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İNSAN VE KADERİ - 3
1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Allah, insanın hayrı yani iyiyi yapmasını ister.
B) Hayrı yaratan Allah, şerri yaratan ise kuldur.
C) Kader ve kaza, doğrudan Allah’ın ilim, irade ve kudret sıfatlarıyla ilgilidir.
D) Kadere iman, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine
inanmayı gerektirir.
E) İnsan, cüz’i iradesi ile seçer, karar verir ve ister;
Allah da külli iradesi ve kudreti ile yaratır.

2. Bir öğrencinin sınav için her türlü hazırlığını yaptıktan sonra başarıyı Allah’tan istemesi aşağıdaki
kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) İrade 		
B) Kader
C) Temenni		
D) Tevekkül
E) Tedbir

3. Aşağıdakilerden hangisi kişinin sorumluluk alanı
içindedir?
A) Çalışkan olmak
B) Doğum tarihi
C) Akıl sahibi olmak
D) Fiziksel yasalar
E) Cinsiyet seçimi

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ
4. Aşağıdakilerden hangisi kaza ve kader konusunda
toplumdaki yanlış anlayışların nedenlerinden biri
olamaz?
A) Cehalet
B) Tembellik
C) Diğerkamlık
D) Batıl inançlar
E) Sorumsuzluk

5. Her canlının sahip olduğu yaşam süresine - - - Hayatlarının sona erdiği zamana ise - - - - denir.
Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangileri gelmelidir?
A) Hayır - Şer		
B) Rızık - Ecel
C) Kader- Kaza		
D) Tevekkül - İhsan
E) Ömür - Ecel

6. Ölüm güzel şey
Odur perde arkasından haber
Hiç güzel olmasaydı
Ölür müydü peygamber
(Necip Fazıl Kısakürek)
Bu şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Ölümün güzel olduğu
B) Her canlının sonlu olduğu
C) Ölümün sessizce geleceği
D) Peygamberlerin ölümlü olduğu
E) Ölümün hayata tercih edilmesi
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7. “Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: Allah dileseydi,
ne biz ortak koşardık ne de atalarımız ortak koşardı...”
(Nahl suresi, 35. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Allah’ın inkar edildiğine
B) İradenin yok sayıldığına
C) Aklın gözardı edildiğine
D) Sorumluluğun başkasına atıldığına
E) Başkalarının yanlışlarına ortak olunduğuna

8. Peygamber Efendimiz “Hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışın.” buyurmuştur.
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Çalışma hayatı
B) Allah’a güvenme
C) Emek karşılığı rızık
D) Dünya ahiret dengesi
E) Zamanı iyi kullanma

9. Çalış!” dedikçe din, çalışmadın, durdun
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun
Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya
Zavallı dini, çevirdin onunla maskaraya!
(Mehmet Akif ERSOY)
Bu dörtlükten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
A) Dinin emri dinlenilmemiştir.
B) Dinin özünden uzaklaşılmıştır.
C) Din hurafeler içeren bir inanç sistemidir.
D) Bozuk inanışlar tevekkül ile destelenmiştir.
E) Dinde olmayan şeyler dindenmiş gibi gösterilmiştir.

10. Peygamberimiz, bir gün huzuruna gelen bir sahabiye devesini ne yaptığını sormuş, o da dışarıda boş
bir araziye bırakıp Allah’a tevekkül ettiğini söylemiştir.
Peygamberimiz onun bu davranışını şöyle değerlendirmiştir: “Önce deveni bağlayıp sonra tevekkül etseydin
ya!”
Buna göre peygamberimizin tavsiye ettiği tevekkül
anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’a dua etmek
B) Ne olursa olsun sığınmak
C) Allah’ın koruyacağını bilmek
D) Her zaman Allah’a güvenmek
E) Gerekli tüm tedbirleri alıp Allah’a güvenmek

11. Hayır ve şer kavramları hakkında aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
A) İnsan hayrı da şerri de işleyebilir.
B) Allah hayrı da şerri de işlememizi ister.
C) Allah’ın yapmamızı istediği şeyler bizim için hayırdır.
D) Allah, hayrı mükâfatlandıracak şerri ise cezalandıracaktır.
E) Hayrın ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak, iman
esaslarındandır.

12. Aşağıdakilerden hangisi tevekkülü ifade eder?
A) Alnımıza böyle yazılmış.
B) İş olacağına varır.
C) Kısmetim böyleymiş.
D) Başa gelen çekilir.
E) Tedbir kuldan takdir Allah’tan.

