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1. ÜNİTE: KADER İNANCI

1. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur Bey 
derste Melisa’nın sorduğu soruya:

 “Gezegenlerin Güneş etrafında belli bir hesaba göre 
hareket etmesi, Güneşin her zaman doğudan tam 
vaktinde doğup kendisine verilen ısıtma ve aydınlatma 
görevini uyumlu ve düzenli bir şekilde yerine getirmesi, 
atmosferin dünyamızı zararlı ışınlardan koruyucu 
özellikte yaratılması, havadaki oksijen oranının canlı 
yaşamına uygun oranda olması gibi örnekler Yüce 
Allah’ın her şeyi belli bir düzene göre yarattığını 
göstermektedir.” cevabını verdi.

 Buna göre Melisa, Öğretmen Onur Bey’e aşağıdaki 
sorulardan hangisini sormuştur?

 A) Allah kâinatı yarattıktan sonra kâinatın işleyişine 
karışmamakta mıdır?

 B) Yeryüzünde ilk olarak bitkiler mi yaratılmıştır?

 C) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasına 
örnekler verebilir misiniz?

 D) Allah kâinatı yaratmadan önce onu canlıların 
yaşayabileceği bir şekilde hazırlamış mıdır?

2. Arda: “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)

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

 Fatih: “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan 
odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.” 
(Enbiya suresi, 33. ayet)

 Selman: “Güneş ve Ay belirli bir hesaba göre hareket 
etmektedir.” (Rahman suresi, 5. ayet)

 Bu öğrencilerden hangisinin söylediği ayet fiziksel 
yasalarla ilgili değildir?

 A) Arda  B) Ramazan

 C) Fatih  D) Selman

3. 

 Deve çölde insanların ulaşım sağlayacağı adeta bir 
çöl gemisi gibidir. Deve açlık ve susuzluğa günlerce 
dayanır, günler boyu, sırtında yüzlerce kilo ağırlıkla 
yol katedebilir. Bir yağ yığıntısı şeklindeki hörgücü 
sayesinde deve susuz çöl şartlarında 3 hafta su 
içmeden yaşayabilir. Bütün vücudunu kaplayan sık 
tüyler çölün yakıcı güneşinin hayvanın derisine 
ulaşmasına engel olur. Bunlar aynı zamanda soğukta 
da hayvanın ısınmasını sağlarlar. Çöl develeri 70°C’lik 
sıcaklıktan etkilenmezken, çift hörgüçlü develer sıfırın 
altında 52 derecelik soğuklarda yaşayabilmektedir. 
Deve için sıraladığımız özellikler, devenin, kurak 
ortamlar için özel bir yaratılışla var edildiğini ve insanın 
hizmetine verildiğini göstermektedir. Ve bu da 
düşünen insanlar için açık bir yaratılış harikasıdır.

 Bu paragraf aşağıdaki ayetlerinden hangisiyle 
ilişkilendirilemez?

 A) “İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl 
yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, 
yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?” 
(Ğaşiye suresi, 17-20. Ayetler)

 B) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi 
nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor 
musunuz?” (Zariyat suresi, 20-21. ayetler)

 C) “Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde 
korkup, sakınan bir topluluk için elbette ayetler 
vardır.” (Yunus suresi, 6. ayet)

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

4. (I) Yüce Allah bu dünya hayatını insanların hangisinin 
daha güzel işler yapacağını denemek için yaratmıştır. 
(II) Dünyada önemli olan çok uzun yaşamak değil, 
dünyada kendisine verilen ömür süresini Yüce Allah’ın 
istediği gibi en güzel bir şekilde değerlendirmektir. (III) 
Dünyadaki her canlının bir sonu olduğu gibi evrenin 
de bir sonu vardır. (IV) Kendisine verilen ömür süresini 
gereğince değerlendiremeyip ömrünü boş, faydasız 
ve günahlar içinde geçirenler ahirette büyük bir zarar 
içinde olacaklardır.

 Verilen paragrafta düşünce bütünlüğünü bozan 
cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.
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5. I. İnsanın sınırlı olan iradesine cüz-i irade mi 
denilmektedir?

 II. İnsan iyiliği de kötülüğü de kendi iradesiyle mi  
seçmektedir?

 III. Herkes aynı kaderi mi yaşamaktadır?

 IV. İnsan akıl ve irade sahibi olduğu için mi yaptığı 
davranışlardan sorumludur?

 Öğretmen 8. sınıf öğrencisi Hiranur’a yukarıdaki 
soruları sorarak sözlü yapmaktadır. Hiranur her bir 
doğru cevabından 25 puan alacaktır. 

 Buna göre Hiranur, yukarıdaki soruların tümüne 
“Evet” diyerek cevap verdiğine göre toplam kaç 
puan almıştır?

 A) 100         B) 75             C) 50              D) 25

6. 
KAVRAMLAR AYETLER

I. Ömür 
“İşte Allah’a teslim olan-
lar, artık onlar gerçeği ve 
doğruyu araştırıp bulan-
lardır.” (Cin suresi, 14. 

ayet)

II.
Özgür irade

““Şüphesiz biz ona doğru 
yolu gösterdik. İster şük-
redici olsun ister nankör.” 

(İnsân suresi, 3. ayet)

III.
Ecel

“Her can, ölümü tadacak-
tır. Sonunda bize döndü-
rüleceksiniz.” (Ankebût 

suresi, 57. ayet)

IV. Tevekkül
“Ölümsüz ve daima diri 

olan Allah’a güvenip 
dayan.” (Furkan suresi, 

58. ayet)

 Tabloda bazı kavramlarla ayetler eşleştirilmiştir.

 Buna göre bu kavramlarla eşleştirildikleri ayetler-
den hangisi birbirleriyle ilişkilendirilemez?

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

 7. Bir işi yaparken elinden gelen gayreti göstermekle 
birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, sonucu 
ondan beklemektir. Yani hem üzerimize düşeni 
yapmak hem de Allah’a güvenmek, O’ndan 
hakkımızda hayırlı olanı istemektir.

 Yukarıda hakkında bilgi verilen kavramla ilgili olan 
ayet aşağıdakilerden hangisidir?

 A) “O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlinizi ve 
açığınızı bilir...” (En’am suresi, 3. ayet)

 B) “Kim zerre miktarı hayır işlemişse onu görür. Kim 
de zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” (Zilzal 
suresi, 7 ve 8. ayetler) 

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

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

8. 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. Onun 
bildirdiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir 
şeyi tam olarak bilemezler. Onun kür süsü gökleri ve 
yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor 
gelmez; o, yücedir, büyüktür. (Baraka suresi, 255. 
ayet)

 Bu ayette (Ayete’l-Kürsi) Yüce Allah ile ilgili aşa-
ğıdakilerden hangisini değinilmemiştir?

 A) O’nun bütün evrenin idaresini yürüttüğüne

 B) O’nun büyüklüğüne

 C) O’nun varlığının başlangıcının olmadığına

 D) O’nun insanların her yaptığından haberdar 
olduğuna
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