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DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

İNSAN VE KADERİ - 2
1. “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle
işledikleriniz yüzündendir...” (Şura suresi, 30. ayet)
Bu ayette insan ile ilgili olarak vurgulanan husus
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnanan bir varlıktır.
B) Akıllı bir varlıktır.
C) Özgür bir varlıktır.
D) Sorumlu bir varlıktır.
E) Düşünen bir varlıktır.

2. “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez...” (Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayetin verdiği mesaja uygun atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşleyen demir ışıldar.
B) Sakla samanı gelir zamanı
C) Damlaya damlaya göl olur.
D) Allah dağına göre kar verir.
E) Ayağını yorganına göre uzat.

3. “Kim zerre kadar hayır işlemişse onu görür. Kim de
zerre kadar şer işlemişse onu görür.”(Zilzal suresi, 7 ve
8. ayetler)
Bu ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan, yaptığı iyi ve kötü işlerden sorumludur.
B) Yapılan en küçük kötülüğün karşılığı olacaktır.
C) Yapılan en küçük iyiliğin karşılığı olacaktır.
D) Yapılan hiçbir şey gizli kalmayacaktır.
E) Küçük günahlar dikkate alınmayacaktır.

4. Aşağıdakilerden hangisi kader ile ilişkili olan kavramlardan biri değildir?
A) Tevekkül 		
B) Rızık
C) Ecel
		
D) İbadet
		
E) Hayır-Şer

5. Bütün canlılara Allah tarafından verilen maddi ve manevi nimetlerdir.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rızık
C) Emel

E) Makam

B) Ecel
D) Ezel

6. Aşağıdakilerden hangisi kader kavramının kelime
anlamlarından biri değildir?
A) Güç yetirme
B) Tayin etme
C) Teslim olma
D) Miktar
E) Ölçü

Test
2

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

İNSAN VE KADERİ - 2
7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) “Hiç kimse yok ki ölümü Allah’ın elinde olmasın.
(Ölüm) belli bir süreye göre yazılmıştır...”(Al-i İmran
suresi, 145. ayet)
B) “Her canlı ölümü tadacaktır...”( Ankebut suresi, 57.
ayet)
C) “Sizi bir çamurdan yaratan sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur...”( En’am suresi, 2.ayet)
D) “Göklerin ve yerin ve içindeki her şeyin mülkiyeti
Allah’ındır. O her şeye hakkıyle kadirdir.”( Maide suresi, 120. ayet)
E) “Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir
an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler.”( A’raf
suresi, 34. ayet)

8. “Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar; güneş ve ayı emri altına almıştır.Her biri belirtilmiş bir süreye kadar akıp gider...”
(Fatır suresi, 13. ayet)
Bu ayetteki altı çizili kısım aşağıdaki kavramlardan
hangisiyle ilgilidir?

10. “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği
için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah
yükünü üslenmez. Biz, bir peygamber göndermedikçe
(kimseye) azap edecek değiliz.” (İsra suresi, 15. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Doğruluktan ayrılmamak gerektiğine
B) İnsanın iradesine yön verebilmesine
C) Peygamberlere iman etmek gerektiğine
D) İbadetleri zamanında yapmak gerektiğine
E) Başkasının günahına ortak olunmayacağına

11. Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumluluk alanı
içindedir?
A) Doğum tarihi		
B) İnancı
C) Ana-babası		
D) Cinsiyeti
E) Akıl sahibi olması

A) Tevekkül
B) Rızık
C) İhsan
D) Sabır
E) Ecel

9. “…Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp güven.Çünkü Allah, kendisine dayanıp güvenenleri sever.”
(Âl-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir?
A) Rızık		
B) Tevekkül
C) Kalp			
D) İtaat
		
E) Ecel

12. Hz. Ömer, Şam’a yakın bir bölgede bulaşıcı veba salgını olduğu için oraya girmek istememiştir. Arkadaşlarının
kaderden kaçılamayacağı iddiası üzerine, Hz. Ömer’in
verdiği cevap kader konusunda bize ışık tutmaktadır.
Bu parçaya göre Hz. Ömer’in verdiği cevap aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Oradan uzak durmak da kaderdir.
B) Hastalığın bulaşması da kaderimizdir.
C) Hastalığa teslim olup beklemek de kaderimizdir.
D) Hastalıktan kaçılmaz yapacak bir şeyimiz yoktur.
E) Elimizden geleni yapmamıza gerek yoktur, bu da
kaderimizdir.

