2. Test
5.

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR – 1

Havadaki oksijen oranı canlılar için en ideal ölçüdedir.
Gezegen ve yıldızların büyüklükleri, arasındaki
mesafe, evrendeki düzen ve dengeyi sarsmayacak bir
şekilde Yüce Allah tarafından kurulmuştur.

KONU TARAMA TESTİ

7.

“Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk
görüyor musun?”(Mülk suresi, 3. ayet)

Bu bilgiler, aşağıdaki Kur’an ayetlerinden hangisiyle ilişkilendirilemez?
A) “Bu bir mübarek kitaptır ki onu sana, insanlar
âyetleri üzerinde iyice düşünsünler, akıl iz‘an
sahipleri ondan dersler, öğütler alsınlar diye
indirdik.” (Sâd suresi, 29. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayeti gereğince anlamış birisinin görüşü olamaz?
A) Allah’ın yarattıklarında muhteşem bir tasarım ve
uyum vardır.

B) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)
dir. ... Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân
suresi, 5-8. ayetler)

B) Bilimde ilerleme olmasaydı evrendeki bu denge
ve düzen olmazdı.
C) Evrendeki mükemmel düzen ve uyum belli bir
plan dâhilinde, birbiriyle uyumlu ve evrensel
yasalara uygun yaratıldığını göstermektedir.

C) “Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen
vermiştir.” (Furkan suresi, 2. ayet)
D) “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.
Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor
musun?”(Mülk suresi, 3. ayet)

D) İnsan göğe dikkatlice baktığında mükemmel bir
düzenin olduğunu görecektir.

6.
• Güneşin doğudan doğup batıdan batması
• Canlıların hücrelerden meydana gelmesi
• Atmosferin Dünya’mızı zararlı ışınlardan
koruyucu özellikte yaratılması

8.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi kâinattaki denge ve
düzenle ilgili değildir?

Bu verilen örnekler aşağıdakilerden hangisine
kanıt olarak gösterilebilir?

A) “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu,
üstün ve bilen Allah’ın kanunudur.” (Yâsin suresi,
38. ayet)

A) Allah uzayda sayısız gökcismi yaratmıştır.

B) “Her toplumun bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde
onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir an öne
alabilirler.” (Arâf suresi, 34. ayet)

B) Yüce Allah her şeyi belli bir ölçüye göre yarat–
mıştır.

C) “O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü
bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)

C) Hayvanlar bitkilerden daha mükemmel olarak
yaratılmıştır.

D) “Biz gökten belli bir ölçüye göre suyu indirdik de
(faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk...”
(Mü’minun suresi, 18. ayet)

D) Allah yeryüzünde sayısız bitki ve havyan çeşitliliği
var etmiştir.
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1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR – 2
1.

Kazanım No: 8.1.1

3.
“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket
etmekte) dir. ... Göğü Allah yükseltti ve mizanı
(dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”
(Rahmân suresi, 5-8. ayetler)
“Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve
düzen vermiştir.” (Furkan suresi, 2. ayet)
“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan
odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” (Enbiya suresi, 33. ayet)

Kâinatta, bilinen 300 milyar kadar galaksi ve her
birinde bulunan 300 milyar yıldız, sonsuz ilim sahibi
Yüce Allah’ın kontrolünde dönüp dururlar. Bu
muhteşem büyüklükteki galaksiler bazen birbirlerinin
içinden geçerler ve bu sırada asla birbirleriyle
çarpışmazlar. İşte böylece Dünya’mızın ve evrendeki
milyarlarca yıldızın sürekli hareket ettiği halde birbirine
çarpmadan yoluna devam etmesi Yüce Allah’ın
evrendeki muhteşem düzenini gösterir.

Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgili
değildir?
A) Denge		

B) Hesap

C) Ölçü		

D) Cüz-i irade

Aşağıdaki ayetlerden hangisi metinde anlatılan bu
durumla ilişkilendirilemez?
A) “Güneş ve Ay bir hesaba bağlı (olarak hareket
ederler).” (Rahman suresi, 5. ayet)
B) “Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye
katıyor. O Güneş’i ve Ay’ı da buyruğu altına
almıştır; her biri belirlenmiş bir vadeye kadar
kendi yolunu izler...” (Fatır suresi, 13. ayet)
C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura
suresi, 30. ayet)

4.

D) “…Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik
göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk
görüyor musun?” (Mülk suresi, 3. ayet)

Meryem Öğretmen Yüce Allah’ın her şeyi bir ölçüye
göre yaratmasıyla ilgili tahtaya kaldırdığı dört
öğrencisine sorular sormuştur. Öğrencilerin cevapları
şöyledir:
Şule: “Doğadaki her şey belirli bir düzene göre
yaratılmıştır.”
Kaan: “Evrende son derece mükemmel düzen ve
ölçülü bir yaratılış olduğunu gösteren pek çok örnek
vermek mümkündür.”
Leyla: “Son yüzyıldaki bilimde ve teknolojide bu kadar
gelişme olmasaydı evrendeki bu denge ve düzen
olmazdı.”

2.

“...Onun katında her şey bir ölçü iledir.” (Rad suresi,
8. ayet)

Yavuz: “Evrende hassas dengeler üzerine kurulu
işleyişin olması bunları yaratanın olduğuna delildir.”

Yukarıdaki ayette altı çizili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

Buna göre konuyla ilgili bu öğrencilerden hangisinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

A) Plan		

B) Rastlantı

A) Şule		

B) Kaan

C) Miktar		

D) Hesap

C) Leyla		

D) Yavuz
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3. Test
5.

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR – 2

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Onur Bey 8/A
sınıfında ders anlatmaktadır: “Yüce Allah evrendeki
varlıkları incelememizi ve bunlardaki muhteşem
yaratılış harikalarını bilip kendi yüceliğini anlamamızı
istemiştir.”

KONU TARAMA TESTİ

7.
Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın
yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.
Gözünü çevir de bir bak bir bozukluk görüyor
musun? (Mülk Sûresi: 3. Ayet)

Bunun üzerine Ömer el kaldırıp öğretmeninden söz
alarak: “Öğretmenim bu konuyla ilgili Kur’an’dan
aklıma bir ayet geldi” deyip bu durumu ifade eden bir
ayet okumuştur.

“O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve
ölçülü bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)

Buna göre Ömer’in okuduğu ayet aşağıdakilerden
hangisi olmalıdır?

Bu ayetlerle ilgili olarak;
I.

A) “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise
her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye
hakkıyla layık olandır.” (Fatır suresi, 15. ayet)

Yerlerin ve göklerin yaratılışında bir uyumsuzluk
görülemez.

II. Allah insanı en güzel bir şekilde yaratmıştır.
III. Kainat düzenli işleyen tesadüflerle varlığını
sürdürmektedir.

B) “İşte Allah’a teslim olanlar, artık onlar gerçeği ve
doğruyu araştırıp bulanlardır.” (Cin suresi, 14.
ayet)

İfadelerinden hangileri söylenebilir?

C) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi
nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor
musunuz?” (Zariyat suresi, 20-21. ayetler)

A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve II		

D) I, II ve III

D) “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk
etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)

8.
“Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer
suresi, 49. ayet)
6.

I.

Güneşin yakıtının milyonlarca yıldır hiç bitmeden
ısı ve ışık vermeyi sürdürmesi

“Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür.
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)

II. Plastik gibi doğaya zarar veren maddelerin
çevreye ve toprağa atılması

“Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve
düzen vermiştir.” (Furkan suresi, 2. ayet)

III. Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin, dünyadaki canlı yaşamı için en ideal uzaklıkta olması
IV. İnsan ve hayvanların yaşamak için oksijen
tüketmesi, karbondioksit açığa çıkarması,
bitkilerin ise karbondioksiti kullanıp oksijen
üretmesi ve böylece havadaki oksijen dengesinin
sağlanması

“Biz gökten belli bir ölçüye göre suyu indirdik
de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde
tuttuk...” (Mü’minun suresi, 18. ayet)
Yukarıdaki hangi renkteki kutucuktaki ayet Allah’ın
evreni belli bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili
değildir?

Numaralandırılarak verilen ifadelerden hangi,
Allah’ın her şeyi belli bir ölçüye göre yaratmasıyla
ilgili değildir?
A) I.		

B) II.

C) III.

D) IV.
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A) Pembe		

B) Beyaz

C) Mavi		

D) Yeşil

4.

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

Test

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR – 3
1.

3.

Dünya, Güneş etrafında dönerken her 18 milde doğru
çizgiden ancak 2,8 mm ayrılır. Dünya bu
yörüngesinden kıl payı şaşmaz. Dünyanın takip etmiş
olduğu yörüngesinden milimetrik bir sapması
felaketlere yol açar. Dünya 2,8 mm’lik sapmadan
birkaç milimetre daha fazla bir sapma yapmış olsa,
Güneş’e birkaç milimetre daha yakın olacak ve
Dünya’daki tüm canlılar sıcaktan kavrulacaktı.
Buna göre;
I.

Evrende şaşmaz bir düzen vardır.

II. Güneş Dünya’dan daha ölçülü yaratılmıştır.
III. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve II		

D) I, II ve III

Kazanım No: 8.1.1

Küçücük bir tohumdan kısa bir süre içinde mucizevî
bir şekilde 5-10 metre uzunluğunda ve yüzlerce kilo
ağırlığında dev ağaçlar meydana gelebilmekte, aynı
topraktan çeşit çeşit farklı renk ve tatlarda sebze ve
meyveler meydana gelmektedir. Üzüm asmasının
kupkuru sapından tane tane sulu üzümler meydana
gelmekte, karpuz tam da insanın suya ihtiyaç duyduğu
yaz ayında çok sulu bir meyve olarak gelişmekte,
portakal, mandalina gibi meyveler insanların C
vitamine ihtiyacı olduğu kış aylarında olgunlaşmaktadır.
Dünyadaki bitki çeşitliliği sayesinde insanlar ve
hayvanlar sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmektedir.
Bunları da Yüce Allah’ın bitkiler dünyasındaki harika
yaratılış örnekleri olarak söyleyebiliriz.
Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı niteliğindedir?
A) Yüce Allah evreni yarattıktan sonra ilk olarak
insanı daha sonra bitkileri mi yaratmıştır?
B) Günümüzde bazı bitkilerin soyu tükenmiş midir?
C) Yeryüzündeki bitki çeşitliliği hayvan çeşitliliğinden
daha mı fazladır?
D) Yüce Allah’ın bitkiler dünyasındaki
yaratılışına örnekler verebilir misiniz?

2.

ölçülü

Arkadaşlar! “Evrende Yüce Allah’ın
yarattığı ölçü ve düzene örnekler
verebilir misiniz?”

Sare Öğretmen
Öğretmen Sare Hanım’ın sorusuna aşağıdaki
öğrencilerden hangisi doğru cevap verememiştir?
A)

İnsanın iki ayağı
üzerinde durabilmesi ve hareket
edebilmesi

B) Fabrika atıklarının
denizlere,
barajlara, doğaya
bırakılması

4.

C)

Dünya’mızın
milyonlarca yıldır
yörüngesinden
sapmadan
hareket etmesi

D)

Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın evreni belli
bir ölçüye göre yarattığına inanan bir kişinin
görüşü olamaz?
A) Her şeye hayat veren ve varlığı belli bir amaca
göre yaratan Yüce Allah’tır.

Balıkların suda
yaşaması için
solungaç
sisteminin olması

B) Yaşamın devamı olan sistem kendiliğinden
devam etmektedir.
C) Evrende mükemmel bir yaratılış ve hassas
dengeler üzerine kurulu işleyişin olması bunları
yaratanın olduğuna delildir.
D) Allah, kâinatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü
içerisinde yaratmıştır.
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4. Test

ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR – 3

KONU TARAMA TESTİ

7.
“And olsun ki, insanı süzülmüş bir çamurdan
yarattık. Sonra onu bir nutfe halinde, savunması sağlam bir yere (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra nutfeyi bir alaka (embriyo)
olarak yarattık, alakayı da bir çiğnem et
şeklinde yarattık, ardından bu bir çiğnem eti
kemikler olarak yarattık, ardından da kemiklere et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla
onu inşa ettik. Şekil verenlerin en güzeli olan
Allah’ın şanı ne kadar yücedir!” (Mü’minun
suresi, 12-13-14. ayetler)

5.

Evrende mükemmel bir düzen ve ölçülü bir yaratılış
olduğunu gösteren pek çok örnek vermek müm
kündür. Yüce Allah kâinatı incelememizi ve bunlardaki
harika yaratılışa bakıp kendisinin yüceliğini
anlamamızı istemiştir.

“O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve
ölçülü bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)

Bu metin, aşağıdaki Kur’an ayetlerinden hangisiyle
ilişkilendirilemez?

Bu ayetlere göre;
I.

İnsan aşama aşama yaratılmıştır.

II. Yeryüzünde ilk yaratılan canlı insandır.
A) “İnsanlar evrenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl
yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine,
yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?”
(Gaşiye suresi, 17-20. Ayetler)

III. Yüce Allah insana ölçülü, güzel bir şekil vermiştir.

B) “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için
ibretler vardır.”(Câsiye suresi, 4. ayet)

A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve III		

D) I, II ve III

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

C) “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”
(Hicr suresi, 99. ayet)
D) “Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde
korkup, sakınan bir topluluk için elbette ibretler
vardır.” (Yunus suresi, 6. ayet)

8.

6.

A) İnsan kendi bedenine de baktığında, bizim için
yirmi dört saat boyunca hiç durmadan çalışan
apayrı bir âlem olduğunu görecektir.

“...O’nun katında her şey bir ……………. iledir.” (Rad
suresi, 8. ayet)

B) Yapılan bilimsel araştırmalar evrendeki hayatın
son derece mükemmel bir şekilde yaratıldığını
göstermektedir.

Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıda–
kilerden hangisini getirmemiz uygun olmaz?

A) Miktar		

B) Plan

C) Tesadüf		

D) Hesap

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

C) Evrendeki ölçü ve düzen, varlıklar arasında
uyumsuzluk yaratmıştır.
D) Kâinatta mükemmel bir düzen ve hassas
dengeler üzerine kurulu işleyişin olması bunları
yaratanın olduğuna delildir.
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EVRENDEKİ YASALAR – 1

Kazanım No: 8.1.1

1.

3.
• Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluğun azalması

• Peygamberlerini dinlemeyen toplumların Allah tarafından cezalandırılması

• Ahlaksızlığın arttığı toplumlarda
suçların artması

Yüce Allah balıklara suda solunum yapmaları için
solungaç, kuşlara uçabilmeleri için kanatlar,
deveye de yaşadığı çöl ortamına uygun olarak
günlerce su içmeden hayatta kalabilecek özellikler vermiştir. Yine aynı şekilde penguen ve kutup
ayısı gibi canlıları soğuk kış şartlarına uygun olarak yaratırken, aslan, kaplan gibi hayvanları da
avlanıp yiyecek bulacak özellikte yaratmıştır.
Bu parçada hangi evrensel yasadan bahse–
dilmektedir?

Öğretmen Mehmet Bey’in öğrencilere yönelttiği
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım örneklerin konusu
nedir?” sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Toplumsal yasalar
B) Fiziksel yasalar
C) Hukuki yasalar
D) Biyolojik yasalar

A) Fiziksel yasa örnekleri
B) İnsan iradesi ve kader
C) Toplumsal yasa örnekleri
D) Seçime dayalı eylemlerimiz

4.

Allah’ın evren için koymuş olduğu yasalar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
farklı bir yasa ile ilgilidir?
A) Arıların bal yapmaya programlanmış bir şekilde
yaratılması
B) Buharlaşan havanın yağmur, kar olarak düşmesi
C) Bukalemunun bulunduğu ortamın rengini alarak
düşmanlarından korunması

2.

★ Yüksekten atılan bir cismin yere düşmesi
▲ Savaş nedeniyle Suriye’deki insanların

D) Sürü içindeki zayıf ve güçsüz hayvanın daha
kolay avlanması
başka

ülkelere göç etmek zorunda kalması

●

Penguenlerin soğuk kış şartlarına uygun olarak
yaratılması

Bu sembollerle verilen örnekler, aşağıdaki hangi
evrensel yasayla ilişkilendirilebilir?

5.

Kur’an belirtilen toplumsal yasaları dikkate alan
bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapması beklenmez?

★

▲

●

A)

Fiziksel

Toplumsal

Evrensel

B)

Biyolojik

Fiziksel

Kimyasal

C)

Fiziksel

Toplumsal

Biyolojik

C) Sosyal hayatta adalet duygusuna zarar verecek
davranışlardan kaçınması

D)

Biyolojik

Toplumsal

Fiziksel

D) Trafik kurallarına dikkat etmeden araç kullanması

A) Cömert ve yardımsever biri olması
B) Kul hakkında riayet etmesi
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EVRENDEKİ YASALAR – 1

KONU TARAMA TESTİ
9.

6.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nisanur
Hanım 8/A sınıfında ders anlatmaktadır: “İnsanlar arası ilişkiler, toplumun değişmesi ve

Etle beslenen
hayvanların çene
yapıları, otla beslenenlerden farklıdır.

gelişmesi ile ilgili yasalardır. Toplumsal olaylar

Yılan, kaplumbağa gibi
hayvanlar hava
ısınıncaya kadar kış
uykusuna yatarlar.

arasında var olan sebep sonuç ilişkisini gösterir.
Kur’an-ı Kerim, bu yasaların işleyişi hakkında
düşünmeyi ve buna göre davranmayı öğütler.

Verilen görsel evrendeki yasalardan hangisiyle
ilgilidir?
A) Biyolojik yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Hukuksal yasalar

D) Fiziksel yasalar

Bu yasalara Kur’an-ı Kerim’den şu ayeti örnek
verebiliriz: “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden

öncekilerin

sonunun

nasıl

olduğuna

bakmazlar mı?” (Fâtır suresi, 44. ayet.)

Buna göre Öğretmen Nisanur Hanım’ın derste anlattığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

7.

1.

Fiziksel yasalar

2.

Kimyasal yasalar

3.

Biyolojik yasalar

4.

Toplumsal yasalar

A) Tarihsel yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Fiziksel yasalar

D) Toplumsal yasalar

Yukarıdaki tabloda hangi satırda verilen evrendeki yasalardan birisi değildir?
A) 1		

B) 2

C) 3

D) 4

10.
“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara), akar gider
8.

•

Suyun kaldırma kuvveti

•

Suyun buharlaşması

•

Hava basıncı

•

Yer çekimi

yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi
bilen Allah’ın yaratmasıdır…” (Yâsin suresi,
37-40 ayetler)

Yukarıda verilen örnekler aşağıdaki hangi evrensel
yasa ile ilgilidir?

Bu verilen ayetler aşağıdaki hangi evrensel
yasayla ilgilidir?

A) Kimyasal yasalar

B) Toplumsal yasalar

A) Kimyasal		

B) Fiziksel

D) Biyolojik yasalar

C) Biyolojik		

D) Toplumsal

C) Fiziksel yasalar
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6.

Test

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ
EVRENDEKİ YASALAR – 2

1.

Kazanım No: 8.1.1

3.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur Bey 8/B
sınıfında ders anlatmaktadır: “Madde ve enerjinin
oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası
ilişkiler ile ilgili prensiplerdir. Bu yasalar deneye,
gözleme ve araştırmaya dayalı olduğu için evrensel
ve değişmez bir niteliğe sahiptir. Bu yasalar Yüce
Allah’ın evrende yarattığı düzenin daha iyi
anlaşılmasına yardımcı olur. Öğretmen Onur Bey bu
ifadeleri dile getirdikten sonra öğrencilerinden
bahsettiği yasalarla ilgili örnekler vermelerini istemiştir.
Öğrenciler şu örnekleri vermiştir:

Evrende en küçük atomdan içinde milyarlarca yıldızı
barındıran galaksilere kadar her şey birbiriyle uyum
içinde hareket etmektedir. Dünya hem kendi ekseni
etrafında hem de Güneş’in etrafında belli bir hesaba
göre dönmektedir. Uzayda bütün gökcisimleri hareket
ettiği halde hiçbiri birbirine çarpmamakta, Allah’ın
evrene koyduğu fiziksel yasalar gereği bir saat gibi hiç
aksamadan işlemektedir. Evrendeki Yüce Allah’ın
yarattığı bu düzenli işleyiş sayesinde insanoğlu hiçbir
zaman; Dünya Güneş’in çekim alanından çıkıp da bir
yıldıza çarparsa ne oluruz!” gibi endişeler taşımaz.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Abdullah: Suyun belli bir derecede donması
Emine: Isınan metallerin genleşmesi
Rana: Kutup ayılarının soğuk kış şartlarına uygun
şekilde yaratılması

A) Evrende hassas dengeler üzerine
mükemmel işleyen bir düzen vardır.

Hiranur: Maddenin atomlardan yaratılmış olması

B) Dünya’mız ve Güneş belli hesaplarla hareket
etmektedir.

Bu öğrencilerden hangisi öğretmenin anlattığı
konuyla ilgili yanlış örnek vermiştir?
A) Abdullah		

B) Emine

C) Rana		

D) Hiranur

kurulu

C) Dünya’da mükemmel bir bitki ve hayvan çeşitliliği
vardır.
D) Yüce Allah’ın kâinata koyduğu fiziksel yasalar
gereği kâinatta ölçülü bir yaratılış vardır.

2.
4.

I.

Atmosferin Dünya’mızı zararlı
koruyucu özellikte yaratılması

ışınlardan

II. Hayvanların bir kısmının yumurtlama ile bir
kısmının da doğum yoluyla çoğalması

İnsanın yaşaması için
solunum, sindirim ve
dolaşım gibi sistemlere
sahip olması gerekir.

III. Kuraklık ve açlık nedenleriyle insanların bulunduğu yerden göç etmek zorunda kalması

Bitkilerin büyüyüp
gelişmesi için suya ve
güneşe ihtiyacı vardır.

Yukarıdaki verilen I,II, III. olarak numaralandırılan
örneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Verilen görsel evrendeki yasalardan hangisiyle
ilgilidir?

A) I. örnek toplumsal yasalarla ilgilidir.
B) II. örnek biyolojik yasalarla ilgilidir.

A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) I. yasa örneği Allah’ın kâinatta yarattığı düzenin
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

C) Kimyasal yasalar

D) Biyolojik yasalar

D) III. örnek toplumsal yasalarla ilgilidir.
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6. Test
5.

EVRENDEKİ YASALAR – 2

KONU TARAMA TESTİ

Dünya’mızın etrafını saran atmosfer tabakası, insanoğlunun hayatının devamı için son derece hayati
öneme sahiptir. Atmosfer Dünya’mıza gelen irili ufaklı pek çok göktaşını eriterek yok eder, Güneş’in zararlı ışınlarından canlıları korur. Dünya, uzayın dondurucu soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur.

7.

Metinde anlatılan bu durumu en iyi açıklayan ayet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Bütün göklerde ve yerde ne varsa hepsi
Allah’ındır! Sonunda kötülük yapanları yaptıkları
ile cezalandıracak; güzellik yapanları da daha
güzeliyle mükâfatlandıracak! (Necm suresi, 31.
ayet)

Görseldeki gibi arıların bal yapmaya programlanmış bir şekilde yaratılması Yüce Allah’ın evrene
koymuş olduğu hangi yasalarla ilgilidir?

B) “Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı
(şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir
kısmını da yersiniz.” (Nahl suresi, 5. ayet)

A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Kimyasal yasalar

D) Biyolojik yasalar

C) “İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız
bir süs (eşyası ) çıkarmanız için denizi emrinize
veren O’dur...” (Nahl suresi, 14. ayet)
D) Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık; onlar ise
bunun ayetlerinden yüz çevirmektedirler. (Enbiya
Suresi, 32. ayet)

8.
6.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 8/C sınıfında
ders anlatmaktadır.

•

Allah’ın evrende koymuş olduğu tüm yasalara
denir.”

•

Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin takdir ettiği
şeyleri zamanı gelince bu plana uygun olarak
meydana getirmesidir.

Öğretmen: Bu yasalar, canlıların yapısı, beslenmesi,
doğumu, ölümü, korunması, gelişmesi, üremesi vb.
ile ilgili yasalardır. Bu yasalar da evrenseldir. Yüce
Allah, canlıların yaratılışını ve yaşamlarını bu yasalara
bağlı kılmıştır.

•

Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum
içinde programlamasına, takdir etmesine denir.

Buna göre öğretmenin anlattığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda verilen tanımlarla aşağıdaki kavramlar
eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?

A) İnsan iradesi ve kader
B) Biyolojik yasalar

A) Madde		

B) Sünnetullah

C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır

C) Kaza		

D) Kader

D) Fiziksel yasalar
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7.

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

Test

EVRENDEKİ YASALAR – 3
1.

Kazanım No: 8.1.1

3.

Bir insanın dünyaya sağlıklı gelmesi için anne karnında
ortalama dokuz ay kalması Allah’ın insanlar için
belirlediği bir kaderdir. İnsanın doğum ve gelişim
safhaları .................... yasalar doğrultusunda
meydana gelmektedir.
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Fiziksel		

B) Kimyasal

C) Biyolojik		

D) Toplumsal

Öğretmenin sorduğu soruya, 8. sınıf öğrencisi Hilal
aşağıdaki cevapları vermiştir:
•

Aynı topraktan çeşit çeşit ve farklı renklerde
meyvelerin yaratılması

•

Hücrelerin bölünerek çoğalması

•

Bitkilerin karbondioksit kullanıp oksijen üretmeye
uygun özellikte yaratılması

Buna göre öğretmen, Hilal’e hangi soruyu sormuş
olabilir?
A) Evrendeki fiziksel yasalara örnekler verebilir
misiniz?
B) İnsanın sorumlu olmadığı eylemleri nelerdir?
C) Biyolojik yasalara örnekler verebilir misiniz?
D) Evrendeki toplumsal yasalara örnekler verebilir
misiniz?

2.
Arkadaşlar! “Biyolojik yasalara örnek
teşkil eden Kur’an-ı Kerim ayetleri
söyler misiniz?”

Pınar Öğretmen
Öğretmen Pınar Hanımın sorusuna aşağıdaki
öğrencilerden hangisi doğru cevap verememiştir?
4.
A) “Yeryüzüne bakmazlar
mı? Orada her güzel
çiftten nice bitkiler
yetiştirdik.”
(Şuarâ suresi, 7. ayet)

C)

“Biz rüzgarları
aşılayıcı olarak
gönderdik…”
(Hicr suresi, 22. ayet)

B) “Onun varlığının
delillerinden biri de
denizde dağlar gibi
yüzen gemilerdir.”
(Şûrâ suresi, 32. ayet)

D) “(Ey insanlar!) Biz sizi
basit bir sudan
yaratmadık mı? İşte o
suyu, belli bir süreye
kadar sağlam bir yere
yerleştirdik, sonra da
ona ölçülü bir biçim
verdik...” (Mürselât
suresi, 20, 23. ayetler)

Görseldeki gibi dev gemilerin suda batmadan
hareket etmesi Allah’ın evrene koymuş olduğu
hangi yasalarla ilgilidir?
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A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Kimyasal yasalar

D) Biyolojik yasalar

7. Test
5.

EVRENDEKİ YASALAR – 3

KONU TARAMA TESTİ
7.

“Andolsun, biz insanı, çamurdan
(süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra
nutfe hâlinde sağlam bir karargâha
(ana rahmine) yerleştirdik. Sonra
nutfeyi kan pıhtısına çevirdik, kan
pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık, bir
çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemiklere de et
giydirdik. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline
getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne
yücedir.” (Mü’minun sûresi, 12-14. ayetler)

I.

İnsanın yaratılış safhaları biyolojik yasalara bağlı
mı kılınmıştır?

II. Yüce Allah evrenin düzeni ve işleyişini birtakım
yasalara mı bağlamıştır?
III. Fiziksel yasalar tesadüfen gerçekleşmiş olaylar
sonucu oluşmuş yasalar mıdır?
Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan
hangisinin cevabı “Evet”tir?

“…Sizi dilediğimiz belli bir süreye kadar ana rahminde
durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya
çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi
büyütürüz…” (Hac suresi, 5. ayet)

A) Yalnız I		

B) I ve II

C) II ve III		

D) I, II ve III

Yukarıda verilen ayetler Yüce Allah’ın evrene
koymuş olduğu hangi yasalarla ilgilidir?
A) Fiziksel yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Kimyasal yasalar

8.
Büyüme ve gelişme
Canlı
Toplumsal değişim
Madde
Tabloda verilen hangi renkteki kutucuktaki kavram; fiziksel yasaları çağrıştırmaktadır?

6.

Fransız bilim insanlarının bir dergide yayımlanan
makalesi, Doğu Akdeniz havzasında kurulan ve
devrinin en gelişmiş uygarlıkları olma özelliği taşıyan
medeniyetlerin uzun kuraklıklara dayanamayarak
yıkıldığı tezini ortaya attı. Dar ekonomik ve sosyal
sebeplerin yanı sıra istila ve savaşlara dayanamayarak
yıkıldıkları düşünülen Girit ve Miken gibi Yunan
devletleri, Anadolu’daki Hitit uygarlığı ve Mısır’daki
eski medeniyetin tarih sahnesinden çekilmesine iklim
değişiklikleri neden olmuş.

9.

B) Fiziksel yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Biyolojik yasalar

B) Mavi

C) Yeşil		

D) Kırmızı

I.

İnsanın trilyonlarca hücreden meydana gelmesi

II. Arıların bal yapmaya programlanmış bir şekilde
yaratılması
III. Dünya’nın milyonlarca yıldır hiçbir zaman
yörüngesinden çıkmadan ve belli hızla yörün–
gesinde hareket etmesi
IV. Toplumda zenginlerin zekâtını verdikçe zengin
ile fakir arasındaki ekonomik dengesizliğin
azalması

Bu paragrafta anlatılanlar evrensel yasalardan
hangisiyle ilgilidir?
A) Tarihsel yasalar

A) Turuncu		

Yukarıda verilenlerden hangisi fiziksel yasalarla
ilgili bir örnektir?
A) I		
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B) II

C) III

D) IV

8.

Test

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ
EVRENDEKİ YASALAR – 4

1.

Kazanım No: 8.1.1

Mete: Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık; onlar
ise bunun ayetlerinden yüz çevirmektedirler. (Enbiya
Suresi, 32. ayet)

3.
• İnsanın iki ayağı üzerinde durabilmesi ve hareket edebilmesi

Semih: “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan
yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar
sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir
biçim verdik...” (Mürselât suresi, 20, 23. ayetler)

• İnsanın anne rahminde aşama
aşama yaratılması

• Bazı hayvanların hem karada hem
de suda yaşayabilecek özellikte

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

yaratılması

Öğretmen Ömer Bey’in öğrencilere yönelttiği
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım örnekler hangi
evrensel yasayla ilgilidir?” sorusuna aşağıdaki hangi
öğrenci doğru cevap vermiştir?

Bu kişilerin söylediği ayetlerle ilgili olarak;
I.

Mete evrendeki fiziksel yasalarla ilgili bir ayet
söylemiştir.

II. Semih’in okuduğu ayet insanın özgür irade sahibi
olmasıyla ilgilidir.

A)

III. Doğukan evrendeki toplumsal yasalarla ilgili bir
ayet söylemiştir.

Toplumsal yasalar

B)

Biyolojik yasalar

İfadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve III		

D) I, II ve III

C)

2.

4.

Hukuki yasalar

D)

Fiziksel yasalar

Öğretmen: Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bu yasalara
dikkat çekmekte, canlıların yapısı, büyümesi, üremesi,
gelişmesi, korunması gibi konularda bilgiler
vermektedir. Bu yasalarla ilgili bir ayette şöyle
buyrulur: “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel
çiftten nice bitkiler yetiştirdik.” (Şuarâ suresi, 7. ayet.)
Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi
öğretmenin bahsettiği yasalara örnek teşkil
etmez?

Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık; onlar ise bunun
ayetlerinden yüz çevirmektedirler. (Enbiya Suresi, 32.
ayet)

A) Develerin yaşadığı çöl şartlarına uygun olarak
günlerce susuzluğa dayanıklı özellikte yaratılması
B) Bukalemunun bulunduğu ortamın rengini alarak
düşmanlarından korunması

Bu ayet Yüce Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalardan hangisiyle ilgilidir?
A) Biyolojik yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Fiziksel yasalar

D) Tarihsel yasalar

C) Rüzgârların bitkilerde üremeyi sağlayan tozları
taşıyarak aşılamayı sağlaması
D) Güneşin yakıtı milyonlarca yıldır hiç bitmeden
devam edip, Güneş‘in hiç sönmemesi
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8. Test
5.

EVRENDEKİ YASALAR – 4

Evrensel Yasalar
1.

Uzayda milyonlarca
yıldızın hareket etmesine rağmen hiçbirinin
birbirine çarpmaması
Eğitimsiz toplumlarda
suç oranının daha yüksek olması

Toplumsal yasalar

3.

Karpuzun insanın suya
ihtiyaç duyduğu yaz
ayında çok sulu bir
meyve olarak gelişmesi

Biyolojik yasalar

4.

7.

Örnekler

Fiziksel yasalar

2.

KONU TARAMA TESTİ

İnsanda dolaşım, sindirim, boşaltım gibi sistemlerin olması

Toplumsal yasalar

Yukarıdaki paragrafta anlatılanlar Yüce Allah’ın
evrene koyduğu hangi yasayla ilgilidir?

Yukarıda tabloda evrensel yasalar ve bunlarla ilgili
örnekler eşleştirilmiştir.
Buna göre hangi satırda yanlış eşleştirme yapılmıştır?
A) 1.		

6.

B) 2.

C) 3.

Timsahlar, bataklıklarda ve su kenarlarında yaşayan
sürüngenlerdir. Sıcak bölgelerde yaşarlar. İri yapılı,
kalın ve kabuksu derileri vardır. Dişleri çok kuvvetlidir.
Üst çenesi hareket eder. Suda yüzerken etrafı rahatça
görebilir, sesleri duyabilirler. Genellikle gündüz
dinlenip gece avlanırlar. Balık, kuş ve memeli canlılarla
beslenirler. Dişlerini, avlarını parçalamada kullanırlar.
Çiğnemeden yutarlar. Dişleri kullanılmaz olunca yeni
dişler çıkar. Yumurtalarını karaya bırakırlar. Bir çukur
açarlar ve koydukları yumurtalarının üstünü kumla
örterler. Birkaç ay sonra yumurtadan yavruları çıkar.
Kumların altından yavrusunu çıkaran anne timsah,
dişleri arasında yavrusunu su kıyısına götürür. 6 - 8
hafta yavrularını yırtıcı kuşlar ve tehlikelerden korur.
Yavru timsahlar balık yumurtaları, salyangoz ve su
böcekleri ile beslenir.

A) Fiziksel yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Sosyolojik yasalar

D) 4.

“Sizden önce, Allah’ın koymuş olduğu hayat
kanunlarına uygun olarak nice olaylar, ümmetler geçti… İsterseniz dünyayı gezip dolaşın da
dini yalan sayanların akıbetlerini görün!” (Al-i

8.

Tabloda evrensel yasalardan biriyle ilgili örnek
ayetlere yer verilmiştir.

Hiç düşündünüz mü? Tonlarca yük taşıyan gemiler,
hiç batmadan suyun üzerinde seyahat edebiliyoruz.
Peki nasıl? Eğer bir cisim, su yüzeyinde batmadan
durup yüzebiliyorsa ağırlığı, sudaki kaldırma kuvvetine
eşittir. Gemilerin tonlarca yükü su yüzeyinde
taşıyabilmeleri için en alt kısımlarının hacimleri
genişletilir. Böylece gemiler kendi ağırlıklarıyla suyun
kaldırma kuvvetini dengeleyip su üstünde durabilir.
Gemilerin su üstünde durmalarını sağlayan diğer
etken de “denge”dir.

Bu göre bu ayetler aşağıdaki hangi evrensel
yasayla ilgilidir?

Buna göre gemilerin suda batmadan hareket
etmesi aşağıdaki hangi yasayla ilgilidir?

A) Toplumsal yasalar

B) Tarihsel yasalar

A) Fiziksel yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Biyolojik yasalar

D) Fiziksel yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Tarihsel yasalar

İmrân suresi, 137. Ayet)
“Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...”
(Fatır suresi, 44. ayet)
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9.

1. ÜNİTE: KADER İNANCI

Test

KONU TARAMA TESTİ

İNSANIN İRADESİ VE KADER – 1

Kazanım No: 8.1.2

3.

1.

Arkadaşlar! İrade ne demektir?

(….) Aklı olmayan insanlar dinî olarak sorumlu
tutulmamışlardır.
(….) Kader inancı dolayısıyla hiç kimse yaptıklarından
sorumlu tutulamaz.
(….) Akıl ve irade sahibi olan insan, yaptıklarından
sorumludur.

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden
hangisi doğru cevap vermiştir?
A) Kişinin özgür iradesiyle

B)

yaptığı davranışların
sonucunu üstlenmesi
demektir.

C) İnsanın kendi
seçimlerine ait olan
sınırlı düşünme
gücüdür.

Yukarıda “insan iradesi ve kader” konusuyla ilgili
verilen bilgilerden doğru olanların yanına ‘’D’’ yanlış
olanların yanına ise ‘’Y’’ işareti konulacaktır.
Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

İnsanın bir şeyi yapıp
yapmamaya karar
verebilme yeteneğidir.

A) D – D – Y

B) D – Y – D

C) D – Y – Y

D) Y – D – D

D)
Yüce Allah’ın sınırsız
olan iradesine denir.

4.

2.

“Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur; kim
de doğru yoldan saparsa, kendi zararına sapmış olur.
Hiçbir kimse başkasının günah yükünü yüklenmez.
(İsrâ suresi 15. ayet)

Yiğit: “Berkay, Yüce Allah’ın her şeyi belli bir ölçü,
düzen ve uyum içinde programlamasına ne denir?”
Berkay: ?
Berkay, sınıf arkadaşı Yiğit’in sorduğu soruya

Yukarıdaki ayetin konuşu aşağıdakilerden hangisidir?

aşağıdaki hangi cevabı verirse doğru olur?

A) Sünnetullah

B) Özgür irade

A) Kader		

B) Kaza

C) Kaza		

D) Rızık

C) İrade		

D) Sorumluluk
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5.

İNSANIN İRADESİ VE KADER – 1

1.

“O, hanginizin daha güzel iş yapacağını
denemek için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk
suresi, 2. ayet)

2.

“Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür.
Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu
görür.” (Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)

3.

“Allah, hiç kimseye gücünün üstünde
bir şey yüklemez…” (Bakara suresi, 286.
Ayet)

4.

“Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura
suresi, 30. ayet)

KONU TARAMA TESTİ
7.

İnsan, aklı ve özgür iradesiyle düşünmek ve
düşündükleri üzerinde tercih yapıp karar vermek
konusunda özgürdür. Allah, insanlara özgür iradesiyle
tercihlerini doğru yapabilmesi için yardımcı olmak
üzere peygamberler ve kitaplar göndermiştir ve insanı
seçimlerinden ve yaptıklarından sorumlu tutmuştur.

Yukarıdaki verilen ayetlerden hangisi, insanın
sorumluluğunun gücüyle sınırlı olduğunu
vurgulamaktadır?
A) 1.		

B) 2.

C) 3.

Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden
hangisidir?

D) 4.

A) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster
şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi, 3.
ayet)
B) Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü
ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize
geleceksiniz.” (Enbiyâ suresi, 35. ayet)

6.

C) “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise
her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye
hakkıyla layık olandır.” (Fatır suresi, 15. ayet)

Tahtaya yazarak öğretmen, öğrencilerinden birinin
sorusunu cevaplamıştır.

D) “Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı,
izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir
ışık olarak gönderdik.” (Ahzâb suresi, 45 ve 46.
ayetler)

Kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği davranışların sonucunu
üstlenmesi demektir.

8.
Buna göre, öğrencinin sormuş olduğu soru
aşağıdakilerden hangisidir?

★ Annemiz
▲ Doğum yerimiz
● Mesleğimiz
■ Milliyetimiz
Yukarıda sembollerle verilenlerden hangisini
kendi irademiz doğrultusunda değiştirebiliriz?

A) Sorumluluk nedir?
B) Sünnetullah ne demektir?
C) İrade ne demektir?

A) ★		

D) Kaza nedir?
24

B) ▲

C) ●

D) ■

10.
Test

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

İNSANIN İRADESİ VE KADER – 2

Kazanım No: 8.1.2

3.

1.
İnsanın düşünebilme yeteneğidir. İnsanı
diğer canlılardan ayıran en önemli özelliğidir. Bunun sayesinde insan; iyiyi doğrudan
kötüyü yanlıştan ayırt edebilir.

Yukarıdaki metin en anlamlı şekilde aşağıdaki
ayetlerden hangisiyle devam etmelidir?

Şeklin içinde özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaza		

B) Sorumluluk

C) Akıl		

D) Kader

İslam dini, söz ve davranışlardan sorumlu tutulmayı
akla ve özgür iradeye bağlı kılmıştır. Akıl ve irade
sahibi olmayan insanlardan başka diğer tüm canlılar,
yaptıkları davranışlardan sorumlu tutulmamışlardır.
Dinimiz, insanın gücünü aşan konuları, sorumluluk
alanı dışında tutar. Bu durum bir Kur’an ayetinde şöyle
ifade edimiştir:

A) “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler
verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!”
(Mülk suresi, 23. ayet)
B) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey
yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi
yararına, kötülük de kendi zararınadır…” (Bakara
suresi, 286. ayet.)
C) “Güneş ve Ay bir hesaba bağlı (olarak hareket
ederler).” (Rahman suresi, 5. ayet)
D) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”
(Necm suresi, 39. ayet)

2.

Öğretmenin sorduğu soruya, 8. Sınıf öğrencisi Fatma
Betül aşağıdaki cevapları vermiştir:

4.

Bunlar; ne zaman nerede hangi anne ve babadan
dünyaya geleceğimiz, saç rengimiz, ten rengimiz, göz
rengimiz, ırkımızın ne olacağı, ne zaman öleceğimiz
gibi durumlardır.

Allah, insana kendi yaptığı tercihlerinin sonuçlarına
katlanması gerektiğini söylemiştir. İnsana iyi tercihin
karşılığında ………(I)……., kötü tercihin karşılığında
ise ………(II)……. kazanacağını bildirmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken
uygun kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

Buna göre öğretmen, Fatma Betül’e hangi soruyu
sormuş olabilir?

(I)

(II)

A)

kader

irade

B) Her insanın bir kaderi var mıdır?

B)

sevap

günah

C) İnsan özgür iradesi olduğu için mi yaptıklarından
sorumlu tutulmuştur?

C)

günah

kaza

D) İnsanın tercihine bırakılmadığı durumlar nelerdir?

D)

sevap

kader

A) İnsanın seçime dayalı olduğu durumlara örnekler
verir misiniz?
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5.

İNSANIN İRADESİ VE KADER – 2

Tanımlar

Kavramlar

Allah tarafından takdir
edilen olayların, zamanı
geldiğinde gerçekleşmesidir.

İrade

KONU TARAMA TESTİ
7.

Kaza

İnsanın seçimlerine
dayalı olan sınırlı iradesidir.

Külli irade

İnsanın seçme serbestliği, bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme
yeteneğidir.

(I) Allah, insanlara ilahi kitaplar ve bu kitapların
açıklayıcısı olarak peygamberler göndermiştir.
Bunlarla nelerin iyi nelerin kötü olduğunu açıklayarak
doğru tercih yapabilmeleri için insanlara yardımcı
olmuştur. (II) Yüce Allah’ın emirlerini dinleyip iyi olana
yönelenler karşılığında sevap ve cenneti kazanacak,
kötü şeyleri yapan ve Yüce Allah’ın emirlerini
dinlemeyenler günah ve cehennemi hak etmiş
olacaktır.(III) Onun için Allah insanın iradesiyle hangi
tercihi yapacağını bildiği için insan yaptıklarından
sorulmayacaktır. (IV) İşte insan iyiyi de kötüyü de
Allah’ın zorlamasıyla değil, kendi iradesiyle kendisi
seçtiği için bu seçiminden sorumludur.

Cüz-i irade

Yukarıdaki tablodaki tanımlarla bunların karşılığı
olan karşılarındaki kavramlar eşleştirildiğinde
hangi kavram açıkta kalır?
A) İrade		

B) Kaza

C) Külli irade

D) Cüz-i irade

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I		

6.

D

B) II

C) III

D) IV

Y

İnsanın özgür iradesinin olması
sorumluluğunu doğurur.
İnsanın bütün davranışları Allah tarafından belirlenmiştir.
8.

İnsan iyiliği de kötülüğü de kendi
özgür iradesiyle seçer.

Fatih 2005 yılında, İstanbul’da dünyaya gelmiştir.
(I)		

(II)

Fatih kahverengi gözlü ve derslerinde çok başarılı
(III) 		

Yukarıda verilen tablodaki bilgilere göre “insanın
iradesi ve kader” konusuyla ilgili doğru-yanlış
sıralaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) D – Y – D

B) D – Y – Y

C) Y – D – Y

D) D – D – Y

(IV)

bir öğrencidir.
Altı çizili ifadelerden hangisi, Fatih’in kendi tercihi
ile ilgilidir?
A) I		
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B) II

C) III

D) IV

11.
Test

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

İNSANIN İRADESİ VE KADER – 3
1.

S
O
R
U
M
K Ü L L İ
U
L
U
K

Kazanım No: 8.1.2

3.

I.

İnsan özgür iradesiyle işlediklerinden sorumlu
tutulmuş mudur?

II. Allah’ın bizim ne yapacağımızı bilmesi bizim
irademizi kısıtlamış mıdır?
İ

III. İnsanoğlu akıl ve irade sahibi olduğu için
davranışlarından sorumlu tutulan bir varlık mıdır?

R A D E
K
I
L

Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan
hangisinin cevabı “Evet”tir?

Bu verilen bulmacada aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur?

A) Yalnız I		

B) I ve II

C) I ve III		

D) I, II ve III

A) Yüce Allah’ın sınırsız iradesine ne denir?
B) İnsanın düşünebilme yeteneğine ne denir?
C) Kişinin özgür iradesiyle yaptığı davranışların
sonucunu üstlenmesine ne denir?

4.

D) Yüce Allah’ın evrende koymuş olduğu tüm
yasalara ne denir?

Aşağıda, 8. sınıf I. dönem yazılı sınavında sorulan
sorulardan bir tanesi verilmiştir.
Soru: İnsanın özgür iradesiyle ilgili olan bir ayet
yazınız?
Buna göre bu soruya aşağıdaki öğrencilerden
hangisi doğru cevap verememiştir?
A)

2.

Kur’an’da aklını kullanmayanların kötü bir sonuçla
karşılaşacakları belirtilmiştir. İnanan bir insan, aklın
Allah tarafından kendisine verilen bir lütuf olduğunu
bilir. İnsan, Allah’ın kendisine verdiği bu nimetin
farkında olmalıdır. Kendisine ve çevresine zarar
verecek davranışlardan kaçınmalıdır. Şûra suresinin
30. ayetinde, “Başınıza gelen herhangi bir musibet,
kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…”
buyrularak insanın düşüncesizce hareket etmesinin
sonuçlarına katlanacağı vurgulanmıştır.

B)

C)

Buna göre;
I.

“O’na iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik…”
(Beled suresi, 10. ayet)

“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik.
İster şükredici olsun ister nankör.”
(İnsân suresi, 3. ayet)

“Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin
hükümranlığı Allah’a aittir. O her şeye
kadirdir.”(Maide suresi, 120. ayet)

Akıl Yüce Allah’ın insana verdiği önemli
nimetlerden birisidir.

II. İnsan kendi yaptıklarından sorumlu tutulmuştur.

D)

III. İnsanın sınırsız özgürlüğü ve sınırsız sorumluluğu
vardır.
İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve II		

D) I, II ve III
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“Kim doğru yolu seçerse, kendisi için
seçmiş olur; kim de doğru yoldan
saparsa, kendi zararına sapmış olur…”
(İsrâ suresi, 15. ayet)

11. Test

İNSANIN İRADESİ VE KADER – 3

KONU TARAMA TESTİ

5.

7.

Konu: İnsan iradesi ve kader
Soru: Cüz–i irade ne demektir?

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Gülistan
Hanım, 8/A sınıfı öğrencilerine “Arkadaşlar, insanın
sorumlu bir varlık olması onun hangi özelliğiyle
ilgilidir?” sorusunu sormuş ve öğrenciler şu cevapları
vermiştir:
Fatmagül: Sindirim, dolaşım ve boşaltım gibi
sistemlere sahip olmasıyla
Semanur: Evlenip, aile hayatı kurabilmesiyle

Öğretmenin öğrencilere yönelttiği “Tahtaya
yazdığım sorunun cevabı nedir?” sorusunun doğru
cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

Elifnur: Akıllı ve düşünebiliyor olmasıyla
Sudenaz: İki ayağı üzerinde yürüyebilen tek canlı
olmasıyla
Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi öğretmen
hanımın sorduğu soruya doğru cevap vermiştir?

A) Kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği davranışların sonucunu üstlenmesi demektir.
B) İnsanın kendi seçimlerine ait olan sınırlı iradesidir.

A) Fatmagül		

B) Semanur

C) Elifnur		

D) Sudenaz

C) Allah’ın her şeyi belli bir düzen içinde programlamasıdır.
D) İnsanın iki şey arasından birini tercih etme yeteneğidir.

6.

8.
Ramazan

Allah insanlar için peygamberler göndererek nelerin

Melisa

İnsanın kendi iradesinde olan durumlar

İnsanın kendi iradesinde olmayan durumlar

I. Mesleğini seçmek
II. Cinsiyetini seçmek
III. İbadet etmek

I. Arkadaşını seçmek
II. Annesini seçmek
III. Doğum tarihini belirlemek

iyi nelerin kötü olduğunu açıklamıştır.

D

Ramazan ve Melisa, insanın iradesi ve kader
konusunda bir tablo hazırlamıştır
Bu öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi
birbiriyle yer değiştirirse tablolar doğru hâle gelir?
		 Ramazan		
II			

I

B)

II			

II

C)

III		

II

D)

I			

III

Herkese kendi yaptığı

Herkes aynı kaderi

günahtan sorulacaktır.

yaşamaktadır.

D

Y

D

Y

I

II

III

IV

Yukarıdaki şemada “insanın iradesi ve kader” ile
ilgili cümlelerin doğru veya yanlış olmasına göre
hareket edildiğinde aşağıdaki rakamlardan
hangisine ulaşılır?

Melisa

A)

Y

A) I		
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B) II

C) III

D) IV

12.
Test

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; ECEL VE ÖMÜR – 1
1.

4.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Bey,
8/A sınıfı öğrencilerine “Ömür ne demektir?” sorusunu
sormuş ve öğrenciler şu cevapları vermiştir:

Kazanım No: 8.1.3

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nezaket Hanım
bu ayetleri söyleyerek ders anlatmaktadır:
“Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize
döndürüleceksiniz.” (Ankebut: 57. ayet)

Edanur: Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın
başlamasına denir.

“Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri belirli bir süre
için yarattık.” (Ahkaf: 3. ayet)

Saregül: Bir işi yaparken elinden gelen gayreti
göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona
güvenmek, sonucu ondan beklemektir.

Buna göre Öğretmen Nezaket Hanım’ın anlattığı
konu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Metin: Yaşam serüveninin bitmesi, ölüm zamanıdır.
Selim: Her canlının sahip olduğu yaşam süresi yani
doğumla ölüm arasında geçen süredir.

A) Sağlık ve Hastalık
B) Ecel ve Ömür

Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi Öğretmen Ahmet Bey’in sorduğu soruya doğru cevap
vermiştir?

2.

A) Edanur		

B) Saregül

C) Metin		

D) Selim

C) Tevekkül
D) Başarı ve Başarısızlık

“O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir
süre tayin edendir...” (En’âm: 2. ayet)
Bu ayette altı çizili kelimeyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

3.

A) Rızık		

B) Ecel

C) Sağlık		

D) Tevekkül

I.

5.

D

İnsanlar

II. Dünya
III. Bütün evren
Yukarıda numaralandırılarak verilenlerden
hangilerinin eceli vardır?
A) Yalnız I		

B) I ve II

C) I ve III		

D) I, II ve III

Öğretmen Emre’ye “Ecel ve ömür” konusunda doğruyanlış sözlüsü yapmış Emre tablodaki şu cevapları
vermiştir:

I.

Hayatı veren de ölümü yaratan
da Allah’tır.

II.

Her insan kendi ecelini kendi
belirler.

III.

Hiçbir canlı sonsuz değildir, belli
bir ömür yaşayan canlılar sonra
ölecektir.

IV.

Ömür denilen süre ecelle son
bulacaktır.

Y

X
X
X

X

Buna göre Emre’nin her doğru cevabı 25 puan
olduğuna göre kaç puan almıştır?
A) 100
29

B) 75

C) 50

D) 25
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I.

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; ECEL VE ÖMÜR – 1

“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize
döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)

8.

II. “O (Allah) sizi bir çamurdan yaratan, sonra size
bir ecel tayin edendir...” (En’am suresi 2. Ayet)

IV. “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez.(Ölüm)
belirli bir süreye göre yazılmıştır.” (Âl-i İmran
suresi, 145. ayet)

A) “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörüngede)
akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allah’ın
takdiridir.’’ (Yasin suresi, 38. ayet)

Numaralandırılarak verilen ayetlerden hangisi “ecel
ve ömür” konusuna örnek değildir?
B) II.

C) III.

Dünya ve içinde yaşayan varlıkların kendilerini biçilmiş
bir ömrü olduğu gibi şu uçsuz bucaksız evrenin de bir
ömrü vardır, kıyamet evrenin ölümüdür ve kıyametin
ne zaman kopacağını ancak Yüce Allah bilmektedir.
Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden
hangisidir?

III. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar ol
saydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...”
(Enbiya suresi, 22. ayet)

A) I.		

KONU TARAMA TESTİ

B) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip
dayan. O’nu hamd ile tesbih et...” (Furkan suresi,
58. ayet)
C) “Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye
katıyor. O Güneş’i ve Ay’ı da buyruğu altına
almıştır; her biri belirlenmiş bir vadeye kadar
kendi yolunu izler...” (Fatır suresi, 13. ayet)

D) IV.

D) “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve
imkanları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini
açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini
görmediniz mi?” (Lokman suresi, 20. ayet)

9.

7.

(A) “Allah’ın belirlediği ecel gelince yaşam sona erer.”
(B) “Kıyamette Güneş ve Dünya dışında her şey yok
olacaktır.”
(C) “Dünya hayatının da bir sonu vardır. Buna kıyamet
denir. Kıyametin zamanını da ancak Allah bilir.”

Artık sur’a tek bir üfürüşle üfürüleceği, yeryüzü ve
dağlar yerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek
bir çarpma ile birbirine çarpılıp parça parça olacağı
zaman. İşte o gün, vakıa artık vuku bulmuştur. (Hâkka
suresi, 13-15. ayetler)

Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan değerlendirmelerden hangileri doğrudur?
I.

(A) doğrudur.

II. (A) yanlıştır, (B) doğrudur.

Bu ayetlerde anlatılan konu aşağıdakilerden
hangisidir?

III. (C) doğrudur.
IV. Sadece (B) doğrudur.
A) Yalnız I		
C) I ve III		

B) I ve II

A) Ömür		

B) Hesap

D) II ve IV

C) Kıyamet		

D) Cehennem
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1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; ECEL VE ÖMÜR – 2

Kazanım No: 8.1.3

3.

1.
Arkadaşlar! “Ecel ne demektir?”

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hakan
Bey’in sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi
doğru cevap vermiştir?

A) Hayatın sona erdiği,

duyduğu ve yararlandığı, Allah tarafından
sağlanan yaşamak
için gerekli her türlü
nimetlerdir.

ömrün bittiği zamana
denir.

C) Allah’ın her şeyi belli
bir ölçü, düzen ve
uyum içinde programlamasına, takdir
etmesine denir.

Yeryüzündeki her canlı doğar, büyür, yaşar ve ölür.
Bu Yüce Allah’ın canlılar için belirlediği değişmez
kanunudur. Allah’ın yaratmış olduğu canlı ve cansız
her varlığın bir sonu bir eceli vardır.

B) Canlıların ihtiyaç

D)

Bu metinde anlatılan durumu ifade eden ayet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz
onunla kupkuru ölü bir memlekete can verdik...”
(Zuhruf suresi, 11.ayet)

Doğumla ölüm
arasında yaşanan
süre, yaşam, hayat
anlamlarına gelmektedir.

B) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize
döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)
C) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine
karşılık veririm...” (Bakara suresi, 186. ayet)
D) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de
odur...” (Rum suresi, 27. ayet)

4.

I.

Canlıların bir eceli olması Yüce Allah’ın evrene
koyduğu bir yasa mıdır?

II. Yüce Allah insanları dünya hayatında iyi veya
kötü durumlarla karşılaştırıp imtihan mı
etmektedir?
2.

★ Ölüm zamanı

III. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar ölüme
çare bulabilecekler midir?

▲ Sorumluluk
● Müddet
■ Belirlenen vaktin sonu

IV. Varlıkların sonlu olması gereğince her insanın da
ömrü bir gün son bulacak mıdır?

Yukarıda sembollerle verilenlerden hangisi
doğrudan eceli çağrıştıran bir ifade değildir?

Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan
hangisinin cevabı “Hayır”dır?

A) ★		

A) I		

B) ▲

C) ●

D) ■
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B) II

C) III

D) IV

13. Test
5.

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; ECEL VE ÖMÜR – 2

Aslıhan: “Seda, ecel ve ömür konusunda neler
söyleyebilirsin?”

7.

Seda: ?

KONU TARAMA TESTİ

Öğretmen Pelin Hanım öğrencilerden “ecel ve ömür”
konusuna örnek olacak bir ayet söylemelerini
istemiştir. Öğrenciler:
Hayrunnisa: “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu
görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.”
(Zilzal suresi, 7 ve 8. ayetler)

Seda, sınıf arkadaşı Aslıhan’ın sorduğu soruya
aşağıdaki hangi cevabı verirse yanlış olur?

Miray: “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk
etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet)

A) İnsanın eceli geldiğinde ölür ve ömrü sona ermiş
olur.

Suzan: “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.”
(Rahman suresi, 26. ayet)

B) Bütün varlıkların belirlenmiş bir ömrü vardır.
C) Kıyamette sadece insanlar yok olacaktır.

Gülistan: “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve
zekat verenler var ya, onların mükafatları Rabbleri
katındadır…” (Bakara suresi, 277. ayet)

D) Dünyada yaratılan her şey sadece belli bir süre
dünyada kalacaktır.

Bu ayetleri söylemiştir.
Buna göre hangi öğrenci, öğretmenin sorusuna
doğru cevap vermiştir?
A) Hayrunnisa

B) Miray

C) Suzan		

D) Gülistan

6.
Tan›mlar
Hayatın sona erdiği,
ömrün bittiği zamandır.
Dünya hayatının sona

Kavramlar

8.

Kıyamet

Her canlının sahip
olduğu yaşam süresidir.

Eceli gelen kimsenin ölümünü engellemesi veya
geciktirmesi mümkün değildir.

Ömür

II. Herkesin ömrü ve eceli Allah tarafından önceden
belirlenmiştir.

Hastalık

III. İnsanın yaşamı sadece bu dünya hayatıyla
sınırlıdır.

Ecel

Yukarıdaki ifadeler için aşağıdakilerden hangileri
söylenebilir?

erip yeni bir hayatın
başlamasıdır.

I.

Yukarıdaki tablodaki tanımlarla bunların karşılığı
olan kavramlar eşleştirildiğinde hangi kavram
açıkta kalır?

I.

II.

III.

A)

Doğrudur

Doğrudur

Yanlıştır

B)

Doğrudur

Yanlıştır

Yanlıştır

A) Kıyamet		

B) Ömür

C)

Yanlıştır

Doğrudur

Doğrudur

C) Hastalık		

D) Ecel

D)

Doğrudur

Yanlıştır

Doğrudur
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1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; RIZIK, SAĞLIK, HASTALIK – 1
1.

Kazanım No: 8.1.3

3.

Konu: Rızık, sağlık, hastalık
Soru: Rızık ne demektir?
Ömer
Öğretmen

Öğretmen Ömer Bey’in öğrencilere yönelttiği
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım sorunun cevabı nedir?”
sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci doğru cevap
vermiştir?
A)

Yüce Allah yeryüzünde bütün canlılara yetecek kadar
rızık yaratmıştır. Kişi başkalarına muhtaç olmamak
için elinden gelen çabayı göstermeli, çalışıp rızkını
kazanmalıdır. Yüce Allah bir Kur’an ayetinde:
…………………………….. buyurarak insanları
çalışmaya teşvik etmiştir.

İnsanın bir şeyi elde etmek için gösterdiği
çaba ve gayrete denir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki hangi
ayetin getirilmesi uygundur?
B)

C)

D)

Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı, Allah tarafından sağlanan yaşamak
için gerekli her türlü nimetlerdir.

A) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim
de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal
suresi, 7 ve 8. ayetler)
B) “İşte Allah’a teslim olanlar, artık onlar gerçeği ve
doğruyu araştırıp bulanlardır.” (Cin suresi, 14.
ayet)

Kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği
davranışların sonucunu üstlenmesi
demektir.

C) “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için
ibretler vardır.”(Câsiye suresi, 4. ayet)
D) “… Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan
nasibinizi arayın…” (Cum’a suresi, 10. ayet.)

İnsanın düşünebilme yeteneğine denir.

4.

2.

1.

“İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.”
(Necm sûresi. 39. ayet)

2.

“....Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan;
sana vekil olarak Allah yeter.” (Nisa suresi, 81. ayet)

3.

“O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi ve açığınızı bilir...” (En’am suresi, 3.
ayet)

4.

“Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi,
56. ayet)

Allah’ın bütün yarattıklarına verdiği nimetlerdir.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdaki hangi
ayette vurgulanmıştır?
A) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi
nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor
musunuz?” (Zariyat suresi, 20-21. ayetler)
B) “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir.”
(Hud suresi, 6. ayet)
C) “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek
için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk suresi, 2.
ayet)

Yukarıdaki verilen ayetlerden hangisi “Ne ekersen
onu biçersin.” atasözüyle anlamca aynı doğrultudadır?

D) “Güneş ve Ay bir hesaba bağlı (olarak hareket
ederler).” (Rahman suresi, 5. ayet)

A) 1		
33

B) 2

C) 3

D) 4
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KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; RIZIK, SAĞLIK, HASTALIK – 1

7.

Öğretmen, tahtaya kaldırdığı dört öğrenciye “Rızık ve
çalışma” ile ilgili bazı sorular sormuş öğrenciler şu
cevapları vermiştir:
Beyza: “İslam insanın çalışmadan ve gayret göstermeden isteklerine ulaşmasının mümkün olmayacağını ifade etmektedir.”
Melisa: “Rızkımız bir şekilde geldiği için insanın sadece ahireti için çalışması gerekmektedir, dünya için
çalışmasına gerek yoktur.”
Mukaddes: “İslam çalışmadan kazanmayı ve ürütmeden tüketmeyi emek sarf edilmediği ve helal kazanç
yolu olmadığı için hoş karşılamamıştır.”

I.

6.

C) Mukaddes

D) Sevim

Allah’ın bize verdiği aklı en iyi şekilde kullanmalıyız.

II. Hastalıklar sağlığımıza ve beslenmemize yeterince dikkat etmememizden kaynaklanmaktadır.

Buna göre hangi öğrencinin görüşü doğru olarak
kabul edilemez?
B) Melisa

Hastalıklar; sağlıklı ve yeterli beslenmemek, temizliğe
önem vermemek ve sağlıkla ilgili önlemlere yeterince
uymamaktan kaynaklanır. Bu amaçla bedenimizi,
giysilerimizi ve çevremizi temiz tutmamız gerekir.
Örneğin Müddessir suresinin 4. ayetinde, “Giysilerini
temiz tut.” buyrularak bu konuya dikkat çekilmiştir.
Aynı uyarı yiyecek ve içecekler konusunda da
yapılmıştır. Konu ile ilgili bir ayette Yeryüzündeki
şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin!..(Bakara
suresi, 172. ayet) Buyrulmuştur.
Bu metne göre;

Sevim: “İnsan rızkını temin etmek için çaba sarf etmeli, çalışmalı ve rızkını helal yollardan aramalıdır.”

A) Beyza		

KONU TARAMA TESTİ

III. Yüce Allah yeryüzünde insan için temiz ve helal
olan pek çok rızık yaratmıştır.
İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

Allah, her hastalığın çaresini yaratmıştır. İnsan, bu
çareleri bulmak ve tedavi olmak zorundadır. Nitekim
Allah’a ibadet edebilmek için de sağlıklı olmak gerekir.
İnsan, başına gelen sıkıntılarda sabretmeli ve
iyileşmek için çaba sarf etmelidir. Hastalıkları kadere
bağlayarak hiçbir şey yapmamak doğru değildir.
Doğru olan tedbir almak ve tedavi olmaktır. Her
insanın belirlenmiş bir ömrü vardır. Bu, Allah’ın
evrensel kanunudur ve bütün insanları kapsar. Ancak
kişinin ömrü, yaşadığı çeşitli etkenlere bağlı olarak
değişebilir. Bu nedenle herkesin yaşam süresi aynı
değildir.

A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve II		

D) I ve III

8.
“... Ben, erkek olsun kadın olsun (ki hep birbirinizdensiniz) içinizden, çalışan hiçbir kimsenin
yaptığını boşa çıkarmayacağım...” (Âl-i İmran
suresi, 195. ayet)
“Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir

Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?

rızık yememiştir.”( hadis)

A) Rızık insanın çalışmasına göre değişir mi?

Yukarıda verilen ayet ve hadiste vurgulanan
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

B) Her insanın belli bir ömrü ve eceli var mıdır?
C) Hastalıklara kader deyip hiçbir şey yapmamak
doğru mudur?
D) Yüce Allah insan ömrünü çeşitli etkenlere bağlı
kılmış mıdır?
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A) Rızık		

B) Sağlık

C) Çalışma		

D) Hastalık
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1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; RIZIK, SAĞLIK, HASTALIK – 2
1.

3.

8/A sınıfı öğrencisi Zümrüt’ten öğretmeni din kültürü
ve ahlak bilgisinde ders sonunda dersi özetlemesini
istemiştir. Zümrüt şunları söylemiştir:

I.

Kazanım No: 8.1.3

Peygamberler aile geçimlerini sağlamak için
dünyalık bir işle uğraşmış mıdır?

II. İnsan dünya ve ahirette başarı elde etmek için
çalışmak zorunda mıdır?

I. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler rızık olduğu gibi sahip
olduğumuz evimiz, çocuklarımız, soluduğumuz
hava da rızıktır.

III. En hayırlı kazanç emek verilerek elde edilen
kazanç mıdır?

II. Yüce Allah yeryüzünde bütün canlılara yetecek
kadar rızık yaratmıştır.

IV. Rızkımı nasıl olsa Allah veriyor deyip çalışmamak
doğru mudur?

III. Rızkı Yüce Allah bir şekilde verdiği için insanın
bunun için çabalamasına gerek yoktur.

Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan
hangisinin cevabı “Evet”tir?

IV. Dinimiz çalışkanlığı övmekte, insanın çalışmadan
kazanmasını doğru bulmamaktadır.

A) I ve II		

B) I ve III

C) II ve IV		

D) I, II ve III

Zümrüt dersi özetlerken bu söylediklerinden birini
yanlış aktarmıştır.
Buna göre Zümrüt numaralandırılmış ifadelerden
hangisini yanlış söylemiştir?
A) I.		

B) II.

C) III.

4.

Arkadaşlar! “Çalışma ve rızık ile

D) IV.

ilgili neler biliyorsunuz?

Buna göre aşağıdaki hangi öğrencinin cevabı
İslam’ın çalışma ve rızık anlayışına ters düşer?
A)

2.

•

Rızık Allah’ın tüm canlılara verdiği nimetlerdir.

•

Sağlığını korumak isteyen
beslenmesine dikkat etmelidir

•

Kişinin kimseye muhtaç olmamak için Allah rızası
için çalışması da bir ibadettir.

•

Dinimiz, insandan sağlığını korumak için gerekli
tedbirleri almasını ister.

kişi

B)

öncelikle

C)

Sevilay, öğretmenin sözlü sınavında her doğru
bilgiden 25 puan alacaktır ve öğretmenin “Sağlık, rızık
ve emek konusunda neler söyleyebilirsin?” sorusuna
verdiği cevaplar yukarıda verilmiştir.

D)

Buna göre 8. sınıf öğrencisi Sevilay toplamda kaç
puan almıştır?
A) 100

B) 75

C) 50

D) 25
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Tarlada çalışıp başı pişenin, sofrada aşı
pişer.

Biz rızkımız için gayret gösteririz, Yüce
Allah da bize gayretimize göre rızık
verir.

Rızkı veren Allah olduğuna göre
çalışmasak da olur.

Hiç kimseye muhtaç olmamak için ve
geçimimizi temin etmek için çalışmalıyız.
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5.

KONU TARAMA TESTİ

7.
Yüce Allah’ın insanlara örnek olarak gönderdi-

”Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun

ği peygamberler de aile geçimleri için bir işte

yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır...”

çalışmıştır. Bazısı çiftçilik, yaptığı gibi bazısı da

(Hadis-i şerif)

terzilik, demircilik, ticaret gibi dünya işleriyle
uğraşıp rızıklarını temin etmişlerdir. Dinimiz
Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi bu verilen
hadis-i şerifle anlamca aynı doğrultuda değildir?

“rızık veren Allah’tır.” diyerek çaba ve gayret
göstermeden başkalarından bir şek beklemeyi
dilencilik yapmayı uygun görmemiştir.

A) “Ne ekersen onu biçersin.”
B) “Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.”

Bu paragrafta verilmek istenen ana düşünce
aşağıdakilerden hangisidir?

C) “Danışan dağı aşmış danışmayan düz yolda
şaşmış.”
D) “Emeksiz yemek olmaz.”

A) Tarihler boyunca birçok peygamberlerin gelip
geçtiği
B) Çok zor durumda kalınca dilencilik yapılabileceği
C) Allah’ın her topluma onları uyarması için bir
peygamber gönderdiği
D) Rızkın çalışarak elde edilmesi gerektiği
8.
“İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olur. Onun çalışması
şüphesiz görülecek ve ona karşılığı tastamam verilecektir.” (Necm
Suresi, 39-40. ayet)

6.
Atasözleri

Konular
Rızık

“Zahmette rahmet vardır.”
Öğretmen Sibel Hanım öğrencilere yönelttiği
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayetle anlamca aynı
doğrultuda bir ayet söyler misiniz?” sorusuna
aşağıdaki hangi öğrenci uygun cevap vermiştir?

Sağlık
“Ağılda oğlak doğsa, ovada
otu biter.”

“Tedbir kuldan takdir
Allah’tandır.”

Emek

A) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine
zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi,
255. ayet)

Tevekkül

B) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı
sanır?” (Kıyamet suresi, 36. ayet)

Tabloda atasözleri ve bunlarla ilgili olan konular
eşleştirilecektir.

C) “… Biz ona (insana) şah damarından daha
yakınız.” (Kaf suresi,16. ayet)

Buna göre bu eşleştirme yapıldığında hangi konu
açıkta kalır?
A) Rızık		

B) Sağlık

C) Emek		

D) Tevekkül

D) “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır.
Böylece herkes kazancına göre karşılık görür.
Onlara haksızlık edilmez.”(Casiye suresi, 22.
ayet)
36

16.
Test

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
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KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; TEVEKKÜL, BAŞARI, BAŞARISIZLIK – 1
3.

1.
		

Bir işi yaparken elinden gelen
gayreti göstermekle birlikte kalben
Allah'a bağlanıp ona güvenmek,
sonucu ondan beklemek demektir.
Tahtada tevekkül
kavramının tanımı
yapılmıştır.

Tahtada ömür
kavramının tanımı
yapılmıştır.

Kazanım No: 8.1.3

Tevekkül bilincine sahip bir Müslüman, gücü oranında
elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra sonucu
ve başarıyı Allah’a bırakır. Her şeyin sahibi olan
Allah’a dua ederek ona güvenir. Allah, kendisine
inananları savunacağı ve hemen her konuda onlara
yardım edeceğini söylemiştir. Talak Suresi 2 ve 3.
ayetlerde şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah(ın
yasaklarından) sakınırsa (Allah) ona bir (çıkış) yolu
gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim
Allah’a güvenirse Allah ona yeter.”
Allah kendisine tevekkül edenlerin, önce üzerlerine
düşen görevleri yapmalarını ister. Bir konuda hiç emek
harcamadan beklenti içinde olmak doğru değildir.

Mete

Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

Hakan

Öğretmen tahtaya bir tanım yazmıştır.

A) Yüce Allah kendisine hakkıyla tevekkül edene
yardım edecektir.

Buna göre öğrencilerin bu tanım hakkında
yorumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

B) Tevekkül ettikten sonra çalışmasak da olur.
C) Doğru tevekkül anlayışına sahip Müslüman hem
üzerine düşeni yapıp hem de Allah’a güvenilir.

		
		
A) Yalnız Mete’nin yorumu doğrudur.

D) İnsanın bir arzusuna ulaşması için çaba sarf
etmeden sadece dua etmesi doğru değildir.

B) Her ikisinin yorumu doğrudur
C) Yalnız Hakan’ın yorumu doğrudur.
D) Her ikisinin yorumu yanlıştır.

2.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hülya Hanım
derste Esma’nın sorduğu soruya:
“İnsanın çalışmayı bırakıp tembellik ederek kendisinin
yapması gereken işleri Allah’a havale etmesi, doğru
bir tevekkül anlayışı değildir. Örneğin bir öğrenci
dersine çalışmadan “Ben Allah’ın yardımına
güveniyorum, Allah bana yardım eder.” demesi yanlış
bir düşüncedir. Çalışmadan, hiçbir çaba göstermeden
başarılı olmayı beklemek tevekkül değildir.” Cevabını
verdi.

4.
I. “Allah kulunu kısmeti ile yaratır.”
II. “Yazın tarlada başı pişenin kışın sofrada aşı
pişer.”

Buna göre Esma, Öğretmen Hülya Hanım’a
aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

III. “Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.”
IV. “Zahmette rahmet vardır.”

A) İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen
süreye tevekkül mü denir?

Yukarıda verilen atasözlerinden hangisi; “Eğer
mü’minler iseniz ancak Allah’a güvenin…” (Maide
suresi, 23. ayet) ayetiyle ilişkilendirilebilir?

B) Çaba göstermeden başarı beklemek doğru bir
tevekkül anlayışı mıdır?
C) Emek bir hedefe ulaşmak için gösterilen çabaya
mı denir?
D) Tevekkülü yanlış anlama sebepleri nelerdir?

A) I		
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B) II

C) III

D) IV
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7.

5.
“O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler
verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” (Mülk
suresi, 23. ayet)

KONU TARAMA TESTİ

Arda: Gerekli sebepleri yerine getirmeden Allah’a
tevekkül ediyorum deyip beklemek doğru değildir.
Mine: Bir işi başarmak için sadece oturup dua etmemiz
yeterlidir.
8. sınıf öğrencileri Arda ve Mine’nin “tevekkül”
konusuyla ilgili ifadeleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?

“Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp
güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Âl-i İmran suresi, 159. Ayet)
“Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için
ibretler vardır.”(Câsiye suresi, 4. ayet)
“O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin rabbi
dir. Şu halde O’na sabır ve sebatla kulluk et…”
(Meryem suresi, 65. ayet)

Arda

Mine

A)

Doğru

Doğru

B)

Doğru

Yanlış

C)

Yanlış

Yanlış

D)

Yanlış

Doğru

Tablodaki ayetlerden hangi renkteki kutucuktaki
ayette tevekküle vurgu yapılmaktadır?
A) Yeşil		

B) Beyaz

C) Mavi		

D) Turuncu

8.

6.

Yeşim: “Ben elimden gelen gayreti gösterdim,
hakkında hayırlı olması için Allah’a dua ediyorum.”

(….) İnsan hayatta başarılı olmak istediklerine ulaşmak
istiyorsa çok çalışıp üzerine düşen sorumlulukları
yerine getirmelidir.
(….) Başarı veya başarısızlık genel olarak kişinin
emek harcamasına, gayret göstermesine bağlıdır.

Kübra: “Derslerime düzenli gittim, evde tekrarlarımı
yapıp çalıştım, başaracağım inşallah.”

(….) Allah’a tevekkül ettikten sonra çalışmasak da
olur.

Suna: “Çalışmasam da ben Allah’a çok güveniyorum
O bana yardım edecektir.”

Yukarıda “tevekkül” konusuyla ilgili verilen bilgilerden
doğru olanların yanına ‘’D’’ yanlış olanların yanına ise
‘’Y’’ işareti konulacaktır.

Aylin: “Gayret bizden takdir Allah’tandır.”
Bu kişilerden hangisinin tutumu İslam’ın tevekkül
anlayışına ters düşer?

Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Yeşim		

B) Kübra

C) Suna		

D) Aylin

A) D-D-Y		

B) D-Y-Y

C) D-Y-D		

D) Y-D-D
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KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; TEVEKKÜL, BAŞARI, BAŞARISIZLIK – 2

Kazanım No: 8.1.3

3.

1.
“Eğer mü’minler iseniz ancak
Allah’a güvenin…” (Maide suresi,
23. ayet)
“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a
güvenip dayan.” (Furkan suresi, 58.

Hayatta istediklerimizi elde etmenin yolu, çaba
göstermekten ve çok çalışmaktan geçer. Bir kimse
hedeflerine ulaşmak ve bu yolda başarılı olmak için
çalışmak zorundadır. Emek harcamadan istediklerimizi
elde etmeyi istemek doğru bir tutum değildir. Örneğin
bir öğrencinin başarılı olması için, derslerine düzenli
olarak gitmesi, derslerini derste anlayarak dinlemesi,
evde de tekrar edip, düzenli olarak ders çalışması
gerekmektedir.

ayet)

Onur Öğretmen
Öğretmen Onur Bey’in öğrencilere yönelttiği
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayetlerin konusu
nedir?” sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci doğru
cevap vermiştir?

Bu metne göre;
A) Ömür		

B) Tevekkül

I.

C) Sağlık		

D) Başarı

II. İnsan isteklerine ulaşmak için gayret göstermelidir.

Başarı kendiliğinden gelen bir şey değildir.

III. Başarılı olmak için çalışıp, Allah’ın yardımına
güvenmeliyiz.
ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

2.

A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve II		

D) I, II ve III

İnsan olması istediği bir iş için elinden gelen gayreti
gösterdikten sonra, bu işin sonucunun hakkında
hayırlı olması için Yüce Allah’a dua etmeli ve O’na
güvenmelidir.
Yukarıda hakkında bilgi verilen kavramla ilgili olan
atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

4.

A) ”Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde
bulunmaz.”

Öğretmen: “Serkan, Hem elimizden gayreti gösterip
hem de Yüce Allah’a güvenip, O’ndan yardım
dilemeye ne denir?”
Serkan: ?
8/A sınıfı öğrencilerinden Serkan, öğretmenin sorduğu soruya aşağıdakilerden hangisini söylerse
doğru bir cevap vermiş olur?

B) “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra da Allah’a
ısmarla.”
C) “Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden
eder.”
D) “Nasibin varsa gelir Hint’ten Yemen’den nasibin
yoksa ne gelir elden.”
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A) Ecel		

B) Tevekkül

C) Ömür		

D) Başarı
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7.

İslam dinine göre başarı Allah’tandır, insan bir işte
başarılı olmak için çalışır, emek harcar. Fakat o işin
sonunda başarıya ulaşılabilmesi, Yüce Allah’ın
takdiriyle mümkündür. İnsan, iradesini doğru kullanıp
güzel bir niyetle güzel işler yapmaya yönelirse Allah
ona başarı verir.

Kişinin çalışıp elinden gelen gayreti göstermeden,
ben Allah’a çok güveniyorum O bana başarı
verecektir demesi doğru bir tutum mudur?

II. Genel olarak insanın başarılı veya başarısız
olması kendi gayretine mi bağlıdır?
III. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen
süreye tevekkül mü denir?

İnsan bir işi için elinden gelen gerekli çabayı gösterip
çalışmalıdır. Başarı çalışmadan kendiliğinden gelen
bir şey değildir. Yüce Allah bir Kur’an-ı Kerim ayetinde
şöyle buyurarak: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı
vardır.” (Necm suresi, 39. ayet)

IV. Yüce Allah kendisine tevekkül edenlerin, önce
üzerlerine düşen görevleri yapmalarını mı
istemektedir?

Bu metinden hareketle;
I.

I.

KONU TARAMA TESTİ

Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan
hangilerinin cevabı “Evet”tir?

İnsanın bir şey elde etmesi kendi çalışmasına
bağlı kılınmıştır.

II. Bir işi başarmak için sadece dua etmemiz
yeterlidir.
III. İnsan iradesini kullanıp güzel işler yapmaya
yönelirse Allah’ta ona başarı nasip edecektir.

A) Yalnız I		

B) I ve III

C) II ve IV		

D) I, II ve IV

İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz?
A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) I ve II		

D) I, II ve III

6.
Çalışmadan başarılı olmayı beklemek tevekkül
anlayışıyla bağdaşmaz.

D

8.

Y

Bir işi başarmak için

Tevekkül eden

sadece oturup dua

vicdanen kendini

etmemiz yeterlidir.

huzurlu hisseder.

Osman: “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir.”
(Hud suresi, 6. Ayet)
Pınar: “Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a
dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp
güvenenleri sever.” (Âl–i İmran suresi, 159. Ayet)
Yukarıdaki 8/B öğrencileri Osman ve Pınar’ın
söyledikleri ayetlerin ilişkili olduğu konular
aşağıdakilerden hangisidir?

D

Y

D

Y

I

II

III

IV

Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yanlış
olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki
rakamlardan hangisine ulaşılır?
A) I		

B) II

C) III

D) IV
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Osman

Pınar

A)

Rızık

Ecel

B)

Rızık

Tevekkül

C)

Tevekkül

Rızık

D)

Ömür

Tevekkül

18.
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Test

BİR PEYGAMBER TANIYORUM; HZ. MUSA (A.S.)
1.

4.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cemile Hanım:
Arkadaşlar! “Kendisine kutsal kitap Tevrat’ın verildiği
peygamber hangisidir?”
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Cemile
Hanım’ın sorusunun cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. İsa		

B) Hz. Musa

C) Hz. Yusuf		

D) Hz. Yakup

Kazanım No: 8.1.5

Firavun bir gece gördüğü rüyasını yorumlayan
kâhinler, İsrâiloğullarından bir erkek çocuk dünyâya
gelecek, senin saltanatını yıkacak ve sen helâk
olacaksın, dediler. Bunun üzerine Firavun doğacak
erkek çocukların öldürülmeleri için kânun çıkardı.
Firavun’un emrine karşı gelenler topluca öldürülmeye
başlandı. Hz. Musa’da bu yılda doğmuştu. Onun da
öldürülmesinden endişelenen Hz. Mûsâ’nın annesi
onu bir sandığın içine koyup Nil Nehrine bıraktı. Nehir
üzerinde akıp giderken akıntı onu Firavun’un sarayına
doğru sürükledi. Firavun’un hanımı Âsiye, sandığı
görerek alıp saraya götürdü. Sandığı açıp içinde nûr
topu gibi bir çocuk görünce onu çok sevip; ‘’Aman
bunu öldürmeyiniz. Belki büyür de işimize yarar yahut
onu oğul ediniriz.’’ dedi ve böylece Hz. Musa,
Firavun’un sarayında büyüdü.
Bu verilen paragrafta aşağıdakilerden hangisinden
söz edilmemiştir?
A) Hz. Musa Firavun’un sarayında birisiyle tartışıp
sarayı terk etmiştir.

2.
• Firavun
• Kızıldeniz

B) Firavun belli bir yılda doğan erkek çocukların
öldürülmesini emretmiştir.

?

• Asa

C) Hz. Musa’nın öldürülmesinden endişelenen annesi onu bir sandığa koyup Nil Nehrine bırakmıştır.

Yukarıdaki şeklin içindeki kavramlar aşağıdaki
hangi peygamberi çağrıştırmaktadır?

3.

A) Hz. Yahya

B) Hz. İsa

C) Hz. Musa		

D) Hz. Yusuf

I.

D) Hz. Musa Firavunun sarayında yaşamıştır.

Ay’ın ikiye ayrılması

5.

II. Kızıldeniz’in ortasından bir yol açılması
III. Karıncalarla konuşması

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Hz. Musa ile ilgili
doğru bir bilgi değildir?

Yukarıdaki mucizelerden hangisi Hz. Musa’nın
şahit olduğu bir mucizedir?

A) Hz. İsa ile aynı zamanda peygamber olmuştur.

A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerdendir.

C) I ve II		

D) I, II ve III

B) Hz. Harun kardeşidir.
D) Hz. Yakup’un soyundandır.
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8.

Hz. Musa İsrâiloğullarına gönderilen, kendisine ilahi
kitap olan Tevrat’ın verildiği peygamberdir. Yâkub
Peygamberin soyundandır. Hârûn aleyhisselâmın
kardeşidir. Hazret-i Yûsuf’tan sonra, Mısır’da,
İsrâiloğulları iyice artıp çoğaldı. Bunlar hazret-i Yâkûb
ve hazret-i Yûsuf’un bildirdikleri dine inanıyorlar ve
emirlerini yerine getiriyorlardı. Mısır’ın eski yerlisi Kıbti
kavmiyse yıldızlara ve putlara taparlardı. Başlarında
bulunan firavunlar onları esir gibi ağır işlerde
kullanırlardı.

I.

KONU TARAMA TESTİ

Hz. Musa’ya ilahi kitap verilmiş midir?

II. Hz. Musa Firavunun putlarını kırdığı için onun
tarafından hapse mi atılmıştır?
III. Hz. Şuayb, Hz. Musa’nın kayınbabası mıdır?
IV. Hz. Musa büyük bir balık tarafından yutulduğu
halde Allah’ın izniyle ölümden kurtulan
peygamber midir?
Yukarıdaki “Hz. Musa” ile ilgili sorulardan her bir doğru
cevap 25 puan değerindedir.

Verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?

Buna göre 8. sınıf öğrencisi İsa yukarıdaki soruların tümüne “Evet” diyerek cevap verdiğine göre
toplam kaç puan almıştır?

A) Mısır’ın eski yerlisi olan kavim kimlerdir?

A) 100

B) Hz. Musa Firavun’un sarayında mı büyümüştür?

B) 75

C) 50

D) 25

C) Tevrat Hangi peygambere verilmiştir?
D) Hz. Harun’un kardeşi kimdir?

9.
7.

Hz.

Yaşadığı çağın zalim bir kralı olan

Musa’nın

küçüklüğü

Firavunun

sarayında

geçmiştir.

Firavunla mücadele etmiştir.
Milatta dünyaya gelen Hıristiyanların
peygamberidir

D

Yukarıdaki tabloda “Hz. Musa” ile ilgili bazı bilgiler
verilmiştir.
Bu bilgilerden doğru olanın karşısındaki kutucuğa “✔”
yanlış olanın karşısındaki kutucuğa ‘’X’’ işareti
konulacaktır.
Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme sırasıyla
hangi seçenekte verilmiştir?

A)

B)

B)

C)

✔

✔

X

X

✔

X

✔

X

Y

Hz. Musa’nın babası

Hz. Musa’nın kardeşi

Hz. Yakup’tur.

Hz. Yusuf’tur.

D

Y

D

Y

I

II

III

IV

Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yanlış
olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki
rakamlardan hangisine ulaşılır?
A) I		
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B) II

C) III

D) IV
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BİR AYET TANIYORUM; AYETE’L–KÜRSİ VE ANLAMI
1.

3.
Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün
varlığın idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku
gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin
hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve
yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında
insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak
bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine
alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor
gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Baraka suresi,
255. ayet)

Kazanım No: 8.1.6

Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün varlığın
idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku gelir ne de
uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur.
İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O,
kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun
bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir
şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve
yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor
gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Baraka suresi, 255.
ayet)
Bu ayetten hareketle;
I.

Allah’ın izni olmadan kimse şefaat edemez.

II. Peygamberlerin vazifesi ancak tebliğ etmektir.

2.

Yukarıda anlamı verilen aşağıdakilerden hangisidir?

III. Yüce Allah her şeyi bilir.

A) Tahiyyat Duası

B) Fatiha Suresi

A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) Ayete’l-Kürsi

D) Bakara Suresi

C) I ve II		

D) I, II ve III

İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün
varlığın idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku gelir
ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi
onundur. İzni olmadan onun katında kim şefaat
edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını
bilir. Onun bildirdiklerinin dışında insanlar onun
ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. Onun
kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup
gözetmek kendisine zor gelmez; o, yücedir, büyüktür.
(Baraka suresi, 255. ayet)

4.

Bu ayette (Ayete’l-Kürsi) Yüce Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?

Ayete’l – Kürsi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğru bir ifade değildir?

A) Bütün kainatın idaresini yürüten olduğundan

A) Bakara suresinin 255. ayetidir.

B) Yüce Allah’ın göklerin ve yerin sahibi olduğundan

B) Tek bir ayetten meydana gelmiştir.

C) Eşi ve benzeri olmadığından

C) Kur’an-ı Kerim’in son surelerindendir.

D) Kullarının her yaptığını bildiğinden

D) Bakara Suresinin içinde bir ayettir.
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19. Test
5.

BİR AYET TANIYORUM; AYETE’L–KÜRSİ VE ANLAMI

1.

Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur.

2.

O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını
bilir.

3.

Yüce Allah’ın dengi ve benzeri hiçbir şey
yoktur.

4.

O, diridir, bütün varlığın idaresini yürütendir.

7.

Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül……(I)………, lâ
te’huzühû sinetün velâ nevm, lehû mâ fis semâvâti ve
mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih,
ya’lemü mâ beyne ………(II)…….ve mâ halfehüm, ve
lâ yühîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bimâ şâ’e, vesia
kürsiyyühüssemâvâti vel ard, ve lâ yeüdühü……..
(III)……, ve hüvel aliyyülazîm.
Yukarıda verilen ayette (Ayete’l-Kürsi) boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Yukarıdaki verilen ifadelerden hangi; Ayete’lKürsi’nin anlamı içinde yer almaz?
A) 1		

B) 2

C) 3

(I)

D) 4

8.

6.

KONU TARAMA TESTİ

(II)

(III)

A)

kayyûm

eydîhim

hifzuhümâ

B)

ilmihÎ

ehad

vesia

C)

hüvel

yeşfeu

yeüdühü

D)

halfehüm

kayyum

kevser

Ayete’l-Kürsiyi okuyan bir kişi aşağıdakilerden
hangisini söylememiştir?
A) Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül

Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün
varlığın idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku
gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin
hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve
yapacaklarını bilir. Onun bildirdiklerinin dışında
insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak
bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine
alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor
gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Baraka suresi,
255. ayet)

B) Fezâlikellezî yedu’ul yetîm.
C) Ya’lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm.
D) Vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard

9.

(….) Manasında Allah’ın güç ve kudretinin yüceliği
anlatılır.
(…. )İçinde “kürsi” kelimesi geçtiği için bu ayete

Bu ayetin (Ayete’l-Kürsi) konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Peygamberlerini
cezalandırılacağı

dinlemeyen

“Ayete’l-Kürsi” denilmiştir.
(….) Âl-i İmrân Suresinin bir ayetidir.
Bu bilgilere göre Ayete’l Kürsi’yle ilgili doğru
yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisi gibi
olmalıdır?

toplumların

B) Tarihte her topluma bir peygamber gönderildiği
C) Ramazan ayı ve orucun önemi

A) D–D–Y		

B) Y–Y–D

D) Allah’ın eşsiz kudreti ve O’nun yüce sıfatları

C) D–Y–D		

D) D–D–D
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20.

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
ÜNİTE TEKRAR TESTİ

Test

1.

3.

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sevim Hanım,
8/A sınıfı öğrencilerine “Arkadaşlar toplumsal yasalarla
ilgili bir ayet söyler misiniz?” sorusunu sormuş ve
öğrenciler şu cevapları vermiştir:
Melek: “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan
gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa
gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara) akar gider
yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen
Allah’ın yaratmasıdır...” (Yasin suresi, 37, 40. ayetler)
Hiranur: “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir
an öne alabilirler.” (A’raf suresi, 34. ayet)
Nisanur: “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan
yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar
sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir
biçim verdik...” (Mürselât suresi, 20, 23. ayetler)

“Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir
bak, bir bozukluk görüyor musun?”(Mülk suresi, 3.
ayet)

Ezgi: “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar
yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan
O’dur…” (Ra’d suresi, 3. ayet)

Bu ayete göre;

Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi öğretmen
hanımın sorduğu soruya doğru cevap vermiştir?

III. Kâinatta bir düzen vardır.

A) Melek		

B) Hiranur

A) Yalnız I		

B) Yalnız II

C) Nisanur		

D) Ezgi

C) I ve II		

D) I, II ve III

I.

Allah’ın yaratmasında bir uygunsuzluk görülmez.

II. Allah yaratandır.
İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

4.

Öğretmen: Arkadaşlar! Evrendeki ölçü ve düzene ait
ayetlerden örnekler verebilir misiniz?
Buna göre öğretmenin sorduğu soruya verilen
cevaplardan hangisi uygun değildir?

2.
Canl›
Madde

A) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)
dir. ... Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân
suresi, 5-8. ayetler)

Büyüme
Beslenme

B) “...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir.”
(Rad suresi, 8. ayet)

Hangi renk kutucuktaki verilen, biyolojik yasalarla
doğrudan ilgili bir kavram değildir?

C) “....Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan; sana
vekil olarak Allah yeter.” (Nisa suresi, 81. ayet)

A) Yeşil		

B) Turuncu

C) Mavi		

D) Pembe

D) “Biz gökten belli bir ölçüye göre suyu indirdik de
(faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk...”
(Mü’minun suresi, 18. ayet)
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20. Test
5.

I.

ÜNİTE TEKRAR TESTİ

“Hiçbir günahkâr başkasının günahını çekmez.”
(Necm Sûresi: 38. ayet)

7.

II. “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda
harcayarak) ahiret yurdunu iste, dünyadan da
nasibini unutma…” (Kasas suresi, 77. ayet)

İnsan için belirlenen ömür bitince ecel gelip ölüm
gerçekleşir.
Allah kıyametin ne zaman kopacağını peygamberlerine bildirmiştir.

III. “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek
için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk suresi, 2.
ayet)

Dünyada yaşayan varlıkların yanı sıra evrenin de
bir sonu vardır.

IV. “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura
suresi, 30. ayet)

Tablodaki ifadelerden hangi renkteki kutucuktaki
ifade “ecel ve ömür” konusuyla ilgili doğru bilgi
içermemektedir?

Yukarıdaki ayetlerden hangisi “her koyun kendi
bacağından asılır.” atasözüyle anlamca aynı
doğrultudadır?
A) I		

B) II

C) III

Ecel, ömür denen yaşam süresinin sonlanmasıdır.

D) IV

A) Yeşil		

B) Beyaz

C) Mavi		

D) Turuncu

8.

6.

Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün
varlığın idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku
gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin
hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Ona hiçbir şey gizli kalmaz.) Onun
bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir
şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri
ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Bakara suresi,
255. ayet)

İnsanın eylemleri, zorunlu eylemler ve seçime dayalı
eylemler olmak üzere iki kısma ayrılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın seçime
dayalı eylemlerinden biri değildir?

Yukarıda verilen ayete göre, Yüce Allah ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kullarının her şeyini bildiği

A) İyilik ya da kötülük yapması

B) Hiç uyamadığı

B) İnsanın ne zaman ve nerede öleceği

C) Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi
olduğu

C) İbadetlerini yapan biri olup olmaması
D) Çalışıp başarılı biri olması

D) Hiçbir şeye muhtaç olmadığı
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21.
Test

1.

1. ÜNİTE: KADER İNANCI
LGS HAZIRLIK TESTİ

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur Bey
derste Melisa’nın sorduğu soruya:

3.

“Gezegenlerin Güneş etrafında belli bir hesaba göre
hareket etmesi, Güneşin her zaman doğudan tam
vaktinde doğup kendisine verilen ısıtma ve aydınlatma
görevini uyumlu ve düzenli bir şekilde yerine getirmesi,
atmosferin dünyamızı zararlı ışınlardan koruyucu
özellikte yaratılması, havadaki oksijen oranının canlı
yaşamına uygun oranda olması gibi örnekler Yüce
Allah’ın her şeyi belli bir düzene göre yarattığını
göstermektedir.” cevabını verdi.

Deve çölde insanların ulaşım sağlayacağı adeta bir
çöl gemisi gibidir. Deve açlık ve susuzluğa günlerce
dayanır, günler boyu, sırtında yüzlerce kilo ağırlıkla
yol katedebilir. Bir yağ yığıntısı şeklindeki hörgücü
sayesinde deve susuz çöl şartlarında 3 hafta su
içmeden yaşayabilir. Bütün vücudunu kaplayan sık
tüyler çölün yakıcı güneşinin hayvanın derisine
ulaşmasına engel olur. Bunlar aynı zamanda soğukta
da hayvanın ısınmasını sağlarlar. Çöl develeri 70°C’lik
sıcaklıktan etkilenmezken, çift hörgüçlü develer sıfırın
altında 52 derecelik soğuklarda yaşayabilmektedir.
Deve için sıraladığımız özellikler, devenin, kurak
ortamlar için özel bir yaratılışla var edildiğini ve insanın
hizmetine verildiğini göstermektedir. Ve bu da
düşünen insanlar için açık bir yaratılış harikasıdır.
Bu paragraf aşağıdaki ayetlerinden hangisiyle
ilişkilendirilemez?

Buna göre Melisa, Öğretmen Onur Bey’e aşağıdaki
sorulardan hangisini sormuştur?
A) Allah kâinatı yarattıktan sonra kâinatın işleyişine
karışmamakta mıdır?
B) Yeryüzünde ilk olarak bitkiler mi yaratılmıştır?
C) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına
örnekler verebilir misiniz?
D) Allah kâinatı yaratmadan önce onu canlıların
yaşayabileceği bir şekilde hazırlamış mıdır?

2.

A) “İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl
yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine,
yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?”
(Ğaşiye suresi, 17-20. Ayetler)
B) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi
nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor
musunuz?” (Zariyat suresi, 20-21. ayetler)
C) “Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde
korkup, sakınan bir topluluk için elbette ayetler
vardır.” (Yunus suresi, 6. ayet)
D) “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura
suresi, 30. ayet)

Arda: “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü
sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş
de (bir delildir onlara) akar gider yörüngesinde. İşte
bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır...”
(Yasin suresi, 37, 40. ayetler)
Ramazan: “Sizin yaratılmanızda ve canlıların
yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan
kimseler için ibretler vardır.”(Câsiye suresi, 4. ayet)

6.

Fatih: “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan
odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”
(Enbiya suresi, 33. ayet)
Selman: “Güneş ve Ay belirli bir hesaba göre hareket
etmektedir.” (Rahman suresi, 5. ayet)
Bu öğrencilerden hangisinin söylediği ayet fiziksel
yasalarla ilgili değildir?
A) Arda		

B) Ramazan

C) Fatih		

D) Selman

(I) Yüce Allah bu dünya hayatını insanların hangisinin
daha güzel işler yapacağını denemek için yaratmıştır.
(II) Dünyada önemli olan çok uzun yaşamak değil,
dünyada kendisine verilen ömür süresini Yüce Allah’ın
istediği gibi en güzel bir şekilde değerlendirmektir. (III)
Dünyadaki her canlının bir sonu olduğu gibi evrenin
de bir sonu vardır. (IV) Kendisine verilen ömür süresini
gereğince değerlendiremeyip ömrünü boş, faydasız
ve günahlar içinde geçirenler ahirette büyük bir zarar
içinde olacaklardır.
Verilen paragrafta düşünce bütünlüğünü bozan
cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) I		
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B) II

C) III

D) IV

21. Test
4.

I.

LGS HAZIRLIK TESTİ
7. Bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle
birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, sonucu
ondan beklemektir. Yani hem üzerimize düşeni
yapmak hem de Allah’a güvenmek, O’ndan
hakkımızda hayırlı olanı istemektir.

İnsanın sınırlı olan iradesine cüz-i irade mi
denilmektedir?

II. İnsan iyiliği de kötülüğü de kendi iradesiyle mi
seçmektedir?
III. Herkes aynı kaderi mi yaşamaktadır?
IV. İnsan akıl ve irade sahibi olduğu için mi yaptığı
davranışlardan sorumludur?

Yukarıda hakkında bilgi verilen kavramla ilgili olan
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

Öğretmen 8. sınıf öğrencisi Hiranur’a yukarıdaki
soruları sorarak sözlü yapmaktadır. Hiranur her bir
doğru cevabından 25 puan alacaktır.

A) “O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi ve
açığınızı bilir...” (En’am suresi, 3. ayet)

Buna göre Hiranur, yukarıdaki soruların tümüne
“Evet” diyerek cevap verdiğine göre toplam kaç
puan almıştır?

B) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim
de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal
suresi, 7 ve 8. ayetler)

A) 100

C) “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek
için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk suresi, 2.
ayet)

B) 75

C) 50

D) 25

D) “Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp
güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp
güvenenleri sever.” (Âl-i İmran suresi, 159. ayet)

5.

KAVRAMLAR

I.

Ömür

II.
Özgür irade

III.
Ecel

IV.

Tevekkül

AYETLER
“İşte Allah’a teslim olanlar, artık onlar gerçeği ve
doğruyu araştırıp bulanlardır.” (Cin suresi, 14.
ayet)
““Şüphesiz biz ona doğru
yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”
(İnsân suresi, 3. ayet)

8.

“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût
suresi, 57. ayet)
“Ölümsüz ve daima diri
olan Allah’a güvenip
dayan.” (Furkan suresi,
58. ayet)

Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün varlığın
idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku gelir ne de
uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur.
İzni olmadan onun katında kim şefaat edebilir? O,
kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onun
bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir
şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri ve
yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor
gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Baraka suresi, 255.
ayet)
Bu ayette (Ayete’l-Kürsi) Yüce Allah ile ilgili aşağıdakilerden hangisini değinilmemiştir?

Tabloda bazı kavramlarla ayetler eşleştirilmiştir.

A) O’nun bütün evrenin idaresini yürüttüğüne

Buna göre bu kavramlarla eşleştirildikleri ayetlerden hangisi birbirleriyle ilişkilendirilemez?

B) O’nun büyüklüğüne

A) I.		

B) II.

C) III.

C) O’nun varlığının başlangıcının olmadığına
D) O’nun insanların her yaptığından haberdar
olduğuna

D) IV.
48

1.
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1.

2. ÜNİTE: ZEKÂT VE SADAKA
ETKİNLİK SAYFASI

Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

		
Yardımlaşma ve paylaşmanın toplumsal dayanışma ve barışa katkıları nelerdir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................................................
Sağ elin verdiğini sol el görmemelidir.” Hadisi ile anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................................................
Zekât ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................................................
Sadaka taşı nedir? Açıklayınız.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………................................................................................................................................................

2.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” işareti koyunuz.

Doğru
1.

Paylaşma ve yardımlaşmanın maddi ve manevi iki yönü vardır.

2.

Zekât verebilmek için dinimizce belirlenen belli bir zenginliğin olması
gerekir.

3.

Zekâtın amacı, toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı yaygınlaştırmak
ve yoksulları korumaktır.

4.

Sadaka sevabı kazanmak için çok zengin olmak gerekir.

5.

Zekât, malın bereketlenmesi ve çoğalmasına katkı sağlar.

6.

Ma’un Suresi Kur’an-ı Kerim’in son suresidir.

7.

Hz. Şuayb’in peygamberliğine inanmayan kavmini, Yüce Allah
cezalandırmıştır.
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Yanlış

