
1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.2
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 Bu verilen bulmacada aşağıdaki sorulardan 
hangisinin cevabı yoktur?

 

 A) Yüce Allah’ın sınırsız iradesine ne denir?

 B) İnsanın düşünebilme yeteneğine ne denir?

 C) Kişinin özgür iradesiyle yaptığı davranışların 
sonucunu üstlenmesine ne denir?

 D) Yüce Allah’ın evrende koymuş olduğu tüm 
yasalara ne denir?

2. Kur’an’da aklını kullanmayanların kötü bir sonuçla 
karşılaşacakları belirtilmiştir. İnanan bir insan, aklın 
Allah tarafından kendisine verilen bir lütuf olduğunu 
bilir. İnsan, Allah’ın kendisine verdiği bu nimetin 
farkında olmalıdır. Kendisine ve çevresine zarar 
verecek davranışlardan kaçınmalıdır. Şûra suresinin 
30. ayetinde, “ Başınıza gelen herhangi bir musibet, 
kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” 
buyrularak insanın düşüncesizce hareket etmesinin 
sonuçlarına katlanacağı vurgulanmıştır.

 Buna göre; 

 I. Akıl Yüce Allah’ın insana verdiği önemli 
nimetlerden birisidir.

 II. İnsan kendi yaptıklarından sorumlu tutulmuştur.

 III. İnsanın sınırsız özgürlüğü ve sınırsız sorumluluğu 
vardır.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) I, II ve III

3. I. İnsan özgür iradesiyle işlediklerinden sorumlu 
tutulmuş mudur?

 II. Allah’ın bizim ne yapacağımızı bilmesi bizim 
irademizi kısıtlamış mıdır?

 III. İnsanoğlu akıl ve irade sahibi olduğu için 
davranışlarından sorumlu tutulan bir varlık mıdır?

 Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan 
hangisinin cevabı “Evet”tir?

 A) Yalnız I  B) I ve II

 C) I ve III  D) I, II ve III

4. Aşağıda, 8. sınıf I. dönem yazılı sınavında sorulan 
sorulardan bir tanesi verilmiştir. 

 Soru: İnsanın özgür iradesiyle ilgili olan bir ayet 
yazınız? 

 Buna göre bu soruya aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi doğru cevap verememiştir?

 
 

A)
“O’na iki yolu (iyi ve kötüyü) gösterdik…” 
(Beled suresi, 10. ayet)

B) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. 
İster şükredici olsun ister nankör.” 
(İnsân suresi, 3. ayet)

C) “Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin 
hükümranlığı Allah’a aittir. O her şeye 
kadirdir.”(Maide suresi, 120. ayet)

D) “Kim doğru yolu seçerse, kendisi için 
seçmiş olur; kim de doğru yoldan 
saparsa, kendi zararına sapmış olur…” 
(İsrâ suresi, 15. ayet)
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5. 

Konu: İnsan iradesi ve kader

Soru: Cüz–i irade ne demektir?

 
Öğretmenin öğrencilere yönelttiği “Tahtaya 
yazdığım sorunun cevabı nedir?” sorusunun doğru 
cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği 
davranışların sonucunu üstlenmesi demektir.

 B) İnsanın kendi seçimlerine ait olan sınırlı iradesidir.

 C) Allah’ın her şeyi belli bir düzen içinde 
programlamasıdır.

 D) İnsanın iki şey arasından birini tercih etme 
yeteneğidir.

6. 

Ramazan Melisa

İnsanın kendi iradesin-
de olan durumlar

İnsanın kendi iradesin-
de olmayan durumlar

I.   Mesleğini seçmek
II.  Cinsiyetini seçmek
III. İbadet etmek

I.   Arkadaşını seçmek
II.  Annesini seçmek
III. Doğum tarihini belir-

lemek

 Ramazan ve Melisa, insanın iradesi ve kader 
konusunda bir tablo hazırlamıştır

 Bu öğrencilerin verdiği örneklerden hangisi 
birbiriyle yer değiştirirse tablolar doğru hale gelir?

 

    Ramazan  Melisa

 A)      II.      I.

 B)      II.      II.

 C)      III.      II.

 D)      I.       III.

7. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Gülistan 
Hanım, 8/A sınıfı öğrencilerine “Arkadaşlar, insanın 
sorumlu bir varlık olması onun hangi özelliğiyle 
ilgilidir?” sorusunu sormuş ve öğrenciler şu cevapları 
vermiştir:

 Fatmagül: Sindirim, dolaşım ve boşaltım gibi 
sistemlere sahip olmasıyla

 Semanur: Evlenip, aile hayatı kurabilmesiyle

 Elifnur: Akıllı ve düşünebiliyor olmasıyla

 Sudenaz: İki ayağı üzerinde yürüyebilen tek canlı 
olmasıyla

 Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi öğretmen 
hanımın sorduğu soruya doğru cevap vermiştir?

 A) Fatmagül  B) Semanur

 C) Elifnur  D) Sudenaz

8. 
Allah insanlar için peygamberler göndererek nelerin 

iyi nelerin kötü olduğunu açıklamıştır.

Herkese kendi yaptığı 

günahtan sorulacaktır.

Herkes aynı kaderi 

yaşamaktadır.
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 Yukarıdaki şemada “insanın iradesi ve kader” ile 
ilgili cümlelerin doğru veya yanlış olmasına göre 
hareket edildiğinde aşağıdaki rakamlardan 
hangisine ulaşılır? 

 A) I  B) II C) III D) IV
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                     Hazırlayan
     Dkab Öğretmeni Onur YİĞİT


