-
mek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın 
(c.c.) yardımı iledir. Yalnız O’na dayandım ve yal-
nız O’na döneceğim.” 

(Hud suresi, 88. ayet)

6. I. Abanın kadri yağmurda bilinir.

 II. Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.

 III. El el ile, değirmen yel ile.

 IV. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir.

Numaralanmış olarak verilen sözlerden hangisi 
tevekkül ile ilgilidir?

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

7. Kelime olarak Allah’a dayanmak, güvenmek ve ona 
sığınmak demektir. Dini anlamı ise bir iş için elinden 
gelen gayreti gösterdikten sonra sonucu Allah’a bı-
rakmak demektir.

Verilen metinde bahsedilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tevekkül B) İrade 

C) Sorumluluk  D) Kader

8. Kelime olarak Allah’a güvenmek ve ona dayanmak 
anlamlarına gelen tevekkül, bir iş için çabaladıktan 
sonra sonucu Allah’a bırakmak ve o sonuca da razı 
olmak demektir. Tevekkül mümin olmanın bir gereği 
olarak görülmeli ancak asla pasif bir bekleyiş olduğu 
yanılgısına da kapılmamalıdır. Bu bağlamda tevek-
kül sahibi insan elinden gelen gayreti gösterdiğini ve 
sonucun Allah tarafından takdir edildiğini bilmeli, ya-
şadıklarını huzurla ve sabırla karşılayarak hayatına 
devam etmelidir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi tevekkül sa-
hibi bir insandan beklenen bir davranış değildir? 

A) Sorumluluk duygusuyla iş yapmak 

B) Kararlı bir davranış sergilemek 

C) İşlerini gerektirdiği özenle yapmak 

D) Kaygısız bir tavırla hayatına devam etmek 

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

(Ahkâf suresi, 3. ayet)

Verilen ayet aşağıdaki konuların hangisinin kap-
samında değerlendirilir?

A) Tevekkül B) Rızık

C) Ömür D) Başarısızlık

10. Ömür ve ecel ile ilgili;

 I. Ecel ve ömür sadece insanlar için geçerlidir.

 II. Ömrün bittiği ve hayatın sona erdiği ana ecel de-
nir.

 III. Nerede olunursa olunsun ölüm yaratılan bütün 
varlıklara ulaşır.

numaralandırılmış bilgilerden hangileri doğru-
dur?

A) Yalnız II. B) I ve II.

C) II ve III. D) I, II ve III.
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5
1. I. “Yazın tarlada başı pişenin, kışın sofrada aşı pi-

şer.”

 II. “Toprağı işleyen ekmeği dişler.”

 III. “Ağılda oğlak doğsa, ovada otu biter.”

 IV. “Emeksiz yemek olmaz.”

Bu atasözlerinden konusu farklı olan aşağıdaki 
hangi konuyla ilgilidir?

A) Başarı B) Sağlık

C) Rızık D) Tevekkül

2. Ömer Halisdemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 
komutanından “Hainlerin başındaki adamı vur!” em-
rini aldı. Ömer, bu işin sonunda kendisinin de vurula-
cağını bildiği hâlde Allah’a sığınarak kendine verilen 
emri yerine getirdi ve şehit oldu.

Bu metinde aşağıdaki konulardan hangisine de-
ğinilmemiştir?

A) Rızık B) Ecel

C) Tevekkül D) İrade

3. 
S D F G T

Ö A F D E

M D F A V

Ü D A E E

R I Z I K

A D S F K

D V B A Ü

F E C E L

Bu bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur? 

A) Allah’ın (c.c.) takdir ettiği ömrün bittiği, hayatın 
sona erdiği âna ne denir? 

B) Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çaba-
larken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda bilmek ve 
işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmaya ne ad 
verilir?

C) İnsanın sağlığının bozulmasına ne ad verilmekte-
dir? 

D) Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı nimetler onla-
rın yaşamlarını sürdürebilmesi içindir. Bunların 
tamamına ne ad verilmektedir?

4. 

I II III IV

D

D D

Y

Y Y

İnsan için belirlenen 
ecel bittiğinde ömür 
gelir ve ölüm olayı 

gerçekleşir.

İnsan, Allah’ın (c.c.) 
evrene koyduğu 

yasaları gözeterek 
çalışır, çabalar, 

sebeplere sarılır ve 
rızkını kazanmak için 
tercihlerde bulunur.

Bir çiftçinin gerekli hazırlıkları yapma-
dan “Ben Allah’a (c.c.) tevekkül ediyo-
rum.” diyerek bol ürün beklemesi doğru 

değildir.

Şemadaki cümlelerin doğru veya yanlış olmasına 
göre hareket edildiğinde aşağıdaki rakamlardan 
hangisine ulaşılır?

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

5. “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de 
gecenin içine sokar. Güneş’i ve Ay’ı da koyduğu ka-
nunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş bir sü-
reye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte bu, Allah’tır, 
Rabbinizdir. Mülk yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp 
da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükme-
demezler.” 

(Fatır suresi, 13. ayet)

Verilen ayete göre;

 I. Dünyanın, yıldızların ve gezegenlerin de bir gün 
sonları gelecektir. 

 II. İnsan için belirlenen ömür bittiğinde ecel gelir ve 
ölüm olayı gerçekleşir.

 III. Yaşadığımız alemin de bir eceli vardır.

numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşılabi-
lir?

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

C) I ve III. D) I, II ve III.
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6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Tevekkül ko-
nusunu anlatmış ve öğrencilerine “Çevrenizde yanlış 
kader anlayışıyla ilgili ne gibi davranışlarla karşıla-
şıyorsunuz?” sorusunu sormuştur. Bazı öğrenciler 
şöyle cevap vermiştir:

Yaren :  Önlem alınmadığı için hastalığa yakalanmak 
ve “bu benim kaderimmiş” demek. 

Melek :  Çalışmadığın sınavdan düşük alınca “Allah 
diğer sınavda bana yardım eder” demek. 

Zahit :  Önlemini almadan yola çıktığında yapılan 
kazada “Hata benim” demek. 

Tolga :  Zararlı maddeler kullanıp “Allah beni  affe-
der” demek. 

Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yan-
lıştır?

A) Yaren B) Melek

C) Zahit D) Tolga

7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi kaderle ilgili kav-
ramlardan başarı-başarısızlık ve hastalık-sağlık 
ile ilişkilendirilemez?

A) “Helâk ettiğimiz her memleketin mutlaka bilinen 
bir yazısı vardır.” 

(Hicr suresi, 4. ayet)

B) “… Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah et-
mek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah’ın 
yardımı iledir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona 
döneceğim.” 

(Hud suresi, 88. ayet)

C) “Hastalandığımda da O bana şifa verir.” 
(Şu’ara suresi, 80. ayet)

D) “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları ba-
şarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokun-
maz. Onlar üzülmezler de.” 

(Zümer suresi, 61. ayet)

8.  
“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)

Verilen şiire göre;

 I. Ecdadımız yanlış tevekkül anlayışına sahiptir.

 II. Doğru tevekkül anlayışı çalışmadan hazır bekle-
mek değildir.

 III. Allah’a güvendim demek tevekkül yapmak için 
yeterlidir.

numaralanmış bilgilerden hangilerine ulaşıla-
maz?

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

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

9. • “Senin bize kızman da sırf Rabbimizin ayetleri 
gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. ‘Ey 
Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve canımızı 
Müslüman olarak al.’ derler.” 

(A’raf suresi, 126. ayet)

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

(Ahkaf suresi, 3. ayet)

Verilen ayetler aşağıdaki konuların hangisinin 
kapsamında değerlendirilir?

A) Tevekkül ve sağlık

B) Ecel ve ömür 

C) Emek ve rızık

D) Başarısızlık
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6
1. I.  lâ te’huzühû sinetün velâ nevm

 II. ve lâ yeûdühû hifzuhümâ, ve hüvel aliyyül azîm

 III.  ve lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’

 IV.  lehû mâ fis semâvâti ve mâ fil ard

Yukarıda Ayet el- Kürsi’den bazı bölümler verilmiştir.

Buna göre verilenlerin doğru sıralanışı aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) I – IV – III – II B) IV – III – II – I

C) I – II – III – IV D) II – I – III – IV

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi Ayete’l-Kürsi’nin 
anlamı içerisinde yer almaz?

A) “Bütün varlığın idaresini yürütendir.” 

B) “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.”

C) “O’nun hiçbir dengi ve benzeri yoktur.” 

D) “O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.”

3. Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberlerden 
Hz. Musa’nın kardeşi olan ve ona tebliğ göre-
vinde yardımcı olan peygamber aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hz. İsa (a.s.) B) Hz. Harun (a.s.)

C) Hz. Yusuf (a.s.) D) Hz. Yunus (a.s.) 

4. Ayet el-Kürsi ile ilgili;

 I. Bakara suresinin 255. ayetidir.

 II. Kelime anlamı yardım ve zekat demektir.

 III. Ayet, Yüce Allah’ın eşsiz sıfatlarını ve gücünü 
anlatır.

numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

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

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

5. Firavun gördüğü bir rüya sebebiyle bütün erkek ço-
cukların öldürülmesini emretti. Firavun’un askerleri 
bu emri uygulamaya başladı. Hz. Musa (a.s.) tam bu 
sırada dünyaya gelmişti. Yüce Allah Hz. Musa’nın 
(a.s.) annesine “…Onu emzir, başına bir şey gel-
mesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup 
kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu 
peygamberlerden biri yapacağız…” diye vahyetti.

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan han-
gisi yanlıştır?

A) Peygamber olacağı daha bebekken annesine 
söylenmiştir.

B) Hz. Musa’nın emniyetini Allah (c.c.) sağlamıştır.

C) Allah sadece peygamberlere vahiy göndermekte-
dir.

D) Yeni doğan Hz. Musa’yı Allah bir lütuf olarak kur-
tarmıştır.

6. Sınıfta sözlü yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğ-
retmeni Mustafa Bey öğrencisi Esra’dan Ayet el-Kür-
si’yi okumasını istemiştir. Esra en son “ vesia kürsiy-
yühüs semâvâti vel ard” ifadesini söylemiştir.

Buna göre Esra bu ifadeden sonra aşağıdaki 
ayetlerden hangisini söylemiştir?

A) ve lâ yeûdühû hifzuhümâ

B) Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyum

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

D) ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm

7. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatıyla ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Kur’an-ı Kerim’de Firavun ile olan mücadelesi an-
latılmaktadır.

B) Allah’tan (c.c.) kendisine yardımcı olması ve des-
teklemesi için Hz. Şuayb’i (a.s.) istemiştir.

C) Mucizelerinden biri asası ile denizi ortadan ikiye 
ayırmasıdır.

D) Allah (c.c.) Hz. Musa’yı (a.s.) küçüklüğünden beri 
korumuştur.
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Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

8. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir 
(hayydır), bütün varlığın idaresini yürüten (kayyum)
dir. Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve 
yerde ne varsa hepsi onundur. İzni olmadan huzu-
runda şefaat edecek olan kimdir? O, kullarının ön-
lerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar 
ise O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir 
şey kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti, gökleri ve 
yeri kaplar. Onları görüp gözetmek ona ağır gelmez. 
Gerçekten yüce ve büyük olan yalnızca odur. 

(Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah (c.c.) için zor olan hiçbir şey yoktur.

B) Allah (c.c.) insanların geçmişte yaptıklarını da ge-
lecekte yapacaklarını da bilmektedir.

C) İnsanlar sadece Allah’ın (c.c.) bildirdikleri hakkın-
da bilgi sahibidir.

D) Allah (c.c.) bütün varlıklara şefaatçi olma yetkisi 
verecektir.

9. (P) “… Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaadde 
bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu 
uzun geldi, yoksa Rabbinizin gazabına uğramak 
istediniz de onun için mi bana verdiğiniz sözden 
döndünüz!” 

(Tâhâ suresi, 86. ayet)

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

(Tâhâ suresi, 43-44. ayetler)

(S) “Firavun’un karısı, ‘o, senin ve benim göz aydın-
lığımız, muradımız olsun! Onu öldürmeyin, belki 
bize faydası dokunur veya onu evlât ediniriz.’ 
demişti. Onlar işin farkında değillerdi.” 

(Kasas suresi, 9. ayet.)

“P - R - S” harfleriyle verilen ayetler olayların oluş 
sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?

A) P - S - R B) S - R - P

C) S - P - R D) P - R - S

10. I. Ayet el-Kürsi’de kainattaki bütün olayların Al-
lah’ın (c.c.) ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleş-
tiğine mi değinilmiştir?

 II. Hz. Musa (a.s.) kavminin tekrardan putlara taptı-
ğını görünce çok öfkelendi ve önce kardeşi Ha-
run’a mı kızdı?

 III. Ayet el-Kürsi ‘vesia kürsiyyühüs semâvâti vel 
ard.” diye mi bitmektedir?

 IV. Sihirbazlar Allah’ın (c.c.) kudreti karşısında Fira-
vun’un hiçbir gücü olmadığını, Allah’ın (c.c.) her 
şeyden üstün olduğunu anlamış ve Firavun’un 
tehditlerine aldırış etmeden Müslüman mı olmuş-
lardır?

Burada verilen “Hz. Musa’nın (a.s.) hayatı, Ayet-el 
Kürsi ve Anlamı” ile ilgili her doğru cevap 20 puan 
değerindedir.

8. Sınıf öğrencisi Hüseyin yukarıdaki soruların 
tümüne “Evet” diyerek cevap verdiğine göre top-
lam kaç puan almıştır?

A) 20 B) 40 C) 60 D) 80 

11. 

I II III IV

D

D D

Y

Y Y

Ayet el-Kürsi 9 
ayetten oluşmak-

tadır.

Ayet el-Kürsi’yi namaz-
lardan sonra, yatağa 
yatınca, güne ve gece-
ye başlarken okumak 
hadislerde tavsiye 
edilmiştir.

Firavun ünlü sihirbazlarını toplayarak 
Hz. Musa’yı (a.s.) mağlup edebilece-
ğini düşünmüştür.

Şemadaki cümlelerin doğru veya yanlış olmasına 
göre hareket edildiğinde aşağıdaki rakamlardan 
hangisine ulaşılır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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1. Selin Öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde 

paylaşma ve yardımlaşmanın önemini anlatır. Dersin 
sonunda öğrencilerine “Paylaşma ve yardımlaşma 
ile ilgili atasözlerimiz nelerdir?” sorusunu yöneltir. 
Öğrencilerinden bazıları şöyle cevap verir:

Pınar :  Komşu komşunun külüne muhtaçtır. 

Güray :  Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde gel-
mez.

Azra :  El el ile değirmen yel ile.

Haluk :  Yalnız taş duvar olmaz. 

Yukarıdaki metne göre hangi öğrencinin cevabı 
doğru değildir?

A) Pınar B) Güray C) Azra D) Haluk

2. Peygamberimiz hiçbir iyilikte bulunamayan 
bir Müslümanın, eli ve dili ile başkalarına 
zarar vermemesinin bile sevap olduğunu 
haber vermektedir.

Kızılay ihtiyaç sahiplerine yardım elini uza-
tan bir kurumdur.

İslam, paylaşma ve yardımlaşma duygusu-
nu güçlendirmeyi amaçlar. 

Yukarıda “İslam’ın Paylaşmaya ve Yardımlaşmaya 
Verdiği Önem” ile ilgili verilen bilgilerden doğru olan-
ların yanına “D” yanlış olanların yanına ise “Y” işare-
ti konulacaktır. 

Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi olmalıdır?

A) D - Y - D B) D - D - Y 

C) Y - D - Y D) D - D - D

3. “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, 
gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız 
Allah onu hakkıyla bilir.” 

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet.)

Verilen ayete göre Öykü aşağıdakilerden hangi-
sini yardım amaçlı verirse gerçek iyiliğe ulaşır?

A) Modası geçen montunu

B) Ara sıra kullandı hırkasını

C) İhtiya duymadığı telefonu

D) Çok sevdi atkısını

4. “Mü’minler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merha-
met ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsız-
landığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek 
ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.” 

(Müslim, Birr, 66.)

Verilen hadiste vurgulanan asıl husus aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

A) Zekâtın İslam dinindeki yeri 

B) İslamın paylaşmaya ve yardımlaşmaya verdiği 
önem

C) İnfak etmenin bireysel faydaları 

D) Sadakanın kimlere verileceği

5. Mithat Bey, 35 yıl memurluk yapmış, hiç çocuğu 
olmamış ve bütün yakınlarını kaybetmiş biri iken 
yaşlandığında bakıma muhtaç duruma geldi. Mithat 
Bey’in yardımına devlet tarafından kurulan bir kuru-
mumuz koştu. Onu rahatlıkla kalabileceği ve her tür-
lü ihtiyacının karşılanacağı bir huzurevine yerleştirdi.

Bu metinde bahsedilen kurum aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kızılay

B) Türkiye Diyanet Vakfı

C) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

D) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

6. “Kişi yedikleriyle değil, yedirdikleriyle mutlu olur.”

Peygamberimiz bu hadisinde aşağıdakilerden 
hangisini vurgulamıştır? 

A) Paylaşma ve yardımlaşmayı

B) Tevekkül etmeyi 

C) Kul hakkından kaçınılması gerektiğini

D) Kültürel değerlerin korunması gerektiğini
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7. Atalarımız da kendi dönemlerinde toplumsal yar-
dımlaşma ve dayanışmaya önem vermişlerdir. Bu 
nedenle çeşitli hayır kurumları ve vakıflar kurmuş-
lardır. Bu kuruluşlar çok çeşitli alanlarda hizmetler 
üretmiştir. Günümüzde de varlığı devam eden top-
lumsal yardımlaşma için hizmet üreten kuruluşlardan 
bazıları resmi bazıları da sivil toplum kuruluşlarıdır.

Yukarıdaki paragrafa örnek verilecek olursa han-
gisi dışarıda kalır?

A) Darulaceze B) Türk Diyanet Vakfı

C) Milli Eğitim Vakfı D) Yeşilay

8. Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşma ku-
rumlarımızdan biri değildir? 

A) Türkiye Diyanet Vakfı

B) Çocuk Esirgeme Kurumu 

C) Milli Eğitim Vakfı

D) Türk Tarih Kurumu

9. Sadaka vermek malı eksiltmez.”

Bu hadis insanı aşağıdakilerden hangisine yön-
lendirir?

A) Kararlılık B) Cesaret

C) Çalışkanlık D) Yardımseverlik

10. Paylaşma ve yardımlaşmayla ilgili aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?

A) İnsanların ekonomik düzeylerini birbirine yaklaştı-
rır.

B) Mutluluklar paylaştıkça artar, üzüntüler paylaştık-
ça azalır.

C) Malını fakir ve kimsesiz ile paylaşmak aradaki 
sevgiyi artırır, toplumsal dayanışmayı geliştirir.

D) Başkalarına yardım eden insanlar cimrilik hastalı-
ğına yakalanmış olur.

11. Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayet ve Peygamberimiz-
den gelen birçok hadis paylaşma, yardımlaşma ve 
dayanışmayı tavsiye etmektedir. 

  • Onlar içleri çektiği hâlde, yiyeceği yoksula, 
öksüze ve esire yedirirler. 

(İnsan Suresi 8. ayet)

  • Yetimin başını okşa, yoksulu doyur. 
(Hadis-i Şerif)

  • Mü’minler birbirlerine merhamet etmekte, bir-
birlerini sevmekte, birbirlerini korumakta bir 
vücudun organları gibidir. 

(Hadis-i Şerif)

  • Onlar bollukta ve darlıkta Allah yolunda har-
cayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affe-
denlerdir. Allah, iyilik edenleri sever. 

(Ali İmran Suresi 134. ayet)

  • Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. 
(İnşirah suresi, 7. ayet)

Buna göre yukarıda verilen ayet ve hadislerden 
kaç tanesi paylaşma, dayanışma ve yardımlaş-
mayla ilişkilendirilebilir?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

12. Aşağıdaki ayetlerden hangisi insanın yaratılış 
amacını vurgulamaktadır?

A) “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadık-
ça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne har-
carsanız Allah onu hakkıyla bilir.” 

(Âl-i İmrân suresi, 92. ayet.)

B) “Bitkiler ve ağaçlar secde ederler. Göğü Allah 
yükseltti ve mîzanı (dengeyi) O koydu. Sakın 
dengeyi bozmayın.” 

(Rahmân suresi, 6 - 8. ayetler)

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

(Fussilet suresi, 46. ayet)

D) “… İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye ya-
rattım.” 

(Zâriyât suresi, 56. ayet)
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1. I. “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da har-

cadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve 
gönül incitmeyenlerin, Rab’leri katında mükâfatları 
vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeye-
ceklerdir de.” 

(Bakara suresi, 262. ayet)

II. “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât 
verenler var ya, onların mükâfatları Rableri katın-
dadır. Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çek-
mezler.” 

(Bakara suresi, 277. ayet)

III. “Namazı kılın, zekâtı verin, önceden kendiniz için 
yaptığınız her iyiliği Allah’ın (c.c.) katında bula-
caksınız. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı 
noksansız görür.” 

(Bakara suresi, 110. ayet) 

IV. “Onların (zenginlerin) mallarında, muhtaç ve yok-
sullar için bir hak vardır.” 

(Zâriyât suresi, 19. ayet)

Yukarıda verilen ayetlerden hangisi zekât ile ilgili 
farklı bir konuya dikkat çekmektedir? 

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

2. “Her iyilik sadakadır.”

(Ebû Dâvûd, Edeb, 4949.)

Verilen hadiste sadakayla ilgili vurgulanan asıl 
husus aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Sadaka vermenin bir zamanı olmadığı 

B) Sadakanın sadece maddi yardımlarla yapılabile-
ceği 

C) Sadakanın maddi ve manevi yapılan her iyiliği 
kapsadığı

D) Sadakanın kimlere verilebileceği

3. İlk defa bu sene nisap miktarı mala sahip olan Mu-
hammed Bey, zekât vermenin farz olduğunu bildi-
ğinden vereceği zekâtı hesaplamış ve zekâtını kime 
vermesi gerektiğini araştırmaya koyulmuştur.

Buna göre Muhammed Bey aşağıdakilerden han-
gisine zekâtını veremez? 

A) Fakir olan babasına 

B) Maddi sıkıntı yaşayan kardeşine 

C) Borçlu olan dayısına

D) Geçinmekte zorluk çeken komşusuna 

4. Zekâtı verilecek malda belli şartlar aranır. Zekât ma-
lın cinsi ne ise o şekilde verilebileceği gibi bu malın 
karşılığı şeklinde para olarak da verilebilir. Ancak 
mal olarak verilecekse bu sorumluluk daha da art-
maktadır. Çünkü insanın hoşuna gidecek şekilde, 
güzel ve nitelikli bir şekilde verilmesi dinen uygun 
görülmüştür. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de bir ayette 
şöyle ifade edilmiştir: ----

Verilen metin düşüncenin akışına göre aşağıdaki 
ayetlerden hangisiyle tamamlanmalıdır? 

A) “Allah’a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde 
tasarrufa yetkili kıldığı maldan, (Allah yolunda) 
harcayın. İçinizden iman edip de (Allah yolunda) 
harcayanlar var ya; onlar için büyük bir mükâfat 
vardır.” 

(Hadid suresi, 7. ayet)

B) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden 
ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan 
hayra harcayın. Size verilse, gözünüzü yumma-
dan alamayacağınız kötü malı, hayır diye verme-
ye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye 
lâyıktır.” 

(Bakara suresi, 267. ayet) 

C) “Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, 
kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah 
yolunda harcarlar.” 

(Bakara suresi, 3. ayet)

D) “Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve 
esire yedirirler.(Yedirdikleri kimselere şöyle der-
ler:) “Biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Siz-
den bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz.”

(İnsan suresi, 9. ayet) 

5. Çiftçilikle uğraşan Rıfat amcanın maddi durumu yerin-
dedir ve her sene düzenli olarak zekâtını vermektedir. 
Rıfat amcanın ektiği ürünler yağmur suyuyla sulanan 
cinstendir. 

Buna göre Rıfat amcanın toprak ürününden zekât 
olarak ayırması gereken oran aşağıdakilerden 
hangisidir? 

A) 1/10 B) 1/20 

C) 1/30 D) 1/40 


