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1. (I) Yüce Allah (c.c.) her şeyi önceden bilendir.  
(II) Hiçbir şey O’nun ilminin dışında kalmaz. (III) 
O (c.c.) olmuş ve olacak olan ne varsa bilir. (IV) 
Allah’ın bilmesi için herhangi bir şeye ihtiyacı da 
yoktur. (V) Allah dışındaki diğer varlıkların ise bir 
şeyi bilmek için sağlıklı duyu organlarına, sağlam 
bir akla sahip olması gerekir. (VI) Varlıklar içerisin-
de bazı varlıklar ise Allah’ın ilim sıfatına ortak olup 
O’nun (c.c.) gibi her şeyi bilebilir.

Allah’ın ilim sıfatı hakkında yukarıda verilen 
paragrafın maddelerinin hangisinde bilgi yan-
lışlığı yapılmıştır?

A) Sadece III   B) I - IV

C) Sadece VI   D) II - V

2. Bedirhan öğretmen:  Yüce Allah’ın duyular âlemi 
ya da duyu ötesi alemine ait 
olan tüm varlıkları ve olayla-
rı bilmesine ilim denir.

Berna öğretmen:   Allah’ın eşsiz sıfatlarından 
birisi de iradedir. Allah iste-
diğini diler ve dilediğini 
istediği şekilde yapar.

Burak öğretmen:   Allah’ın gücü her şeye yeter. 
O’nun gücüne karşı koyabi-
lecek herhangi bir güç yok-
tur. O (c.c.) dilediğini dilediği 
şekilde yokluk sahasından 
varlık sahasına çıkartabilir. 
O’nun (c.c.) gücüne herhan-
gi bir sınırlama getirilemez.

Öğretmenlerin açıklamalarından yola çıkarak 
aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?

A) Allah (c.c.) her şeyi bilir. O’nun ilminin dışında kalan 
herhangi bir şey yoktur.

B) Allah (c.c.), yaratılması kolay olan şeylere güç yetire-
bilir. Dolayısıyla Allah’ın (c.c.) kudreti sınırsızdır deni-
lebilir.

C) Allah’ın (c.c.) kudretine engel olabilecek herhangi bir 
güç yoktur.

D) Allah’ın (c.c.) istediğini dilediği şekilde yapmasına 
“irade” denir.

3. 

Kutulardaki kazanımlar dikkate alındığında 
soru işareti olan yere aşağıdaki kavramlardan 
hangisinin yazılması gerekir?

A) Kader   B) Rızık 

C) Kaza   D) İlim

4.   “Rabbim! Ne olur, ölümümü biraz geciktirsen 
de, sadaka verip iyilik edenlerden olsam” 

             (Münâfikûn sûresi, 10.ayet]

  “Eceli gelen bir kimseye Allah zaman verip 
geciktirmez”         (Münâfikûn sûresi, 11.ayet]

  “Kötülük işlemeye devam eden, ölüm gelip 
çatınca da “Artık tövbe ettim” diyen kimseler ile 
kâfir olarak ölenlerin tövbesi geçersizdir” 

                    (Nisâ sûresi, 18.ayet]

Yukarıda verilen ayetlerde öne çıkan ortak 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Emek   B) Ecel 

C) Ecir   D) Tevekkül 
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5. Dünya bir imtihan yeridir. Burada Yüce Allah biz-
den bir takım işleri yapmamızı ve bazı şeyleri de 
yapmamamızı istemiştir. İnsan kendisine yönel-
tilen bu teklifler karşısında bazı kararlar verir ve 
bunun sonucunu üstlenir. Mesela namaz vakti 
geldiği zamanda namaz kılması gerekir. Kılıp kıl-
mamak insanın iradesinde olan bir durumdur. Kıl-
madığı zaman ise kendisinden istenilen ……….
yerine getirilmemiş olacaktır ve ahirette de bunun 
karışlığını görecektir.

Yukarıdaki paragrafta noktalı yere getirilmesi 
gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) sorumluluk   B) tevekkül 

C) rızık   D) ecel

6.  I. “Hiç bir günahkâr, başkasının günahını yüklen-
mez. Eğer yükü ağır gelen kimse onu taşımak 
için (başkalarını çağırsa) onun yükünden hiç 
bir şey (alınıp) taşınmaz. Akrabası dahi olsa 
(kimse onun yükünü taşımaz).”

 (Fâtır Suresi,18.ayet)

 II. Allah’ın kendisine farz kıldığı bir şey(i yerine 
getirme)de peygamber üzerine hiçbir güçlük 
yoktur. (Bu) Daha önce gelip geçen (ümmet)
lerde Allah’ın bir sünnetidir. Allah’ın emri, tak-
dir edilmiş bir kaderdir. 

  (Ahzab Suresi, 38. ayet)

 III. “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edil-
miş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size 
ulaşacaktır...” 

  (Nisâ suresi, 78. ayet)

Yukarıdaki ayetler hakkında yapılan yorumlar-
dan hangisi yanlıştır?

A) I numaralı ayet insanın özgürce işlemiş olduğu dav-
ranışların sorumluluğunun da kendisine ait olduğu-
nu ifade eder.

B) II numaralı ayette kadere vurgu vardır. 

C) I numaralı ayette fiziksel yasa, II numaralı ayette top-
lumsal yasa örnekleri vardır. 

D) III numaralı ayette ecel kavramı ön plandadır. 

7. Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.
İnsan ancak çabasının sonucunu elde eder. Ve 
çabasının karşılığı ileride mutlaka görülecektir.
Sonra kendisine karşılığı tastamam verilecektir. 

(Necm suresi 38-39-40-41.ayetler)

Yukarıdaki ayete göre;

 a. İnsan yapmış olduğu hatalarını bir başkasına 
yükleyemez.

 b. Hazıra konma düşüncesi ile İslam’ın emek sarf 
ederek kazanmaya teşvik ilkesi arasında zıtlık 
vardır.

 c. İnsan çalışmasının karşılığını elbette görecek-
tir.

 d. İnsan emeğinin karşılığını sadece bu dünyada 
görecektir.

ifadelerinden hangisi söylenemez?

A) b B) a  C) c D) d

8. Yetimlere mallarını verin ve murdar olanla temiz 
olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarını-
za katarak yemeyin. Çünkü bu, büyük bir suçtur. 

(Nur suresi, 2.ayet)

Yukarıda verilen ayetten aşağıdaki sonuçlar-
dan hangisi rızık konusu bağlamında söylene-
bilir?

A) İslam rızkın meşru olan yollardan kazanılmasını 
emreder.

B) Yetim mallarının istenilen zamanlarda kullanılması 
mümkündür.

C) İslam, yetim konusuna önem verir. 

D) Rızık her türlü yollardan kazanılabilir.
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1.  I. Allah, yaratmış olduğu her bir varlık için belirli bir süre tayin etmiştir. Bu varlıklar kendileri için belirlenen 
süreye kadar mevcut oluşlarını devam ettirirler.

 II. İnsan, varlıklar âleminde önemli bir konuma sahiptir. Onu diğer varlıklardan ayıran temel özellikler arasında 
akıl ve irade sahibi olması, düşünebilmesi, biyolojik faaliyetleri yerine getirebilmesi, seçimde bulunabilmesi 
gibi olgular gelir.

 III. İnsanın dünya hayatına gelişinden vefat etme anına kadar yaşamış olduğu zaman dilimine ömür denir. 
Ömrün bittiği ana ise kıyamet denir.

 IV. Allah insana pek çok ilahi kitap ve peygamber göndermiştir. Bunun arka planında ise akıl ve iradesini doğru 
yönde kullanılmasına teşvik vardır. Ancak Allah insanı seçimlerinde serbest bırakmış ve onu herhangi bir 
zorlamaya dâhil etmemiştir.

Yukarıdaki ifadelerden hangi ikisi yanlış bilgi içermektedir?

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

2.  

ALLAH GÖRÜNEN VE GÖRÜNME-
YEN HERŞEYİ BİLİR.

ALLAH’IN GÜCÜ HER ŞEYE YETER. 
O’NUN GÜCÜ SONSUZDUR.

ALLAH İSTEDİĞİNİ DİLER VE DİLEDİ-
ĞİNİ DİLEDİĞİ GİBİ YAPAR.

ALLAH İSTEDİĞİNİ YARATIR.

Yukarıda verilen döngüdeki kutularda bazı bilgiler verilmiştir. 

Aşağıdaki ayetleri kutudaki bilgiler ile eşleştirdiğimiz zaman hangi ayet dışarıda kalır?

A) Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine 
de Allah’ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. 

(Lokman Suresi, 27. ayet)

B) (Ey Muhammed!) De ki: “Siz Allah’a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah, göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah, her 
şeyi hakkıyla bilendir. 

(Hucurat suresi, 16. ayet) 

C) Onlar, Rabbinin dilemesi dışında gökler ve yer sürüp gittikçe, orada süresiz kalacaklardır. Çünkü Rabbin, gerçekten dile-

diğini yapandır. 

(Hud Suresi, 107. ayet) 

D) Gerçekten Allah, eşi konusunda seninle tartışan ve Allah’a şikâyette bulunan (kadın)ın sözünü işitti. Allah, aranızda 
geçen konuşmaları işitiyordu. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir. 

(Mücadele suresi, 1.ayet) 
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3. Doğadaki hiçbir varlık ebedi olarak varlığını 
devam ettiremez. Allah, her bir varlığı muayyen 
bir süreye kadar yaşamalarını ve o süre geldiği 
zamanda vefat etmelerini takdir etmiştir. O süre 
geldiği zaman ise hiçbir varlık bir saniye daha olsa 
yaşama imkânı bulamaz. 

Yukarıdaki metinde aşağıdaki kavramlardan 
hangisi daha çok ön plana çıkmaktadır?

A) Ecel B) İlim  C) Rızık D) Emek

4. 

Onlar cehennemde: “Rabbimiz, bizi buradan 
çıkar, önce yaptığımızın yerine iyi işler yapa-
lım” diye feryat ederler. (O zaman onlara şöy-
lece cevap verilir): “Size düşünmek isteyen 
bir kimsenin düşünebileceği kadar uzun bir 
ömür vermedik mi? Ve üstelik size uyarıcı da 
gelmişti, öyleyse yaptığınız kötülüklerin mey-
velerini tadın şimdi bakalım. Zalimler hiçbir 
yardımcı bulamayacakladır.” 

(Fâtır suresi,37.ayet)

Selda öğretmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersinde tahtaya yukarıdaki ayeti yazmış ve ayet 
hakkında öğrencilerinden yorumlar yapmasını 
istemiştir. 

Sinem:   Yüce Allah insanlara doğru ile yanlışı 
ayırt edecek, hak ile batılın ne olduğunu 
belirtecek uyarıcılar göndermiştir.

Gülşah:   İnsanlar yapmış oldukları seçimlerin kar-
şılığını ahiret hayatında göreceklerdir.

Merve:  Ahiret hayatında iyilik yapanlar cennet 
denilen saadet yurduna gideceklerdir.

Onur:  İnsan, seçimlerinin sonucunda her zaman 
Allah’a tevekkül etmeyi ihmal etmemeli-
dir.

Öğrencilerden hangilerinin yorumuna yukarı-
da verilen ayetten ulaşılamaz?

A) Merve ve Onur  B) Sinem ve Onur

C) Gülşah ve Merve D) Sinem ve Merve

5. De ki: “Kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vur-
sanız da Allah onu bilir. Çünkü O  (c.c.) göklerde 
ve yerde olan her şeyi bilir. Allah’ın gücü her şeye 
yeter.” 

(Al-i İmran suresi, 29.ayet)

Yukarıdaki ayete göre;

 I. Kırmızı bölgede Allah’ın ilim sıfatı ön plana çık-
maktadır.

 II. Ayet evrendeki temel yasalardan toplumsal 
yasalara örnek olabilir.

 III. Mavi renkli ifadede Allah’ın ilim sıfatı öne çık-
maktadır.

 IV. Bakara suresinin 148. ayetinde “Herkesin (her 
toplumun) yüzünü çevirdiği bir yön vardır. 
Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olur-
sanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüp-
hesiz Allah, herşeye güç yetirendir.” öne çıkan 
Allah’ın sıfatı altı çizili yerde de vardır.

yapılan yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

A)    B) 

C)    D) 

6. “Şayet sizler Allah’a gereği gibi güvenseydiniz, 
(Allah), kuşları doyurduğu gibi sizi de rızıklandırır-
dı. Çünkü kuşlar sabahları kursakları aç olarak çık-
tıkları halde akşam dolu kursaklarla dönerler.”

(Tirmizî Zühd 33.)

Yukarıdaki hadisten;

 I. Altı çizili yer ile anlaşılan kavram tevekküldür.

 II. Allah canlıların rızkını verendir.

 III. Kişi sadece Allah’a gereği gibi güvenerek çalış-
madan da rızkını kazanabilir.

 IV. Allah her şeyi bilen ve kudret sahibi olandır.

verilen yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

A) I - II B) II - III 

C) II - IV D) III - IV
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7. Bir gün Cebrail (a.s.) Hz. Muhammed’e gelerek 
“Bana iman hakkında bilgi ver.” dedi. Hz. Muham-
med (s.a.v.) de şöyle cevap verdi: “Allah’a, melekle-
rine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret günü-
ne iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere 
inanmandır.”

                     (Müslim, İman, 1 )

Yukarıdaki hadisten;

 I. Kadere iman etmek hadislerde konu edilmiş 
İslam inanç esaslarından birisidir.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.) kader olgusunu iman 
ile ilişkilendirerek ifade etmiştir. 

 III. İman esaslarından birisi de hayır ve şerriyle 
kadere iman etmektir.

 IV. Başımıza her zaman sadece iyi olan şeyler gelir 
ve kötü olanlar kader kapsamında değerlendi-
rilemez.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

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

8. (I) Hz. Musa, Allah tarafından gönderilen elçilerden 
birisidir. (II) O (a.s.), Beni İsmailoğullarına gönderil-
miş bir peygamberdir. (III) Doğduğu dönemde hal-
ka zulüm eden ve ilahlık iddiasında bulunan zalim 
bir hükümdar olan Firavun vardı. (IV) Hz. Musa 
(a.s.) Firavun’un sarayında büyümüştü. (V) Gençlik 
yıllarında Mekke şehrine gelmişti. (VI) Burada belli 
bir süre çobanlık yapmış daha sonra asil bir ailenin 
kızı ile evlenmiştir.

Verilen metnin numaralandırılmış cümleleri-
nin hangilerinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I - VI B) II - III C) V - VI D) III - IV

9. 

Sümeyye öğretmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersinde Allah’ın evrene koymuş olduğu yasaları 
anlattıktan sonra tahtaya karışık olarak yukarıdaki 
örnekleri yazmıştır. Öğrencilerinden verilen örnek-
leri ilgili yasaların altına yazmalarını istemiştir.

Öğrencilerden hangisinin yapmış olduğu sınıf-
landırma doğrudur?

FİZİKSEL 
YASA

BİYOLOJİK 
YASA

TOPLUMSAL 
YASA

A) Pelin III - V I - II IV

B) Nur III I - II IV - V

C) Ali V I - II - III IV

D) Seyfi III - V I II - IV
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1. 
I. Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahip-

lerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında 
hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi 
emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt 
veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir.  

(Nisa Suresi, 58. ayet)

II. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı - adaleti gözete-
rek- tam tutun ve insanların eşyasını değer-
den düşürüp - eksiltmeyin ve yeryüzünde 
bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.  

(Hud Suresi, 85. ayet)

III. Yeryüzünde birbirine yakın komşu kıtalar 
vardır; üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatal-
sız hurmalıklar da vardır ki, bunlar aynı su ile 
sulanır; ama ürünlerinde (ki verimde ve lez-
zette) bazısını bazısına üstün kılıyoruz... 

( Ra’d suresi, 4.ayet)

Ayetler hakkında yapılan yorumlardan hangisi 
yanlıştır?

A) I numaralı ayet Allah’ın (c.c.) evrene koymuş olduğu 
yasalardan toplumsal yasalara örnektir.

B) I ve III numaralı ayet aynı yasa içinde değerlendirilir. 

C) II numaralı ayet evrendeki yasalardan toplumsal 
yasalara örnektir. 

D) III numaralı ayet evrendeki yasalardan biyolojik yasa-
lara örnektir.

2. Çevremizde karşılaştığımız pek çok üzücü ve kötü 
olaylar vardır. Bu kötülüklerin meydana gelme-
sinden, insanlar tarafından işlenmesinden Allah 
(c.c.) kesinlikle razı ve memnun değildir. Çünkü o 
kötülüğü yasaklamış ve buna mukabil olarak iyiliği 
emretmiş ve iyiliğin toplum içerisinde yayılmasını 
hedeflemiştir. İnsanlara ise akıl ve irade vermiş, 
onlardan akıl ve iradelerini doğruyu gösteren, 
hakikati anlatan peygamberlere tabi kılmaları-
nı istemiştir. İyi ve güzelin peşinde koşan bunun 
sonucunu ahirette görecektir. Kötü iş ve davranış-
lar sergileyenler de cezasını ahirette bulacaktır.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki kavramlardan 
hangisi öne çıkmaktadır?

A) Sorumluluk B) Rızık

C) Tevekkül D) Ecel

3. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm

lâ te’huzühu sinetün velâ nevm

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard

men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih 

?
velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe 

vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Ayet el-kürsi’nin yazılışının doğru bir şekilde 
sıralanması için soru işaretli yere yere yazılma-
sı gereken cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe

B) inne fi halkı’ssemevâtive’lardive’htilâfi’l leyli ve’n 
nehârileayâti’luli’l-elbâb 

C) ya’lemümâ beyne eydîhim ve mâhalfehüm

D) lem yelid ve lem yûled

4. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış, hür iradesi olan 
her bir Müslümandan Allah (c.c.) bazı sorumluluk-
ların yerine getirilmesini istemiştir.

Buna göre;

 I. Allah’a (c.c.) kulluk etmek

 II. Ahlaki ilkelere taviz vermeden riayet etmek

 III. Erkek ya da kız olarak doğmak

 IV. Saç ve göz renginin doğuştan belirlenmiş 
olması

verilen ilkelerden hangileri bireyin sorumlu 
tutulduğu alanlar arasında değerlendirilemez?

A) I - IV B) II - III

C) III - IV D) II - IV
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5. 

?
İslam, tembel-
liği ve meşru 

olmayan kazancı 
yasaklamıştır.

Aşağıda verilen yargılardan hangisi soru işare-
ti olan kutuya yazılırsa soldaki kutudaki bilgi-
ye zıt anlamlı bir bilgi yazılmış olur?

A) İslam gaspı yasaklamıştır.

B) Hırsızlık, malı haksız bir şekilde almaktır.  

C) “Kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık 
yememiştir…” (Buhârî, Büyû’, 15) 

D) Kişisel çıkarlar için devlet malından faydalanılması 
mümkündür. 

6.  

Fatma Nur, hastalığı sebebi ile Cuma günü olan 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine katılamamış-
tır. Öğretmen derste “Ayete’l Kürsî” konusunu 
anlatmıştır. Fatma Nur, arkadaşı Esma’dan Ayete’l 
Kürsî’nin konuları hakkında bilgi almak için tele-
fonu ile mesaj atmıştır. Esma, Fatma Nur’a mesaj 
olarak şu bilgileri göndermiştir:

Ayete’l Kürsî’nin konuları:

 I. Kaza ve Kader meselesi

 II. Doğru tevekkül anlayışı

 III. Allah’ın (c.c.) eşsiz sıfatları

 IV. Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığı

 V. Sağlık ve hastalık konuları

Esma’nın mesajla Fatma Nur’a gönderdiği 
konulardan hangi ikisi Ayet el-Kürsî’nin konu-
ları arasında geçmektedir?

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

7. 
 I. Bakara suresinde yer alır.

 II. Başlı başına bir ayettir.

 III. Tevhid inancı vurgulanır.

 IV. Kıyametin oluş sürecini ifade eder.

Ayet’el Kürsî hakkında verilen bilgilerden han-
gisi doğru değildir?

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

8. Ali öğretmen: Bir kimsenin Allah’a tevekkül etmesi 
işlerin sorumluluğundan kurtulduğunun bir göster-
gesi midir?
Aysel: Evet. Çünkü tevekkül eden bir kimsenin  
Allah’ın kudretine güvenerek bazı şeyleri yapmama 
hakkı vardır. Ve işin sonucunda meydana gelecek 
olumsuz durumlardan da sorgulanması gerekmez. 

Ali öğretmen: Kaza ve kader hakkında toplumda 
yaygın olan yanlış inanışların sebepleri nelerdir?
Ayşegül: Bireyin işlemiş olduğu hataların sorum-
luluklarından kurtulmak için kaderi suçlamaya 
yönelmesi sebeplerden birisidir.

Ali öğretmen: Allah’ın dünya hayatında bazı şeyle-
rin meydana gelmesini bir takım sebeplere bağlamış 
olması bireyden sorumluluğu düşürür mü?
Hakan: Düşürmez. Çünkü birey, yapacağı işin sonu-
cunu bilmediği için yapması gerekenleri yapar ve 
işin sonucunu Allah’a bırakır.

Ali öğretmen: İnsanın emek sarf ederek yaptığı 
işlerin karşılığını alacağını düşünmesi doğru bir 
inanış mıdır?
Hasan Efe: Evet. Çünkü Allah, kullarından bir işin 
gereği kadar çaba sarf etmelerini ve çabalarının 
karşılığı göreceğini bildirmiştir. “İnsana ancak çalıştı-
ğının karşılığı vardır.”(Necm suresi, 39.ayet) ayeti de 
bu yargıyı desteklemektedir.

Öğretmen - öğrenci diyaloglarında hangi öğren-
ci öğretmenin sorusuna yanlış cevap vermiştir?

A) Aysel   B) Ayşegül 

C) Hakan   D) Hasan Efe
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1. 

Allah’ın yaratmış olduğu mükemmel varlıklar-
dan birisi de bal arılarıdır. Her bir canlıda olduğu 
gibi bal arılarının da kendilerine özel bazı ayırt 
edici durumları vardır. Mesela bal arıları kanatla-
rını saniyede iki yüz kere sallayabiliriler. İki tane 
büyük göze sahip gibi duran bal arıları aslında beş 
tane göze sahiptir. İki büyük gözün arasında ışık 
yoğunluklarını ayarlayabilmelerine yardımcı olan 
üç tane gözleri vardır. Yine bal arıları birbirleri ile 
iletişim kurmak için dans ederler. Bal arıları polen 
toplamak için yaklaşık olarak iki bin tane çiçeği 
ziyaret eder. Ve bal. Arıların ürettiği ve insanoğlu 
için değerli besin kaynağı. 

Yukarıdaki metinde aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ön plandadır?

A) Fiziksel Yasalar  B) Tevekkül 

C) Biyolojik Yasalar D) Kader

2.   Kader utansın dostum! 

  Elden ne gelir ki, hepimiz kader mahkûmuyuz! 

  Kaderim böyle olduktan sonra ben ne yapa-
yım? 

Yukarıdaki sözleri söyleyen birisinin kader 
anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söy-
lenir?

A) Sorumlulukların bilincinde olup doğru kader anlayı-
şına sahiptir.

B) Kader hakkında sahip olduğu anlayış yanlıştır. 

C) Yapmış olduğu eylemlerin tamamının Allah tarafın-
dan yaratılmadığını bilmektedir.  

D) Kaderi belli olan bir kimsenin davranışlarından 
sorumlu olmayacağını anlamıştır.

3. 

Kutularda verilen kazanımlardan ulaşılması 
gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaza    B) Kader

C) Yasa   D) Değer

4. 

I. Kaza kelimesinin iyi bir şekilde anla-
şılabilmesi için öncelikle bu kavramın 
hem kelime hem de terim anlamlarının 
bilinmesi gerekir.  II. Kaza, kelime olarak 
yaratmak, hükmetmek, emretmek gibi 
anlamlara gelir. III. Terim olarak ise ezel-
de takdir edilen şeylerin yeri ve zamanı 
gelince Allah (c.c.) tarafından yaratıl-
ması demektir.  IV. Konuyu bir örnek ile 
açıklarsak: “Su 100 derecede kaynar.” 
kuralı kaza kavramını ifade ederken, 
“100 dereceye ulaşan suyun kaynama-
sı” kader olarak değerlendirilir.

Yukarıdaki metnin numaralandırılmış cümlele-
rin hangisinde yanlış bilgi verilmiştir?

A) I B) II  C) III  D) IV
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5. Hz. Ömer (r.anh) şöyle anlattı:

Bir gün Hz. Muhammed’in huzurunda bulunduğumuz bir zamanda, elbisesi beyaz mı beyaz, saçları simsiyah, 
aynı zamanda üzerinde herhangi bir yolculuk eseri bulunmayan ve hiçbirimizin de tanımadığı bir adam çıka-
geldi. Hz. Peygamber’in yanına sokuldu, önüne oturdu ve dizlerini Hz. Peygamber’in dizlerine dayadı. Ellerini 
(kendi) dizlerinin üstüne koydu ve:

– Ey Muhammed, bana İslâm’ı anlat! dedi.

Hz. Muhammed (s.a.v.):

– “İslâm, Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Resulü olduğuna şehâdet etmen, nama-
zı dosdoğru kılman, zekâtı (tastamam olarak) vermen, ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirebilirsen 
Kâbe’yi ziyaret (hac) etmendir” buyurdu. Adam:

– Şimdi de imanı anlat bana, dedi. 

Hz. Muhammed (s.a.v.):

– “Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerri-
ne iman etmendir.” buyurdu.

Adam tekrar:

– Peki “ihsan” nedir, onu da anlat, dedi. 

Hz. Muhammed (s.a.v.):

– “İhsan, Allah’a onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” 
buyurdu.                                  (Müslim, Îmân 1)

Yukarıdaki hadisten;  

I. Kader inancının, Hz. 
Muhammed’in söy-
lemleri olan hadislerde 
karşılığı bulunmaktadır. 

III. Kulluğun temelinde 
Allah’ı her an görüyor-
muşçasına davranmak 
anlamına gelen ihsan 
kavramı yatmaktadır. 

II. Kadere iman edilmesi, 
İslam’ın temel inanç 
esasları arasında yer alır.

IV. İslam’ın temeli şartları 
arasında yardımlaşma, 
adalet ve hoşgörü var-
dır.

kutulardaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) I B) II  C) III  D) IV
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6. Kaza ve kadere iman etmeye;

 I.  Allah’ın ilminin sonsuz olduğuna

 II. Allah’ın her şeyi kuşatan bir iradesinin bulun-
duğuna

 III. Allah’ın kudretinin bütün varlıklardan üstün 
olduğuna

 IV.  Allah’ın yaratmasının sınırlı olduğuna

yukarıdaki maddelerden hangisi girmez?

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

7. 

(Bakara suresi, 29. ayet)

(Al-i İmran suresi, 29. ayet)

(En’am suresi, 59. ayet)

Yukarıdaki ayetlerde kaza - kader bağlamında 
Allah’ın (c.c.) hangi sıfatı öne çıkmaktadır?

A) Rezzak B) İlim

C) Tekvin D) Kudret

8.  

1. ayet:  Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, 
her şeye hakkıyla gücü yetendir.

2. ayet:  O, hanginizin daha güzel amel yapacağını 
sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak 
güç sahibidir, çok bağışlayandır.  

3. ayet:  O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 
Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göre-
mezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak (ve düzen-
sizlik) görüyor musun?   

4. ayet:  Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradı-
ğı çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin 
halde sana dönecektir.   

5. ayet:  Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle 
donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve 
(ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.

Yukarıda mülk suresinin ilk beş ayeti verilmiştir. 
Selda öğretmen öğrencilerden ayet hakkında 
yorumlar yapmalarını istemiştir. 

Buna göre;

Yiğit:  3. ve 4. ayetlerde Allah’ın her şeyi belli bir 
ölçü, düzen ve uyum içinde yarattığı anlaşıl-
maktadır. 

Ece:   5. ayette altı çizili yerde biyolojik yasa için 
bir örnek vardır.

Efe:   1. ayette Allah’ın irade sıfatı vardır.

Sibel:  2. ayette yaratanın Allah olduğu anlaşılmak-
tadır.

öğrencilerden hangisinin yorumuna ayetler-
den ulaşılamaz?

A) Yiğit B) Ece  C) Efe  D) Sibel



 TEST – 5KADER İNANCI

15

1. 

“Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah’ı gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah’ı gözet ki 
Allah’ı (her zaman) yanında bulasın. Bir şey istediğin zaman sadece Allah’tan iste! Yardıma muh-
taç olduğunda yardımı Allah’tan dile! Şunu bil ki bütün insanlar sana fayda vermek için toplansa 
Allah’ın takdiri dışında sana faydalı olamazlar. Ayrıca bütün insanlar sana zarar vermek için top-
lansa Allah’ın takdiri dışında sana hiçbir şeyde zarar veremezler. Bu konuda kalemler kaldırılmış 
(karar verilmiş), sayfalar kurumuştur (hüküm kesinleşmiştir).”  

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 293.)

Yukarıdaki hadisten;

 I. Altı çizili yerde “kader” kavramı öne çıkmaktadır.

 II. Külli iradenin önüne cüzi irade geçemez.

 III. İnsan, isteklerini ve duasını sadece Allah’a arz edip O’ndan (c.c.) yardım istemelidir.

 IV. Hz. Muhammed (s.a.v.), insanın cüzi iradesini bazı olaylar kaşırınsa nasıl yönlendirmesi konusunda bizlere 
nasihatler vermektedir.

verilen yargılardan hangilerine ulaşılır?

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

2. Evreni yaratan Allah’tır. Evrendeki her bir şey 
Allah’ın koyduğu yasalar çerçevesinde hareket 
eder. Hiçbir şey bu yasaların dışına çıkamaz. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki met-
nin ana düşüncesini desteklemektedir?

A) Ve gerçek vaad (ölüm, kıyamet) yaklaşınca, birden, 
inkâr edenlerin gözleri donakalır! «Yazıklar olsun 
bize! (derler), gerçekten biz, bu durumdan habersiz-
mişiz; hatta biz zalim kimselermişiz.” 

(Enbiya suresi, 97.ayet) 

B) Her şeyin kaynağı bizim yanımızdadır. Ve bir her bir 
şeyi kusursuzca tayin edilmiş bir ölçüye (bir uyuma) 
göre indiririz. 

(Hicr suresi, 21.ayet) 

C) Onlar, kıyamet gününün ansızın gelip çatmasını mı 
bekliyorlar? Şüphesiz onun alâmetleri belirmiştir. 
Kendilerine gelip çatınca ibret almaları neye yarar! 

(Muhammed suresi, 18.ayet)

D) Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vak-
tinin depremi müthiş bir şeydir! 

(Hac suresi, 1.ayet)

3. Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, 
onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç 
kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı 
ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap 
içinde kalmazlardı.                          (Sebe’ suresi, 14.ayet)

Verilen ayet hakkında aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) Gaybı (geleceği) Allah dışındaki bir varlık bilemez.

B) Ayette kalın ve italik olarak yazılan yerde kaza kavra-
mı vurgulanmaktadır.  

C) Ayette altı çizili yerde öne çıkan kavram eceldir. 

D) Hz. Süleyman’ın ölümü cinler tarafından önceden 
planlanmış bir olaydır.



KADER İNANCI

16

4.  
Biyolojik 
Yasalar

?

Fiziksel
Yasalar

Toplumsal 
Yasalar

Yukarıdaki yasaların toplamında ortaya çıka-
cak olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sünnetüllah   B) Veliyullah 

C) Habibullah    D) Rasülüllah

5. 

İnsanın seçimleri hakkında;

Ayhan:   Baskı ve zorlama altında olmadan yap-
mış olduğu davranışlardan sorumludur.

Aysun:   İnsanın davranışları külli irade olarak 
değerlendirilir.

Mustafa:   Sorumlu olmadığı alanlar da vardır. 
Mesela kalp atışı, nefes alıp vermek gibi.

Hatice:   Allah tarafından yaratılır.

öğrencilerden hangisinin ifadesinde bilgi hata-
sı vardır?

A) Ayhan   B) Aysun

C) Mustafa   D) Hatice 

6. Fiziksel yasalar sayesinde insanoğlu dünya üze-
rinde rahat bir yaşam sürmektedir. Mesela suyun 
kaldırma kuvveti sonucunda gemiler denizlerde 
ve okyanuslarda rahat bir şekilde açılabilmekte, 
insanlar bu sayede pek çok yerlerle iletişim kura-
rak kendileri için faydalar sağlayabilmektedir. Bun-
lar hep Allah’ın evrene koymuş olduğu değişmez 
fiziksel yasalar sayesindedir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki met-
nin ana düşüncesini desteklemektedir?

A) (O kullarına karşı öyle lütufkâr) Allah’tır ki, gökleri 
ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık ola-
rak size çeşit çeşit meyveler çıkardı; izni ile denizde 
yüzüp gitmeleri için gemileri de emrinize verdi; 
nehirleri de sizin (yararlanmanız) için akıttı. 

(İbrahim suresi, 32.ayet)

B) Namazı kılan, zekâtı veren ve ahirete de kesin olarak 
iman eden müminler için bir hidayet rehberi ve bir 
müjdedir.     (Neml suresi, 2-3.ayetler)

C) Andolsun ki, onlardan önceki eski toplulukların çoğu 
dalâlete düştü.  Kuşkusuz ki biz onlara uyarıcılar gön-
dermiştik. Uyarılanların akıbetinin ne olduğuna bir 
bak! Allah’ın ihlâslı kulları müstesna. 

(Sâffât suresi, 71-72-73-74.yetler)

D) Gökte burçları var eden, onların içinde bir çerağ 
(güneş) ve nurlu bir ay barındıran Allah, yüceler 
yücesidir.   (Furkan suresi, 61.ayet)

7. Ali öğretmen fiziksel yasaların özellikleri hakkında 
öğrencilerine ödev vermiştir. 

Görkem:   Madde ve enerjinin oluşumunu inceler.

Burak:   Maddeler arası ilişkilerin nasıl olduğunu 
ele alır.

İlkim:   Allah’ın koymuş olduğu bu yasalar böl-
geseldir. 

Mert:  Deney ve gözlem sonucunda insanlar 
tarafından tespit edilir.

Buna göre öğrencilerden hangisi fiziksel yasa-
lar hakkında yanlış bir bilgiyi deftere yazmıştır?

A) Görkem   B) Burak

C) İlkim   D) Mert
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1.  

 I. Allah’ın evrende meydana getirdiği olaylardan birisi de yıldırımlardır. Yıldırıların oluşması, yer yüzüne düş-
mesi adetüllah kavramının fiziksel yasaları içinde değerlendirilir.

 

 

 II. Evrendeki harikulade olaylardan birisi de kar yağmasıdır. Kar yağması biyolojik yasalar çerçevesinde incelenir.

 

 III. İnsanın yaratılışı Yüce Kitabımız Kuran’da da anlatılır. Allah’ın eşsiz yaratmasının en güzel örneği olan insa-
nın anne karnındaki yaratılışı biyolojik yasalara en güzel örneklerin başında gelir.

 

 IV. Büyüklere saygının, küçüklere sevginin  gösterilmesi İslam’ın istediği temel ahlaki davranışların başında yer 
alır. Bu ahlaki davranışlar toplumsal yasaların en güzel örnekleri arasında yer alır.

Görseller hakkında yapılan yorumlardan hangisi yanlış bilgi içermektedir?

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

  Yasin suresi, 37. ayet: Gece de onlar için bir 
ibret alâmetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp 
çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler.

  Yasin suresi, 38. ayet: Güneş, kendisi için 
belirlenen yerde akar (döner). İşte bu, Azîz 
(mutlak güç sahibi) ve Alîm (her şeyi hakkıyla 
tam olarak bilen)  olan Allah’ın takdiridir.

  Yasin suresi, 39. ayet: Ay için de birtakım 
menziller (yörüngeler) tayin ettik. Nihayet o, 
eğri hurma dalı gibi (hilâl) olur da geri döner.

  Yasin suresi, 40. ayet: Ne güneş aya yetişebi-
lir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir 
yörüngede yüzerler.

Yukarıda Yasin suresinin 37-38-39 ve 40. ayetleri 
verilmiştir. 

Buna göre;

Ahmet:   37. ayette Allah’ın evrene koymuş oldu-
ğu yasalardan fiziksel yasaya örnek bir 
durum vardır.

Hikmet:  Verilen ayetlerin tamamı Allah’ın evreni 
belli bir düzen, uyum, ahenk ve ölçü için-
de yarattığına delil teşkil etmektedir.

İsmail:   Altı çizili yerde öne çıkan kavram kazadır.

Seyit:   39. ayette sünnetüllahın öğelerinden biri-
si olan biyolojik yasalara örnek bir anlatım 
vardır.

öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin 
yorumuna ilgili ayetlerden ulaşılamaz? 

A) Sadece Ahmet  B) Hikmet ve Seyit

C) Sadece Hikmet  D) İsmail ve Seyit

3. 

Fiziksel yasalara bağlı olarak yapılan araştırmalar 
neticesinde günümüzde kullandığımız pek çok 
teknolojik alet üretilmiştir. Bunların arasında buz-
dolabı, telefon, ütü, otomobil gibi aletler yer alır. 
Bilim adamları, Allah’ın evrene koymuş olduğu 
fiziksel yasaları inceleyerek yeni teknolojik tasa-
rımlar ortaya koymaktadır.

Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılır?

A) Fiziksel yasalar, diğer yasalardan daha kapsamlı yasa-
lardır. 

B) Fiziksel yasalar incelendikçe insan hayatını kolaylaştı-
ran nesnelerin üretimi artmaktadır.

C) Fiziksel yasaların incelenmesi, biyolojik yasaların 
incelenmesinin önüne geçirilmesi gerekir. 

D) Sünnetüllahı sadece fiziksel yasalara eşitlemek 
gerekir. 

4. 
O, sabahı aydınlatandır. O, geceyi dinlenme zamanı, 
güneş ve ayı (vakitlerin tayini için) birer hesap ölçüsü 
kılmıştır. İşte bu, azîz olan (ve her şeyi) pek iyi bilen 
Allah’ın takdiridir. 

(Enbiya suresi, 96.ayet)

Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve 
hesabı bilmeniz için ona (aya) birtakım menziller 
takdir eden O’dur. Allah bunları, ancak bir gerçeğe 
(ve hikmete) binaen yaratmıştır. O, bilen bir kavme 
âyetlerini açıklamaktadır. 

(Yunus suresi, 5.ayet)

Onların içinde ayı bir nûr kılmış, güneşi de bir çerağ 
yapmıştır. 

(Nûh suresi, 16.ayet)

Yukarıdaki ayetler aşağıdaki başlıkların hangi-
sine örnek olarak gösterilebilir?

A) Biyolojik Yasalar B) Fiziksel Yasalar 

C) Toplumsal Yasalar  D) Kimyasal Yasalar 
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5. O (Allah ki), gökten su indirendir. İşte biz her çeşit 
bitkiyi onunla bitirdik. O bitkiden de kendisinde 
üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil-
lik; hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar; 
üzüm bağları; bir kısmı birbirine benzeyen, bir kıs-
mı da benzemeyen zeytin ve nar bahçeleri meyda-
na getirdik. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman 
her birinin meyvesine bakın! Kuşkusuz bütün bun-
larda inanan bir toplum için ibretler vardır. 

(Enâm suresi, 99.ayet)

Yukarıdaki ayetten;

 I.  Ayet, biyolojik yasalara örnek olarak gösterilebilir.

 II.  Aynı topraktan farklı gıdaları yaratan Allah’tır. 

IV.  Aynı sudan farklı farklı bitkilerin yaratılmasında 
inanan bir millet için ders ve öğüt vardır.

III.  Ayette evrensel yasaların ahiret yaşamının kade-
melerini örneklemesi yapılmaktadır.

kutularda verilen bilgilerden hangisi çıkarıla-
maz?

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

6. Ekrem:  Kader inancına sahip olan bir kimse dav-
ranışlarından mesul tutulamaz.

Erkan:  Allah (c.c.) en küçük varlıktan en büyük 
varlığa kadar her bir şeyi muazzam bir 
uyum ve düzen içinde yaratmıştır.

Kerem:  İnsanoğlu kendisine sunulan seçenekleri 
belirlemede serbest bırakılmıştır.

Kazım:  Sünnetüllah aynı zamanda adetüllah ola-
rak da bilinir.

Hangi öğrencinin ifadesinde bilgi hatası bulun-
maktadır?

A) Ekrem B) Erkan  C) Kerem D) Kazım

7.  

Yeryüzünde yaşayan canlıların yaşamlarının 
sürekliliği için gerekli olan en temel süreç foto-
sentezdir. Canlıların hemen hemen hepsinin 
doğrudan ya da dolaylı olarak besin kaynakları, 
bitkilerin fotosentezle üretmiş oldukları organik 
bileşiklerdir. Bu durum, Allah’ın evrene koymuş 
olduğu “……………” en güzel örnektir.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere geti-
rilmesi gereken yasaya örnek olabilecek ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onlar, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra her defa-
sında hiç çekinmeden ahidlerini bozan kimselerdir. 

 (Enfâl suresi, 56.ayet) 

B) O, çardaklı, çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri çeşit 
çeşit hurmalıkları ve ekinleri, zeytini ve narı (herbiri) 
birbirine benzer ve (herbiri) birbirinden farklı biçim-
de yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden 
yiyin...               (En’am suresi, 141.ayet) 

C) Andolsun ki daha önce onlar, sırt çevirip kaçmaya-
caklarına dair Allah’a söz vermişlerdi. Allah’a verilen 
söz mesuliyeti gerektirir! 

 (Ahzab suresi, 15.ayet)

D) Yetimin malına, rüşdüne erinceye kadar, ancak en 
güzel bir niyetle yaklaşın... 

 (İsrâ suresi, 34.ayet) 

8. Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de 
kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabbin kullara zulme-
dici değildir. 

(Fussilet suresi, 46.ayet)

Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi çıkarılamaz?

A) Kötülük ya da iyilik tercihi kulun kendi seçimine aittir.

B) Allah, insanı seçimlerinde herhangi bir baskı altında 
bırakmamıştır. 

C) Allah, kullarına karşı asla adaletsiz davranmaz.

D) Kişinin yaptığı iyi işler ancak kendisi aleyhinedir.
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1. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah’a ait 
olmasın. Her birinin (dünyada) duracakları yeri 
de, (öldükten sonra) emaneten konulacakları yeri 
de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta (Levh-i 
Mahfuz’da yazılı) dır. 

(Hud suresi, 6.ayet)

Yukarıdaki ayete göre;

Harika: Rızkın yegâne kaynağı Allah’tır.

Gül:   İnsan çalışarak her şeyi elde edebilir.

Yiğit:   Başarı ve başarısızlık sadece Allah’tandır.

Sibel:  İnsan rızkını her türlü yoldan elde edebilir.

hangi öğrencinin yorumuna ulaşmak müm-
kündür?

A) Harika B) Gül  C) Yiğit D) Sibel

2. 

Kum saatinin her bir kum tanesine ömür der-
sek, düşen son kum tanesi için söylenecek kav-
rama örnek olacak ayet aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman 
ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar? 

(Ankebût suresi, 2.ayet)

B) Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını tak-
dir eden ancak O’dur. Bir de O’nun katında muayyen 
bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyor-
sunuz.                (En’am suresi, 2.ayet) 

C) Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene 
iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar. 

(Bakara suresi, 4.ayet) 

D) İnsanlardan öylesi de vardır ki, dünya hayatına iliş-
kin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine 
(Sözünün özüne uyduğuna) Allah’ı şahit tutar. Halbu-
ki o düşmanlıkta en amansız olandır. 

(Bakara suresi, 204.ayet)

3.    

Yüce Allah her bir  canlıyı, varlıklarını sürdürebi-
lecek bir takım özelliklerle donatmıştır. Mesela 
insanın, varlığını  sürdürebilmesi için solunum, 
dolaşım, sindirim gibi bir takım sistemlere sahip 
olması gerekmektedir. Canlılar için Allah tarafın-
dan yaratılan bu özellikler “………………..” içeri-
sinde değerlendirilir.

Yukarıdaki metinde noktalı yere getirilmesi 
gereken yasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyolojik Yasa  B) Toplumsal Yasa

C) Fiziksel Yasa   D)  Psikolojik Yasa

4. Yeryüzünde bulunan her bir canlı varlıklarını 
devam ettirebilmek için bir takım şeylere ihtiyaç 
duyarlar. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri 
için Allah tarafından yaratılan yeme, içme, bilgi, 
hikmet gibi maddi ve manevi her türlü nimete                      
“………….” denir.

Yukarıdaki metinde noktalı yere getirilmesi 
gereken kavrama örnek olacak ayet aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Artık, Allah’ın size verdiği rızıktan helâl ve temiz ola-
rak yeyin, eğer (gerçekten) yalnız Allah’a ibadet edi-
yorsanız, onun nimetine şükredin. 

(Nahl suresi, 114.ayet)

B) Hiçbir ümmet, kendi ecelinin önüne geçemez, onu 
geciktiremez de.                         (Mü’minûn suresi, 43.ayet) 

C) Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde var-
dır. Allah’ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu 
büyük başarıdır.          (Yûnus suresi, 64.ayet) 

D) Kim yalnız dünya hayatını ve onun zinetini isterse, biz 
onlara yaptıklarının karşılığını orada tastamam öde-
riz. Orada onlar bir eksikliğe uğratılmazlar. 

(Hûd suresi, 15.ayet)
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5.  Fiziksel ve Biyolojik Yasaların her iki-
si de deney ve gözleme dayanır.

Doğru Yanlış

I.  Biyolojik yasalar 
canlıların doğması-
nı ele alır.

III.  Biylojik yasaların 
bir alt konusu 
madde ve özellik-
leridir.

II.  Fiziksel yasalar 
madde ve özellik-
leri ile toplumsal 
ilişkilerin sebep-
sonucunu inceler. 

IV.  Biyolojik yasa ile 
ilgili ayet Kuran’da 
yer  almamaktadır.

Tablodaki birinci yargıdan hareketle ulaşılması gereken doğru kutu aşağıdakilerden hangisidir?

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

6. Bazı peygamberler ve meslekleri;

  Hz. Adem (a.s.) ziraat ile uğraşırdı. 

  Hz. Şit (a.s.) dokumacılık ile geçimini sağlardı. 

  Hz. Nuh (a.s.) çobanlık yapmış, ticaret ile uğraşmıştır. 

  Hz. İsmail (a.s.) kara ve deniz avı yaparak geçimini sağlardı.

Yukarıdaki öncüllerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?

A) Kişi, rızkını kazanmak için çalışıp çabalamalıdır. Rızık Allah’a aittir diyerek tembellik yapmamalıdır. 

B) Peygamberlerin çalışıp meslek haline getirdiği konularda bizler de meslek sahibi olmaya gayret etmeliyiz. 

C) Öncüllerde geçen peygamberler çalışıp geçimlerini alın teri dökerek sağladıkları için diğer tüm peygamberlerden daha 
üstündürler. 

D) Bir meslek sahibi olmamış hiçbir peygamber yoktur. 

7. Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da 
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.   (Nahl suresi, 90.ayet)

Yukarıdaki ayette toplumsal yasalar ile ilgili olarak;

Sümeyra:  Toplumun varlığı ve geleceği için vazgeçilmez değerlerin başında adalet vardır.

Gülay:  Kişi, yaptığı zaman yüzünü kızartacak her türlü tutum ve davranışlardan kaçınması gerekir.

Gülhan:  Birlik ve beraberliği sağlamlaştıran ilkelerden birisi de yardımlaşma ve dayanışmadır.

Elif:  Geçim noktasında yapılması gereken ilk iş rızkın helal yollardan temin edilmesine çalışılmasıdır.

hangi öğrencinin söylemi çıkarılamaz?

A) Sümeyra B) Gülay  C) Gülhan D) Elif
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Toplumun sağlıklı ve sağlam bir şekilde varlığını 
devam ettirebilmesi için uyulması gereken bazı 
temel kurallar vardır. Bu kurallar “Toplumsal 
Yasalar” olarak isimlendirilir. Yüce Allah evren-
deki düzenin sağlanması için fiziksel ve biyo-
lojik yasalar koyduğu gibi toplumların düzeni 
için de toplumsal yasaları koymuştur. Toplum-
sal yasaların temelini sevgi, saygı, kardeşlik, 
yardımlaşma, doğruluk, adalet, komşularla iyi 
geçinme gibi ilkeler oluşturur. Toplumun barış 
ve huzuru bu ilkelere titizlikle uyulması sonu-

cunda sağlanır.

1 - 2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yuka-
rıdaki metinde bulunmamaktadır?

A) Toplumsal yasaların tanımı nedir?

B) Toplumsal yasaların Allah tarafından koyulmasının 
sebebi nedir? 

C) Toplumsal yasaların önemi Kuran’ı Kerim’de beyan 
edilmiş midir?

D) Toplumsal yasalara örnek olacak tutum ve davranış-
lar nelerdir?

2. Aşağıdaki ayet ya da hadislerin hangisi metin-
de altı çizili yerde ifade edilen davranışlara 
örnek olarak gösterilemez?

A) Yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse, gecenin 
yarısını, sabahı da cemaatle kılan bir kimse, gecenin 
tamamını ibadetle geçirmiş sayılır.”

(Ebû Davûd, Salat, 45)

B) “Küçüklerimize acımayan, büyüklerimizin (büyüklük) 
şerefini tanımayan bir kimse bizden değildir.”    

(Ebû Dâvûd, Edeb 58) 

C) Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy, sonra 
komşularına bak, uygun bir şekilde çorbadan onlara 
ikram et.” 

(Müslim, Birr, 143) 

D) “Ey iman edenler! Allah’a karşı takva üzere bulunun 
ve sözü doğru söyleyin ki Allah amellerinizi ıslah 
etsin ve günahlarınızı bağışlasın! Her kim Allah’a ve 
Resulü’ne itaat ederse, o hakikaten büyük bir kurtu-
luşa ermiş olur.” 

(Ahzâb suresi, 70-71.ayetler)

3. Başarıya ulaşmanın temel yolu çalışıp çabalamak-
tır. İnsanın bir konuda hedeflerine ulaşmak için 
gerekli olan bedensel ve zihinsel çaba gösterme-
sine “……..” denir.

Metinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken 
kavram hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Emek   B) İstek 

C) Alın teri   D) Tevekkül

4. 
Sevgili öğrenciler! Kader ve kazaya iman 
etmek aslında Allah’ın ilminin sonsuz olduğu-
na iman etmek demektir. Çünkü O (c.c.) hiçbir 
şey yaratılmadan önce ileride var olacak olan 
her şeyi bilendir. Kader ve kazaya iman etmek 
yine O’nun sonsuz güç ve kuvvete sahip oldu-
ğuna iman etmek demektir. Çünkü varlık saha-
sına çıkan her bir varlık aslında O’nun kudre-
tiyle çıkmaktadır. O’nun gücü olmadan hiçbir 
varlık kendi gücüyle bir şey yaratamaz. Kaza 
ve kadere iman etmenin temelinde Allah’ın 
iradesi ve dilemesi vardır. Zira hiçbir irade ve 
dileme Allah’ın dilemesinin önüne geçemez. 
Allah dilmeden hiçbir kimse “Ben şunu kesin-
likle yapacağım, hiçbir güç beni bundan alıko-
yamaz.” diyemez. Bu sebeple aslında kader ve 
kazaya iman etmek demek Allah’a iman etmek 
demektir. O yüzden kader ve kazaya iman 
etmek konusu İslam inanç esaslarından biri 
olarak kabul edilmiştir.

Serkan öğretmenin tahtaya yazmış olduğu 
metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin ceva-
bı yoktur?

A) Kaza ve kadere iman ile Allah’ın her şeyi bilme sıfatı 
arasında bir alaka var mıdır?

B) Allah’ın dilemesi ile insanların iradesi arasındaki fark-
lar Kuran’ı Kerim’de ya da Hz. Muhammed’in hadisle-
rinde beyan edilmiş midir? 

C) Kaza ve kadere iman etmenin İslam inanç esasların-
dan biri olarak değerlendirilmesinin nedeni nedir? 

D) Allah’ın kudreti ile kaza ve kadere iman arasında bir 
ilişkiden söz edilebilir mi? 
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5. Mekkeli müşriklerinin baskılarının arttığı bir 
dönemdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’den 
gelen bir heyetle Mekke dahilinde görüşmenin 
tehlikeli bir davranış olacağını düşünmüş ve gerek-
li tedbirleri alarak heyetle Mekke şehrinin dışında, 
Akabe denilen bir vadide görüşme yapmıştır.

Yukarıdaki metne göre;

I.  Hz. Muhammed (s.a.v.), tevekkül konusunda biz-
lere örnek bir davranış göstermiştir.

IV.  Tevekkül konusunda gerekli olan hususları yeri-
ne getiren bir kimse kesinlikle sonuca ulaşır. Asla 
hedefinin dışındaki bir şey ile karşılaşmaz. İstedi-
ğini elde eder.

III.  Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ölümsüz ve daima diri 
olan Allah’a dayan” Furkan suresi, 58. ayete 
uygun bir davranış sergilemiştir.

II.  Tevekkülde bireyin gerekli tedbirleri alması, sorum-
luluklarını yerine getirmesi gibi ilkeler vardır.

kutularda yer alan bilgilerden hangisi söylene-
mez?

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

6. Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştir-
medikçe Allah onların durumunu değiştirmez. 

(Rad suresi, 11.ayet)

Yukarıdaki ayete göre;

 I.  Ayet toplumsal yasalara örnek olarak gösterile-
bilir.

 II.  Toplumların yükseliş ya da düşüşleri kendi ira-
deleri sonucunda yaptıklarına bağlıdır.

 III. Kuran’ı Kerim, toplumların ayakta durabilmele-
ri için ibadet ilkelerini aksatmadan yerine getir-
melerinin gerekliliği üzerinde durur.

 IV.  Toplumun ilerlemesi ancak bireyin ahireti 
düşünüp ona göre inanç ilkelerini düzeltmesi-
ne bağlıdır.

verilen yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

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

7.   Sevginin olduğu bir toplumda fertlerin birbiri-
ne karşı daha merhametli ve şefkatli yaklaşma-
ları 

  Adaletin olduğu bir toplumda güven ortamı-
nın yaygınlaşması 

  Dostluğun olduğu bir toplumda nefret ve kin 
gibi gayr-i ahlaki duyguların azalması 

  Eğitimin olduğu bir toplumda cehalet karanlı-
ğının yok olması 

Yukarıdaki öncüllerden toplumsal yasalar ile 
ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söy-
lenebilir?

A) Toplumun varlığının devamı için öncelikle sevgi ilke-
sinin yerleştirilmesi gerekir. 

B) Toplumsal yasalar sebep-sonuç ilişkisine dayanır. 

C) Toplumsal yasaların dört temel öğesi vardır. Bunlar 
da sevgi, adalet, dostluk ve eğitimdir. 

D) Toplumsal yasaların temel amacı bireyin iç dünyasını 
aydınlatarak daha huzurlu bir yaşam sürmesini sağ-
lamaktır.

8. (I) 29 Haziran 1990 yılında Bursa’da doğmuştur. 
(II) Orta okul ve liseyi Bursa’da tamamlamıştır.  
(III) Lisans ve yüksek lisans öğrenimini yine Bursa 
Uludağ Üniversitesi’nde tamamlamıştır. (IV) 2017 
yılında da hayatını Sümeyra Hanım ile birleştirmiş-
tir.

Yukarıdaki metnin numaralandırılmış cümlele-
rin hangisinde cüz’i irade konusuna örnek bir 
olay yoktur?

A) I B) II  C) III  D) IV
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9.  

Necm suresi, 39. ayet: İnsan için ancak çalıştığı 
vardır. 

Necm suresi, 40. ayet: Şüphesiz onun çalışması 
ileride görülecektir. 

Necm suresi, 41. ayet: Sonra çalışmasının karşılığı 
kendisine tastamam verilecektir.

Necm suresi, 42. ayet: Şüphesiz en son varış Rab-
binedir.

Verilen ayetlerden;

Betül:   İnsan ancak yapmış olduğu çalışmaların 
karşılığını görecektir.

Yağmur:  Çalışmadan ve çabalamadan bir sonu-
ca ulaşmayı temenni etmek faydasız bir 
davranıştır.

Miraç:  Kişinin varacağı en son yer Allah’ın 
manevi huzurudur.

Deniz:  Çalışmanın arkasından bir kimse tevek-
külde bulunması gereksizdir.

hangi öğrencinin yorumu çıkarılamaz?

A) Betül  B) Yağmur  C) Miraç  D) Deniz

10.  
Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, ada-
letle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duy-
duğunuz kin, sizi âdil davranmamaya itmesin. Ada-
letli olun; bu, Allah korkusuna daha çok yakışan (bir 
davranış) tır. Allah’a isyandan sakının. Allah yaptıkla-
rınızı hakkıyle (tam olarak)  bilmektedir. 

(Maide suresi, 8.ayet)

Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de 
gecenin içine sokar. Güneşi ve Ay’ı da koyduğu 
kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte 
kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah’tır, Rabbinizdir. 
Mülk yalnızca O’nundur. Allah’ı bırakıp da ibadet 
ettikleriniz, bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. 

(Fâtır suresi, 13.ayet)

Hani, biz İsrailoğulları’ndan, “Allah’tan başkasına iba-
det etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetim-
lere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel 
sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı 
vereceksiniz” diye söz almıştık. Sonra pek azınız 
hariç, yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. 

(Bakara suresi, 83.ayet)

Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü 
yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. 
Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa 
gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı 
metadan başka bir şey değildir. 

(Al-i İmran suresi, 185.ayet)

Kutularda verilen ayetler hakkında aşağıdaki 
yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Mor renkli kutudaki ayet fiziksel yasalara örnek ola-
rak gösterilebilir. 

B) Yeşil renkli kutuda ecel kavramı vardır. 

C) Turuncu ve mavi kutulardaki ayetlerde toplumsal 
yasalara örnek olacak davranışlar vardır. 

D) Turuncu ve mor renkli kutularda biyolojik yasalara 
örnek olacak olaylar vardır.
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1. Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. 
Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini 
hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz 
de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti 
sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz, bir ateş 
çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan 
kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık 
bildiriyor ki doğru yola eresiniz. 

(Al-i İmran suresi, 103. ayet)

Yukarıdaki ayetten;

 I. Kardeşlik bağlarını zedeleyecek davranışlardan 
sakınılması gerekir.

 II. Ayetin, toplumsal yasalara örnek olarak göste-
rilmesi doğru olmaz.

 III. Toplumsal bağı kuvvetlendiren değerlere 
önem verilmesi gerekir.

 IV. Herkesin Allah’ın ipine kuvvetlice sarılması 
gerekir.

verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

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

2. 
İrade kavramı iki alt başlığa ayrılır. Biri küllî 
irade diğeri ise cüz’i iradedir.

İnsan, küllî iradede herhangi bir söz hakkına 
sahip olmadığı için bu alandan sorumlu tutu-
lamaz.

Küllî iradede Allah’ın iradesi söz konusudur.

Küllî irade, cüz’i iradeyi kapsayamaz.

Hangi renkli kutuda bilgi hatası yapılmıştır?

A) Turuncu   B) Mavi 

C) Mor   D) Yeşil

Toplumsal yasalara uygun olarak yaşamak 
insanın çevresi ile uyum içinde yaşaması-
nı sağlar. İnsan, bu hassasiyet ile topluma 
zarar verici tüm davranışlardan uzak durur. 
Yine toplumsal yasaların ilkelerine uyan 
birey, herkesin hak ve hukukunu gözetir. 
Toplumsal yasalara uyulmayan toplum-
larda ortaya çıkan olumsuz bir durumun 
sonucu ise sadece bireyi değil o toplumun 
tamamını etkiler.

3 - 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

3. Yukarıdaki metne uygun olan başlık aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Evrensel Yasaların Toplumsal Yasalara Eşitlenmesi

B) Toplumsal Yasalara Bağlılığın Önemi ve Sonuçları 

C) Toplumsal Yasaların Bireyin Ahlakı İle Olan İlişkisi

D) Toplumsal Huzurun Sağlanmasında Kuran ve Sünne-
tin Önemi

4. Metnin altı çizili cümlesinde ifade edilen anlamı 
destekleyen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı 
âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri 
de müteşabihdir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne 
çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için 
müteşabih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun 
gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleş-
miş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katından-
dır” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp 
anlar.        (Al-i İmran suresi, 7.ayet)

B) Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden sadece 
zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma sirayet ve 
hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah’ın azabı şiddet-
lidir.               (Enfâl suresi, 25.ayet) 

C) Derken kavmi onu yalanladı. Biz de onu ve gemide 
onunla beraber bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi 
yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar (vicdan-
ları hakka kapalı) kör bir kavim idiler. 

(A’râf suresi, 64.ayet) 

D) Bir zamanlar İbrahim’e Beytullah’ın yerini hazırlamış 
ve (ona şöyle demiştik): Bana hiçbir şeyi eş tutma; 
tavaf edenler, ayakta ibadet edenler, rükû ve secdeye 
varanlar için evimi temiz tut.                (Hac suresi, 26.ayet)
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5. Ömer amca ekonomik olarak zor günler geçirmektedir. Bu sebeple tarlasını bu yıl daha bir titizlikle bakımını 
yaparak ekip biçmeye başlamıştır. Zira buradan elde edeceği gelir ile hem borçlarını ödeyecek hem de ailesinin 
gerekli olan ihtiyaçlarını sağlayacaktır. Ömer amca yapılması gereken tüm işleri yaptıktan sonra artık tarlasının 
hasat zamanında ürün vermesini beklemeye koyulmuş ve şöyle dua etmiştir: Ben, elimden geleni yaptım ve 
artık Allah’a tevekkül ettim. İşin sonucunu Allah’a bıraktım. Hangi durum meydana gelirse gelsin ben Allah’ın 
takdirine razıyım.

Yukarıdaki olaya göre;

I.  Ömer amca, yanlış tevekkül anlayışına 
sahiptir.

IV.  Tüm işlerini yaptıktan sonra yapmış oldu-
ğu dua onun Allah’a olan bağlılığını gös-
termektedir.

III.  Ömer amcasnın rızık konusunda şüphesi 
bulunmaktadır.

II.  Ömer amca, tevekkül öncesi yapılması 
gerekenlerin yerine getirilmesi konusunda 
doğru bir davranış sergilemiştir.

kutularda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

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

 

Eski Mısır’da krallara verilen isim Firavun’du. Hz. Musa’nın doğduğu zamandaki Firavun, halka zulmeden zalim 
bir kimse idi. Hz. İbrahim’in soyundan gelen İsrailoğullarını farklı farklı gruplara ayırmış ve onlara türlü tür-
lü işkenceler yapıyordu. Firavun, görmüş olduğu bir rüya sebebiyle Mısır’daki bütün erkek çocukları öldürme 
kararı aldı. Firavun’un askerleri kendilerine yöneltilen bu emri hemen uygulamaya başladılar. Hz. Musa da bu 
emrin uygulandığı zaman diliminde dünyaya geldi. Yüce Allah, bir lütuf ve yardım olarak Hz. Musa’yı öldürülme 
işinden kurtardı. 

6 - 7. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız

6. Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Firavun hangi ülkede kimler için kullanılan bir kavramdır?

B) Firavun, erkek çocukları niçin öldürme kararı almıştır? 

C) Hz. Musa (a.s.), hangi olaylı zamanda dünyaya gelmiştir?

D) Hz. Musa (a.s.), Firavun’un zulmünden annesinin yardımıyla mı kurtulmuştur?



 TEST – 9KADER İNANCI

27

7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi metnin altı çizili yerlerinde ifade edilen anlamı desteklemektedir?

A) Doğru yolu bulasınız diye Musa’ya Kitab’ı ve hak ile bâtılı ayıran hükümleri verdik.               (Bakara suresi, 53.ayet)

B) Andolsun ki Musa’yı da mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a ve onun ileri gelenlerine gönderdik. Fakat onlar 
Firavun’un emrine uydular. Oysa Firavun’un emri doğru değildi.      (Hûd suresi, 96.ayet) 

C) Firavun, (Mısır) toprağında gerçekten azmış, halkını çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, 
bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı.      (Kasas suresi, 4.ayet)

D) Karun’u, Firavun’u ve Hâmân’ı da (helâk ettik). Andolsun ki, Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde 
büyüklük taslamışlardı. Halbuki (azabımızı aşıp) geçebilecek değillerdi.                  (Ankebût suresi, 39.ayet) 

8.  

I.  İnsan akıl ve irade 
sahibi bir varlıktır.

III.  Allah, vahiy yolu 
ile insana dorğu 
ile yanlışı göster-
miştir. 

II.  İnsan, baskı altında 
kalmadan yapmış 
olduğu eylemlerin-
den sorumludur.

IV.  İnsan, düşünüp 
yapmak istediği 
eylemleri kendi 
başına yaratabi-
lendir.

“İnsanın İradesi ve Kader” bağlamında kutularda verilen bilgilerden hangisi yanlış bilgi içermektedir?

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

9.   Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Yata-
ğına yatmak için girince Ayetel Kürsi‘yi sonu-
na kadar oku. Allah’tan bir koruyucu (melek) 
devamlı seninle beraber bulunur, sabaha kadar 
şeytan sana asla yaklaşamaz.”      (Buhari, Vekale: 10) 

  “Kuran’ın en faziletli âyeti Bakara suresindeki 
Âyetü’l-Kürsi’dir. Bu ayet, bir evde okunduğu 
zaman şeytan oradan uzaklaşır. ”

(Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 2)

Yukarıdaki iki hadisten Ayet el-Kürsî hakkında;

 I. Onu okuyan bir kimse Allah’ın koruması altın-
da bulunur.

 II. Kuran’ı Kerim’in en faziletli ayeti, Ayet’el 
Kürsî’dir.

 III. Hadislerde, Ayet’el Kürsî’nin okunmasının öne-
mine değinilmiştir.

 IV. Ayet’el Kürsî’yi okuyan bir kimse psikolojik 
rahatsızların tamamından uzak kalmış olur.

verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

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

10.  I. Varlığı devamlı olup hayat sahibi olandır. Hiç 
ölmeyecek tek diri olan. Her bir şeyin varlığı 
kendisinin varlığına bağlı olan.

 II. Varlığı kendinden olup kendi kendisine yeterli 
olan. Başka bir varlığa gereksinim duymayan. 
Yarattıklarına hakim olup  onları koruyup 
gözeten.

 III. İzzet, şeref ve hükümranlık açısından en üstün 
ve yüce olan.

 IV. Kainatı yaratan ve idare eden tek yüce varlık. 
Varlığı zorunlu olan.

Yukarıda Yüce Allah’ın bazı isim ve sıfatlarının 
tanımları verilmiştir. 

Bu tanımlara karşılık gelen kavramlar hangi 
şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) B) C) D)

I El-Hayy El-Hayy El-Hayy El-Kayyum

II El-Kayyum El-Kayyum El-Aliyy Allah

III El-Aliyy Allah Allah El-Hayy

IV Allah El-Aliyy El-Kayyum El-Aliyy
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Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, 
kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyukla-
ma. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. İzni 
olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kul-
larının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiç-
bir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında 
insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak 
bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, 
onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, 
yücedir, büyüktür. 

(Bakara suresi, 255.ayet)

1 - 2. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Altı çizili olan yeri anlamca destekleyen ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su 
indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran-
dır. Öyleyse siz de bile bile Allah’a ortaklar koşmayın. 

(Bakara suresi, 22.ayet)

B) Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanla-
rı altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. 

 (Kaf suresi, 38.ayet) 

C) Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yara-
tan, sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa isti-
va eden Allah’dır. Onun izni olmadan hiç kimse şefa-
atçı olamaz. İşte O Rabbiniz Allah’tır. O halde O’na 
kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz? 

 (Yunus suresi, 3.ayet) 

D) Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah’ındır. İçinizde-
kileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan 
dolayı sizi hesaba çekecektir, sonra dilediğini affeder, 
dilediğine de azap eder. Allah her şeye kadirdir. 

  (Bakara suresi, 284.ayet) 

2. Aşağıdaki sonuçlardan hangisi yukarıdaki 
ayetten çıkarılamaz?

A) Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.

B) Yüce Allah’a yarattıklarını koruyup gözetmek asla zor 
gelmez. 

C) Allah (c.c.), kullarının yaptığı her şeyi görür. 

D) Yüce Allah ilim sıfatına sahip olduğu için O (c.c.) her 
şeyi bilir. 

3. 

  Dileme 

  Tercihte bulunma 

  Karar verme 

  İstediğini gerçekleştirme güç ve yeteneğine 
sahip olma 

Yukarıdaki kazanımlardan aşağıdaki kavram-
lardan hangisine ulaşılır?

A) İrade B) Beyan 

C) Çaba D) İstemsizlik

4. Sen (Musa) ve kardeşin (Harun) birlikte ayetlerimi 
götürün. Beni anmayı ihmal etmeyin. Firavun’a 
gidin. Çünkü o, iyiden iyiye azdı. Ona yumuşak söz 
söyleyin. Belki o, aklını başına alır veya korkar. 

(Taha suresi, 42-43-44.ayetler)

Buna göre,  

Cüneyt:  Allah (c.c.), Hz. Musa ve kardeşini Firavun’a 
göndermiştir.

Metin:  Tevrat, Hz. Musa’ya verilmiş ilahi kitaplar-
dan birisidir.

Asım:  Firavun haddi aşan zalim bir kimsedir.

Rüya:   Yüce Allah, Firavun’un aklı başına gelmesi 
için ona yapılacak olan tebligatın tatlı dil 
ve yumuşak söz ile yapılmasını istemiştir.

Öğrencilerden hangisinin ulaştığı sonuç ayet-
ten çıkarılamaz?

A) Asım    B) Metin 

C) Cüneyt   D) Rüya
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5. Hz. Musa (a.s.), çocukluk çağlarını Firavun’un sara-
yında büyük bir güven ve huzur ortamında geçir-
miştir. Olgunluk çağına ulaştıktan sonra “………” 
şehrine gitmiş ve orada on yıl gibi bir müddet kal-
mıştır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde metinde 
noktalı  yere yazılması gereken şehrin ismi geç-
mektedir?

A) İbrahim’in kavmi ile Lût’un kavmi ve Medyen halkı 
da (yalanlamışlardı). Mûsâ da yalanlandı ve nihayet 
o inkârcılara mühlet verdim, sonra da onları yakalayı-
verdim. Beni inkar etmek nasılmış, (gördüler). 

(Hac suresi, 43.ayet)

B) Onlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi, kazıklar sahibi 
Firavun, Semûd, Lût kavmi ve Eyke halkı da peygam-
berleri yalanladılar. İşte bunlar da (peygamberlere 
karşı) birleşen topluluklardır.              (Sâd suresi, 12.ayet) 

C) Onlardan önce Nûh kavmi, Res halkı ve Semûd 
kavmi, Âd ve Firavun, Lût’un kardeşleri, Eykeliler, 
Tübba’ın kavmi de yalanlamıştı…..    (Kâf suresi, 12.ayet) 

D) Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı ola-
rak insanlar için kurulan ilk ev (mâbet), Mekke’deki 
(Kâbe)dir.  (Al-i İmran suresi, 96.ayet)

6. 

Musa da onu attı. Bir de ne görsün o, hızla 
akan bir yılan olmuş. 

(Taha suresi, 20. ayet)

Elini koynuna sok; Firavun’a ve onun kavmi-
ne gönderilen dokuz mucizeden biri olarak, 
kusursuz bembeyaz olarak çıksın. Çünkü 
onlar fasık bir kavimdir.         (Neml suresi, 12. ayet) 

Verilen ayetlerden çıkarılacak ortak sonuç aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Musa evrensel bir peygamberdir. 

B) Hz. Musa’ya bazı mucizeler verilmiştir. 

C) Hz. Musa, Hz. İsa’dan sonra gönderilmiş bir elçidir. 

D) Hz. Musa ilk peygamberdir.

7. Kuran’ı Kerim okunmak ve hayatta uygulanmak 
için indirilmiş ilahi kitaptır. Onun ayetleri gönül-
lere bir huzur, manevi hastalıklara bir şifadır. Aynı 
zamanda Kuran’ın ayetleri ile kendimizi mane-
vi korunma kalkanının altına almış oluruz. Ayet 
el-Kürsi özellikle farz namazlardan sonra okunarak 
Allah’tan yardım ve korunma istenir. 

Aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi 
paragrafta anlatılan Ayet el-Kürsi’nin görevini 
ifade etmektedir?

A) De ki: “Allah’ın dilemesi dışında kendim için yarardan 
ve zarardan (hiçbir şeye) malik değilim. Eğer gaybı 
bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı art-
tırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben, iman 
eden bir topluluk için, bir uyarıcı ve bir müjde verici-
den başkası değilim.”                  (Araf Suresi, 188. Ayet) 

B) “Bir farz namazının arkasından Ayet el-Kürsi’yi oku-
yan kimse, sonraki namaza kadar Allah’ın himayesi 
altındadır.”                                   (Taberânî, el-Mu’cemü’l-kebîr, III, 83) 

C) “Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetimin-
de adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde 
Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar üze-
rinde otururlar.”                      (Müslim, İmâre 18) 

D) “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rüku edenler-
le birlikte siz de rüku edin.”              (Bakara Suresi, 43. Ayet)

8. Kader ile ilgili konulardan bir tanesi de eceldir. 
Yüce Allah, her bir varlık için muayyen bir ecel vak-
ti tayin etmiştir.  Bu ecel vakti ne bir an öne alınır 
ne de bir an ileri. Eceli gelen her bir varlığın canını 
ise gerçekte alan Allah’tır.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metnin 
ana düşüncesini desteklememektedir?

A) O öyle bir Rab’dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra 
(her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kop-
ması için) belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz 
ise hâlâ şüphe ediyorsunuz. 

(En’am suresi, 2. ayet)

B) Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbet-
te ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar 
için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız? 

(En’am suresi, 32.ayet)

C) De ki: “Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir 
zarar, ne de fayda verme gücüne sahibim. Her mil-
letin bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an 
geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.” 

(Yunus suresi, 49.ayet)

D) Hiçbir toplum ecelini geçemez ve ondan geri de 
kalamaz.             (Hicr suresi, 5.ayet)
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9. Sonra onların ardından Musa’yı, apaçık mucizelerimizle Firavun’a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber 
olarak gönderdik de onları (mucizeleri) inkar ettiler. Bak, bozguncuların sonu nasıl oldu.

          (A’râf suresi, 103.ayet)

Yukarıdaki ayetlerden;

 I. Hz. Musa’ya bazı mucizeler verilmiştir.

 II. Firavun’a Allah’ın emir ve yasaklarını ulaştırmakla görevli olan peygamber Hz. Musa’dır.

 III. Firavun, kendisine gösterilen mucizelerin bir kısmını reddetmiş bir kısmını ise kabul etmiştir.

 IV. A’râf suresinin 104. ayeti yukarıdaki ayeti anlam bakımından desteklemektedir. O ayet ise şudur: “Musa dedi 
ki: “Ey Firavun! Şüphesiz ki ben âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim.”

verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?

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

10. 
Kadir: İçerisinde 
Yüce Allah’ın eşsiz 
sıfatları ve gücü 
anlatılır.

Kübra: İslam’ın en 
önemli konusu olan 
tevhid inancına deği-
nilir.

Kerem: İslam inan-
cına ait bazı konuları 
içermektedir.

Kemal: Ahiret aşa-
maların neler oldu-
ğundan bahsedilir.

Öğrencilerden hangisinin söylemi Ayet el-Kürsî’de  geçmemektedir?

A) Kadir B) Kerem  C) Kübra D) Kemal

11. Harika öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde öğrencilerinden Hz. Musa zamanında yaşayan Firavun‘un 
özelliklerini içeren ayetler bulmalarını istemiştir.

Öğrencilerden hangisinin yazmış olduğu ayet öğretmenin isteğine uygundur?

A) Alpay:   Şüphesiz Kârûn, Mûsâ’nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona, anahtarlarını (bile taşımak) güçlü 
bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani, kavmi kendisine şöyle demişti: “Böbürlenme! Çünkü Allah 
böbürlenip şımaranları sevmez.”         
 (Kasas suresi, 76.ayet) 

B) Aslı:   Şüphe yok ki, Firavun yeryüzünde (ülkesinde) büyüklük taslamış ve ora halkını sınıflara ayırmıştı. Onlardan bir 
kesimi eziyor, oğullarını boğazlıyor, kadınlarını ise sağ bırakıyordu. Şüphesiz o, bozgunculardandı. 

 (Kasas suresi, 4.ayet) 

C) Kenan:   Ey kitap ehli! İbrahim hakkında neden tartışıyorsunuz. Oysa Tevrat’ı da  İncil’i de ondan sonra indirilmiştir. Siz 
hiç düşünmüyor musunuz?                                  (Al-i İmran suresi, 65.ayet)

D) Kadriye:   Böylelikle Musa, süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca, Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine: “Siz 
durun, gerçekten bir ateş gördüm; umarım ondan ya bir haber, ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm” 
dedi. 

(Kasas Suresi, 29. Ayet)


