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1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.3

1. 

Mete
Hakan

Bir işi yaparken elinden gelen 

gayreti göstermekle birlikte kalben 

Allah'a bağlanıp ona güvenmek, 

sonucu ondan beklemek demektir.

Tahtada tevekkül 
kavramının tanımı 
yapılmıştır.

Tahtada ömür 
kavramının tanımı 
yapılmıştır.

  

 
Öğretmen tahtaya bir tanım yazmıştır.

 Buna göre öğrencilerin bu tanım hakkında 
yorumlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir?

                                                                           

 A) Yalnız Mete’nin yorumu doğrudur.

 B) Her ikisinin yorumu doğrudur

 C) Yalnız Hakan’ın yorumu doğrudur.

 D) Her ikisinin yorumu yanlıştır.

2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hülya Hanım 
derste Esma’nın sorduğu soruya:

 “İnsanın çalışmayı bırakıp tembellik ederek kendisinin 
yapması gereken işleri Allah’a havale etmesi, doğru 
bir tevekkül anlayışı değildir. Örneğin bir öğrenci 
dersine çalışmadan “Ben Allah’ın yardımına 
güveniyorum, Allah bana yardım eder.” demesi yanlış 
bir düşüncedir. Çalışmadan, hiçbir çaba göstermeden 
başarılı olmayı beklemek tevekkül değildir.” Cevabını 
verdi.

 Buna göre Esma, Öğretmen Hülya Hanım’a 
aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

 A) İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen 
süreye tevekkül mü denir?

 B) Çaba göstermeden başarı beklemek doğru bir 
tevekkül anlayışı mıdır?

 C) Emek bir hedefe ulaşmak için gösterilen çabaya 
mı denir?

 D) Tevekkülü yanlış anlama sebepleri nelerdir?

3. Tevekkül bilincine sahip bir Müslüman, gücü oranında 
elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra sonucu 
ve başarıyı Allah’a bırakır. Her şeyin sahibi olan 
Allah’a dua ederek ona güvenir. Allah, kendisine 
inananları savunacağı ve hemen her konuda onlara 
yardım edeceğini söylemiştir. Talak Suresi 2 ve 3. 
ayetlerde şöyle buyurmaktadır: “Kim Allah(ın 
yasaklarından) sakınırsa (Allah) ona bir (çıkış) yolu 
gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim 
Allah’a güvenirse Allah ona yeter.”  

 Allah kendisine tevekkül edenlerin, önce üzerlerine 
düşen görevleri yapmalarını ister. Bir konuda hiç emek 
harcamadan beklenti içinde olmak doğru değildir.

 Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşı-
lamaz?

 A) Yüce Allah kendisine hakkıyla tevekkül edene 
yardım edecektir.

 B) Tevekkül ettikten sonra çalışmasak da olur.

 C) Doğru tevekkül anlayışına sahip Müslüman hem 
üzerine düşeni yapıp hem de Allah’a güvenilir.

 D) İnsanın bir arzusuna ulaşması için çaba sarf 
etmeden sadece dua etmesi doğru değildir.

4. 

I. “Allah kulunu kısmeti ile yaratır.”

II. “Yazın tarlada başı pişenin kışın sofrada aşı 
pişer.”

III. “Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.”

IV. “Zahmette rahmet vardır.”

 Yukarıda verilen atasözlerinden hangisi; “Eğer 
mü’minler iseniz ancak Allah’a güvenin…” (Maide 
suresi, 23. ayet) ayetiyle ilişkilendirilebilir?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.
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5.

“O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler 
verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” (Mülk 
suresi, 23. ayet)

“Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a dayanıp 
güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenle-
ri sever.” (Âl-i İmran suresi, 159. Ayet)

“Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde 
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için 
ibretler vardır.”(Câsiye suresi, 4. ayet) 

“O göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin rabbi-
dir. Şu halde O’na sabır ve sebatla kulluk et…” 
(Meryem suresi, 65. ayet) 

 Tablodaki ayetlerden hangi renkteki kutucuktaki 
ayette tevekküle vurgu yapılmaktadır?

 A) Yeşil  B) Beyaz

 C) Mavi  D) Turuncu

6. Yeşim: “Ben elimden gelen gayreti gösterdim, 
hakkında hayırlı olması için Allah’a dua ediyorum.”

 Kübra: “Derslerime düzenli gittim, evde tekrarlarımı 
yapıp çalıştım, başaracağım inşallah.”

 Suna: “Çalışmasam da ben Allah’a çok güveniyorum 
O bana yardım edecektir.”

 Aylin: “Gayret bizden takdir Allah’tandır.”

 Bu kişilerden hangisinin tutumu İslam’ın tevekkül 
anlayışına ters düşer?

 A) Yeşim  B) Kübra

 C) Suna  D) Aylin

7. Arda: Gerekli sebepleri yerine getirmeden Allah’a 
tevekkül ediyorum deyip beklemek doğru değildir.

 Mine: Bir işi başarmak için sadece oturup dua etmemiz 
yeterlidir.      

 8. sınıf öğrencileri Arda ve Mine’nin “tevekkül” 
konusuyla ilgili ifadeleri için aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

Arda Mine

A) Doğru Doğru

B) Doğru Yanlış

C) Yanlış Yanlış

D) Yanlış Doğru

8. (….) İnsan hayatta başarılı olmak istediklerine ulaşmak 
istiyorsa çok çalışıp üzerine düşen sorumlulukları 
yerine getirmelidir.

 (….) Başarı veya başarısızlık genel olarak kişinin 
emek harcamasına, gayret göstermesine bağlıdır.

 (….) Allah’a tevekkül ettikten sonra çalışmasak da 
olur.

 Yukarıda “tevekkül” konusuyla ilgili verilen bilgilerden 
doğru olanların yanına ‘’D’’ yanlış olanların yanına ise 
‘’Y’’ işareti konulacaktır.

 Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi olmalıdır?

    

 A) D-D-Y  B) D-Y-Y

 C) D-Y-D  D) Y-D-D
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Onur Yiğit (Onur Hoca)


