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1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.3

1. 

Onur Öğretmen

“Eğer mü’minler iseniz ancak 

Allah’a güvenin…” (Maide suresi, 

23. ayet) 

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a 

güvenip dayan.” (Furkan suresi, 58. 

ayet) 

 Öğretmen Onur Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayetlerin konusu 
nedir?” sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci doğru 
cevap vermiştir?

 A) Ömür  B) Tevekkül

 C) Sağlık  D) Başarı

2. İnsan olması istediği bir iş için elinden gelen gayreti 
gösterdikten sonra, bu işin sonucunun hakkında 
hayırlı olması için Yüce Allah’a dua etmeli ve O’na 
güvenmelidir.

 Yukarıda hakkında bilgi verilen kavramla ilgili olan 
atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) ”Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde 
bulunmaz.”

 B) “Eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra da Allah’a 
ısmarla.”

 C) “Yarım hekim candan eder, yarım hoca dinden 
eder.”

 D) “Nasibin varsa gelir Hint’ten Yemen’den nasibin 
yoksa ne gelir elden.”

3. 

 Hayatta istediklerimizi elde etmenin yolu, çaba 
göstermekten ve çok çalışmaktan geçer. Bir kimse 
hedeflerine ulaşmak ve bu yolda başarılı olmak için 
çalışmak zorundadır. Emek harcamadan istediklerimizi 
elde etmeyi istemek doğru bir tutum değildir. Örneğin 
bir öğrencinin başarılı olması için, derslerine düzenli 
olarak gitmesi, derslerini derste anlayarak dinlemesi, 
evde de tekrar edip, düzenli olarak ders çalışması 
gerekmektedir.

 Bu metne göre;

 I. Başarı kendiliğinden gelen bir şey değildir.

 II. İnsan isteklerine ulaşmak için gayret göstermelidir.

 III. Başarılı olmak için çalışıp, Allah’ın yardımına 
güvenmeliyiz.

 ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

4. Öğretmen: “Serkan, Hem elimizden gayreti gösterip 
hem de Yüce Allah’a güvenip, O’ndan yardım 
dilemeye ne denir?”

 Serkan: ?

 8/A sınıfı öğrencilerinden Serkan, öğretmenin sor-
duğu soruya aşağıdakilerden hangisini söylerse 
doğru bir cevap vermiş olur?

 A) Ecel  B) Tevekkül

 C) Ömür  D) Başarı
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5. İslam dinine göre başarı Allah’tandır, insan bir işte 
başarılı olmak için çalışır, emek harcar. Fakat o işin 
sonunda başarıya ulaşılabilmesi, Yüce Allah’ın 
takdiriyle mümkündür. İnsan, iradesini doğru kullanıp 
güzel bir niyetle güzel işler yapmaya yönelirse Allah 
ona başarı verir. 

 İnsan bir işi için elinden gelen gerekli çabayı gösterip 
çalışmalıdır. Başarı çalışmadan kendiliğinden gelen 
bir şey değildir. Yüce Allah bir Kur’an-ı Kerim ayetinde 
şöyle buyurarak: “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı 
vardır.” (Necm suresi, 39. ayet)

 Bu metinden hareketle; 

 I. İnsanın bir şey elde etmesi kendi çalışmasına 
bağlı kılınmıştır.

 II. Bir işi başarmak için sadece dua etmemiz 
yeterlidir.

 III. İnsan iradesini kullanıp güzel işler yapmaya 
yönelirse Allah’ta ona başarı nasip edecektir.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

6. 
Çalışmadan başarılı olmayı beklemek tevekkül 

anlayışıyla bağdaşmaz.

Bir işi başarmak için 

sadece oturup dua 

etmemiz yeterlidir.

Tevekkül eden 

vicdanen kendini 

huzurlu hisseder.
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 Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yanlış 
olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki 
rakamlardan hangisine ulaşılır? 

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

7. I. Kişinin çalışıp elinden gelen gayreti göstermeden, 
ben Allah’a çok güveniyorum O bana başarı 
verecektir demesi doğru bir tutum mudur?

 II. Genel olarak insanın başarılı veya başarısız 
olması kendi gayretine mi bağlıdır?

 III. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen 
süreye tevekkül mü denir?

 IV. Yüce Allah kendisine tevekkül edenlerin, önce 
üzerlerine düşen görevleri yapmalarını mı 
istemektedir?

 Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan 
hangilerinin cevabı “Evet”tir?

 A) Yalnız I  B) I ve III

 C) II ve IV  D) I, II ve IV

8. Osman: “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir.” 
(Hud suresi, 6. Ayet)

 Pınar: “Kararını verdiğin zaman da artık Allah’a 
dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp 
güvenenleri sever.”  (Âl–i İmran suresi, 159. Ayet)

 Yukarıdaki 8/B öğrencileri Osman ve Pınar’ın 
söyledikleri ayetlerin ilişkili olduğu konular 
aşağıdakilerden hangisidir?

Osman Pınar

A) Rızık Ecel

B) Rızık Tevekkül

C) Tevekkül Rızık

D) Ömür Tevekkül
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                     Hazırlayan
     Dkab Öğretmeni Onur YİĞİT


