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DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

İNSAN VE KADERİ - 1
1. Sözlükte “gücü yetmek, planlamak, ölçü ile yapmak,
şeklini ve niteliğini belirlemek” gibi anlamlara gelen
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekvin		
C) Kudret		
E) Mizan

B) Kader
D) Kaza

4. İslam’da kader inancı Allah’ın, insanın davranışlarını
belirlediği anlamına gelmez. Şayet böyle olsaydı insan
sorumlu da tutulmazdı. Hâlbuki insan irade sahibi, davranışlarından sorumlu ve hür bir varlıktır. Dolayısıyla
Allah, insanın davranışlarını sınırlamamıştır.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İrade sahibi varlıkların en önemlisi insandır.
B) Allah, insanların davranışlarını önceden belirlemiştir.
C) İnsanlar kader dolayısıyla yaptıklarından sorumlu
değildir.
D) Kader, insanın olumlu davranışlar yapmasını engeller.
E) Kader, yaptıklarımızdan dolayı sorumlu olmayacağımız anlamına gelmez.

2. Aşağıdakilerden hangisi evrende gözlemlediğimiz
kadere örnek gösterilemez?
A) Mevsimlerin oluşması
B) Atmosferdeki gaz miktarı
C) Ay’ın dünya etrafında dönmesi
D) Ozon tabakasının delinmesi
E) Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi

3. “Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerin zamanı geldiğinde
meydana gelmesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaza		
C) İrade		
E) Mizan

B) Tevekkül
D) Ecel

5. “De ki: Hak Rabb’inizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette insanın hangi yönüne vurgu yapılmıştır?
A) İrade sahibi olmasına
B) Tevekkül sahibi olmasına
C) İhtiyaçları olmasına
D) İnanmaya açık olmasına
E) Maddiyata önem vermesine

6. “Kuşkusuz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet)
Bu ayette vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir.
A) Rızık		
C) Tevekkül		
E) İhlas

B) Kader
D) Tedbir
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7. • ‘’Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) koydu.
Sakın dengeyi bozmayın.‘’ (Rahman suresi, 7 ve 8.
ayetler)
• ‘’Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.’’ (Kamer suresi, 49. ayet)
• “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörüngede)
akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allah’ın takdiridir.’’
(Yasin suresi, 38. ayet)
Verilen ayetler birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kainatta kusursuz bir denge vardır.
B) İslam dini bilim ve teknolojiye ışık tutar.
C) Kur’an, akıl ve bilim ile çelişmemektedir.
D) Evrendeki düzen insanlar tarafından idare edilmektedir.
E) Evrende her şey belirli yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

8. Aşağıdakilerin hangisinde insanın iradesi söz konusu değildir?
A) Din tercihinde
B) İbadet etmekte
C) Ahlaklı olmakta
D) Başarılı olmada
E) Doğduğu kültürde

9. “Göğü, Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu.
Sakın dengeyi bozmayın.”
(Rahman suresi, 7 ve 8. ayetler)
Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sağlıklı olmak
B) Düzenli olmak
C) Çevreyi korumak
D) İradeyi doğru kullanmak
E) Uzay çalışmaları yapmak

10. İnsan, iyilik ve kötülük işleyecek bir yetenekte yaratılmış, kendisine düşünme yeteneği (akıl), tercih etme bilinci (irade) ve bu tercihini eyleme dökebilecek bir güç
verilmiştir.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine
ulaşılamaz?
A) İnsan irade sahibi bir varlıktır.
B) İnsan aklını kullanmada özgürdür.
C) İnsan, aklıyla iyiyi kötüden ayırt edebilir.
D) Akıl ve irade, insanın düşünerek tercihte bulunmasına imkan vermektedir.
E) İnsanın kötülüğü seçmesi alın yazısında önceden
yazılmış olmasının sonucudur.

11. Aşağıdakilerden hangisinde aklın fonksiyonlarından söz edilmemektedir?
A) İdeal olanı tercih etmek
B) Canlıllara merhamet etmek
C) İyiyi kötüyü ayırt edebilmek
D) Fayda ve zararı düşünebilmek
E) Sebep sonuç ilişkisi kurmak

12. Aşağıdakilerden hangisi insanın kaderini etkileyen
unsurlardan biri değildir?
A) Özgürlüğünün olması
B) Akıllı bir varlık olması
C) İcad yeteneğinin olması
D) Eylemlerinden sorumlu olması
E) Düşünebilme yeteneğinin olması

