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1. ÜNİTE: KADER İNANCI
ÜNİTE TEKRAR TESTİ

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sevim Hanım,
8/A sınıfı öğrencilerine “Arkadaşlar toplumsal yasalarla
ilgili bir ayet söyler misiniz?” sorusunu sormuş ve
öğrenciler şu cevapları vermiştir:

3.

Melek: “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan
gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa
gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara) akar gider
yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen
Allah’ın yaratmasıdır...” (Yasin suresi, 37, 40. ayetler)
Hiranur: “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de bir
an öne alabilirler.” (A’raf suresi, 34. ayet)
Nisanur: “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan
yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar
sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir
biçim verdik...” (Mürselât suresi, 20, 23. ayetler)

“Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir
bak, bir bozukluk görüyor musun?”(Mülk suresi, 3.
ayet)

Ezgi: “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar
yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan
O’dur…” (Ra’d suresi, 3. ayet)

Bu ayete göre;

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

III. Kâinatta bir düzen vardır.

A) Melek

B) Hiranur

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Nisanur

D) Ezgi

C) I ve II

D) I, II ve III

I.

Allah’ın yaratmasında bir uygunsuzluk görülmez.

II. Allah yaratandır.
İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

4.

Öğretmen: Arkadaşlar! Evrendeki ölçü ve düzene ait
ayetlerden örnekler verebilir misiniz?
Buna göre öğretmenin sorduğu soruya verilen
cevaplardan hangisi uygun değildir?

2.
Canl›
Madde

Büyüme
Beslenme

A) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)
dir. ... Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o
koydu. Sakın dengeyi bozmayın.” (Rahmân
suresi, 5-8. ayetler)
B) “...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir.”
(Rad suresi, 8. ayet)

Hangi renk kutucuktaki verilen, biyolojik yasalarla
doğrudan ilgili bir kavram değildir?

C) “....Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan; sana
vekil olarak Allah yeter.” (Nisa suresi, 81. ayet)

A) Yeşil

B) Turuncu

C) Mavi

D) Pembe

D) “Biz gökten belli bir ölçüye göre suyu indirdik de
(faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk...”
(Mü’minun suresi, 18. ayet)
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“Hiçbir günahkâr başkasının günahını çekmez.”
(Necm Sûresi: 38. ayet)

7.

II. “Allah’ın sana verdiğinden (onun yolunda
harcayarak) ahiret yurdunu iste, dünyadan da
nasibini unutma…” (Kasas suresi, 77. ayet)

İnsan için belirlenen ömür bitince ecel gelip ölüm
gerçekleşir.
Allah kıyametin ne zaman kopacağını peygamberlerine bildirmiştir.

III. “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek
için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk suresi, 2.
ayet)

Dünyada yaşayan varlıkların yanı sıra evrenin de
bir sonu vardır.

IV. “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura
suresi, 30. ayet)

Tablodaki ifadelerden hangi renkteki kutucuktaki
ifade “ecel ve ömür” konusuyla ilgili doğru bilgi
içermemektedir?

Yukarıdaki ayetlerden hangisi “her koyun kendi
bacağından asılır.” atasözüyle anlamca aynı
doğrultudadır?
A) I.

B) II.

C) III.

Ecel, ömür denen yaşam süresinin sonlanmasıdır.

D) IV.

A) Yeşil

B) Beyaz

C) Mavi

D) Turuncu

8.

6.

İnsanın eylemleri, zorunlu eylemler ve seçime dayalı
eylemler olmak üzere iki kısma ayrılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın seçime
dayalı eylemlerinden biri değildir?

A) İyilik ya da kötülük yapması
B) İnsanın ne zaman ve nerede öleceği
C) İbadetlerini yapan biri olup olmaması
D) Çalışıp başarılı biri olması

Allah, ondan başka ilah yoktur; O, diridir, bütün
varlığın idaresini yürütendir. Kendisine ne uyku
gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin
hepsi onundur. İzni olmadan onun katında kim
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Ona hiçbir şey gizli kalmaz.) Onun
bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir
şeyi tam olarak bilemezler. Onun kürsüsü gökleri
ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Bakara suresi,
255. ayet)

Yukarıda verilen ayete göre, Yüce Allah ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kullarının her şeyini bildiği
B) Hiç uyamadığı
C) Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin sahibi
olduğu
D) Hiçbir şeye muhtaç olmadığı

