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İNSAN VE KADERİ - 4
1. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”
(Necm suresi, 39. ayet)

DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

4. Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde tırmanmamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesaja
uygun düşmemektedir?

Bu sözde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Herkes ektiğini biçer.
B) Ne kadar iş o kadar aş.
C) Komşuda pişer bize de düşer.
D) Emek olmadan yemek olmaz.
E) Zahmet olmadan rahmet olmaz.

A) Herkes başarılı olmak için çalışır.
B) Başarılı olmak herkesin hakkıdır.
C) Başarılı olmak insanı güçlü kılar.
D) Başarılı olmanın şartı çalışmaktır.
E) Bütün insanlar başarılı olmak ister.

2. Aşağıdakilerden hangisinde tevekkül doğru olarak
anlaşılmıştır?
A) Çalışmadan imtihana girmek.
B) Tarlayı sürmeden tohum ekmek.
C) İlaç kullanmadan şifa beklemek.
D) Hırsıza karşı evin kapısını kilitlemek.
E) Şans oyunları ile geçinmeye çalışmak.

3. • “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır”
(Rahman suresi, 26.ayet)
• “Allah’ın izni olmadan hiç bir kişi ölmez. (Ölüm) belirli
bir süreye kadar yazılmıştır...”
(Al-i İmran suresi, 145.ayet)
Bu ayetlerdeki ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her canlının bir sonu vardır.
B) İnsan yaptıklarından sorumludur.
C) Kıyametin bilgisi Allah katındadır.
D) Evrende müthiş bir uyum ve düzen vardır.
E) Allah,iyi davranışta bulunanları ödüllendirecektir.

5. Aşağıdakilerden hangisinin İslam’ın tevekkül anlayışına uygun davrandığı söylenemez?
A) Tarlasını ekip sulayan çiftçinin
B) Baret kullanmadan inşaatta çalışan işçinin
C) İlaçlama yaparken maske takan ziraatçinin
D) Aracının bakımını yaptırıp yola çıkan sürücünün
E) Derslerine çalışıp başarı için dua eden öğrencinin

6. Kültürümüzde, bir işin olması istendiğinde söylenen söz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Barekallah		
B) Elhamdülillah
C) Maşallah 		
D) Sübhanallah
E) İnşaallah
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7. I. Akıl, insanı diğer canlılardan farklı kılar.
II. İnsan her seçiminden dolayı sorumlu tutulmaz.
III. İnsan, yaptıklarından dünyada ve ahirette sorumludur.
İnsanın sorumluluğu ile ilgli numaralanmış cümlelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II		
B) II ve III
C) I ve III		
D) I, II ve III
E) Yalnız III

8. “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a ait olmasın…” (Hud suresi, 6. ayet)
Bu ayette vurgulanan yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rızkı bitenin ölüm vakti gelmiştir.
B) Rızkın sahibi Allah’tır.
C) Allah, rızkı isteyene verir.
D) Yeryüzünde rızık boldur.
E) Canlılar rızıkla beslenir.

9. Allah’a dayandım de sen çıkma yataktan
Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan
Ecdadını zannetme asırlarca uyurdu
Nereden bulacaktın o zaman bu eldeki yurdu?
(Mehmet Akif Ersoy)
Bu dizelerde yanlış anlaşıldığı için eleştirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kader
B) Tevhit
C) İman
D) İbadet
E) Tevekkül

10. Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevekkül kavramıyla
ilgili değildir?
A) “...Allah’ın izni olmadan bizim size bir delil getirmemize imkan yoktur. Mü’minler ancak Allah’a dayansınlar.” (İbrahim suresi, 11. ayet)
B) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan.
O’nu hamd ile tesbih et...” (Furkan suresi, 58. ayet)
C) “....Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp
güven...” ( Al-i İmran suresi, 159. ayet)
D) “ O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi ve açığınızı bilir...” (En’am suresi, 3. ayet)
E) “....Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan; sana vekil
olarak Allah yeter.” (Nisa suresi, 81. ayet)

11. “Bilsin ki, insan için kendi çalışmasından başka bir şey
yoktur. Çalışması da ileride görülecektir. Sonra ona karşılığı tastamam verilecektir.” (Necm suresi, 39-41. ayetler)
Bu ayetler aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ilgilidir?
A) Emek - Rızık		
B) Hayır - Şer
C) Akıl - İrade		
D) Ömür - Emek
E) Özgürlük - Sorumluluk

12. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip
satması dilenmesinden hayırlıdır.”
Bu hadiste verilmek asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dilencilik yapmak
B) Ticaret ile uğraşmak
C) Hırsızlık yapmamak
D) Çaba göstermeden kazanmak
E) Emek sarf ederek kazanmak

