1. Melek öğretmen, öğrencilerine kader ve kaza kavramlarını daha iyi
kavratabilmek için öğrencilerine bir örnek vermek ister. Sınıfa iki
adet ajanda getirir. Bir tanesine yapılacaklar listesi hazırlar diğerine
de yapılanları işaretler. Bu çalışmayı öğrencileri ile paylaşarak:
“Burada bir planlama ve planlanan çalışmaların gerçekleştiğini
ifade eden iki adet ajanda görüyorsunuz. Kader ve kaza arasındaki
ilişkiyi de buna benzetebiliriz. Kader bir plan, düzen ve programı
ifade ederken, kaza da bu plan, düzen ve programın gerçekleştiğini
ifade eder. Burada dikkat edilmesi gereken bu düzenleme ve
yaratma olaylarının Allah tarafından yapılıyor olmasıdır. Bizlerin
yaptığı düzenleme ve üretim kader ve kaza olarak nitelendirilemez.”
açıklamalarında bulunur.
Buna göre;
I. Kader ve kaza arasındaki ilişki bir plan ve planın gerçekleşmesini ifade etmektedir.
II. Bizlerin yaptığı düzenleme ile Allah’ın yaptığı düzenleme arasında fark bulunmaktadır.
III. İnsanlar tarafından yapılan program ve yapılan çalışmalar kader olarak değerlendirilir.
ifadelerinden hangileri söylenemez?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve III
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2. Evrende yaratılan her bir varlığın bir amacı bulunmaktadır. Bu varlıklar yüce Allah tarafından belirlenen kanunlar
dâhilinde varlığını sürdürürler. Hiçbir varlık bu kanunların dışına çıkamaz. Bir bitki fotosentez yapabilmek için güneş
ışığına, bir balık solunum yapabilmek için solungaçlara ihtiyaç duyar.
Bu metinden aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bütün varlıkların evrende bir hayat gayesi bulunmaktadır.
B) Evrendeki her şey belli bir program dâhilinde gerçekleşmektedir.
C) Her bir varlık kendisi için belirlenen düzene göre hareket etmektedir.
D) Yüce Allah evrende bir program yaratmıştır ve müdahale etmemektedir.

3. Yüce Allah tüm canlıların faydalanması için gereken tüm nimetleri yeryüzünde hazır hale getirmiştir. Bütün varlıkların
bu nimetlere sahip olabilmesi için çalışıp çaba harcaması gerekmektedir. Allah’ın koyduğu kanunları da göz önünde
bulundurup gereken gayreti gösteren canlılar bu nimetlere sahip olmakta ve varlığını sürdürmektedir. Bu sebeple
çaba gösterilmeden rızka sahip olmak Allah’ın takdiri gereği mümkün değildir.
Bu metin aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez?
A) Kader

B) Ömür

C) Emek
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D) Sorumluluk

4. Sağlık, Allah’ın (c.c.) insana bahşettiği nimetlerin başında gelir. Sağlığın değerini hasta olduğumuzda daha iyi anlarız.
Dinimizde helal ve temiz olanı tercih etmek, haramdan uzak durmak da beden ve ruh sağlığımız açısından önemlidir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu konuyla ilgili değildir?
A) “Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin!..”
(Bakara suresi 168. ayet.)
B) “Giysilerini temiz tut. Kötü şeylerden sakın.”
(Müddesir suresi, 4-5.ayetler.)
C) “Ey inananlar! İçki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir; bunlardan kaçının ki saadete eresiniz.”
(Mâide suresi, 90. ayet.)
D) “Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar
üzülmezler de.”
(Zümer suresi, 61. ayet.)
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5. • Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, birbirinizin gıybetini
yapmayın; herhangi biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Tabii ki bundan tiksinir! Allah’a itaatsizlikten
de sakının. Allah tövbeleri çokça kabul etmektedir, rahmeti sonsuzdur.
(Hucurât suresi, 12. ayet)
• Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah
katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her
şeyden haberdardır.
(Hucurât suresi, 12. ayet)
Bu ayetler,
I. fiziksel
II. biyolojik
III. toplumsal
yasalardan hangileri ile ilişkilendirilemez?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

6. • Zamanı geldiğinde olaylar bir program dâhilinde gerçekleşir.
• Canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen bir yaşam süreleri vardır.
• Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi gerekir.
Bu cümlelerde açıklaması verilmeyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cüz-i irade

B) Kaza

C) Ömür

D) Sorumluluk
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7. Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya
göre arıların tamamının yok olması bir yılda 1,5
milyona yakın insanın ölümüne sebep olacak ve
meyve üretiminde % 20’ye yakın azalma meydana
gelecektir. Yaşamın bir parçası olan arılar
kendilerine verilen görev ile dünyamızda büyük
etkiye sahip olmakta ve bizler için ciddi önem
taşımaktadırlar.

9. Yüce Allah tarafından insanlara verilen akıl ve irade
onu diğer canlılardan ayıran iki temel özelliktir. Yüce
Allah insanları bu iki özellik sebebiyle yaptıklarından
sorumlu kılmıştır. İnsanı sadece bu özelliklerle
bırakmamış onu kutsal kitaplarla ve peygamberlerle
desteklemiştir.
Bu metin aşağıdaki ayetlerden hangisi ile
ilişkilendirilebilir?

Bu durum aşağıdaki ayetlerden hangisi ile
açıklanabilir?

A) “... Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.”

A) “Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici

(Mâide suresi, 1. ayet)
B) “Bir şeyi dilediği zaman, onun emri o şeye ancak

olsun ister nankör.”
(İnsan suresi, 3. ayet)

‘Ol!’ demektir. O da hemen oluverir.”

B) “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”

(Yâsin suresi, 82. ayet)

(Kamer suresi, 49. ayet)

C) “(Resûlüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı
ve pek esirgeyici olduğumu haber ver.”

C) “... Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka
sorguya çekileceksiniz.”

(Hicr suresi, 49. ayet)

(Nahl suresi, 93. ayet)
D) “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a

D) “Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici

dayanıp güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp

olsun ister nankör.”

güvenenleri sever.”

(İnsan suresi, 3. ayet)

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

10. Bir kimsenin elde ettiği başarı başarılarda yüce
Allah’ın yardım ve desteği olsa da şüphesiz kendi
tercihleri ve çabası daha yüksek etkiye sahiptir.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de de buna ilişkin; “…
Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu
değiştirmedikçe
Allah
onların
durumunu
değiştirmez….” (Ra’d suresi, 11. ayet) buyurur.
Dolayısıyla bir kimsenin elde ettiği başarıda en
büyük pay kendi seçimlerine aittir.

8. Evrende bulunan tüm yasalar yüce Allah’ın plan ve
programına göre işlemektedir. Bu yasaların
mükemmel ve kusursuz bir şekilde işlemesi yüce
Allah'ın sonsuz gücü ile gerçekleşmektedir.
Bununla birlikte her bir planın kusursuz olmasında
yüce Allah’ın sonsuz bilgisi bulunmaktadır. Sonsuz
güç ve bilgi sahibi yüce Allah’ın her bir evrensel
yasayı kendi isteğine göre planlaması onun sonsuz
tercih edebilme sıfatı ile de doğrudan ilişkilidir.

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan daha çok
hangisine vurgu yapılmıştır?

Bu metinde yüce Allah’ın;

I. İlim
II. İrade
III. Kudret

A) Cüz-i irade

B) Tevekkül

C) Kader

D) Sünnetullah

sıfatlarından hangilerine vurgu yapılmıştır?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Cevap anahtarı için karekodu
okutunuz.
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