
8. SINIF 1. ÜNİTE 
KAZA VE KADER 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
1- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A- Kul kazanıcı Allah yaratıcıdır. 
B- Olacak olan şeyleri Allah’ın önceden bilmesine kaza denir.   
C- İyi, güzel ve faydalı işlere hayır denir.  
D- İnsana ait iradeye Cüzi ( sınırlı) irade denir. 
 
Arda: Hayır ve şer Allah’tandır 
Tuncay: Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir 
Semih: Allah yapacaklarımızı önceden bilmektedir 
Servet: Allah yapacaklarımızı bildiği için sorumlu olmayız 
2- Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin 
görüşü doğru olarak kabul edilemez?  
A) Arda   B) Tuncay   C) Semih   D) Servet 
 
“ Yüce Allah insana diğer varlıklardan farklı olarak ________ ve ________ 
vermiş, insanı davranışlarında özgür bırakmış ve onu yaptıklarından 
sorumlu tutmuştur. ”  
3- Yukarıdaki cümledeki boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? 
a) Beyin ve göz  b) El ve ayak  c) Akıl ve irade    d) Akıl ve sevgi 
 
4- Aşağıdakilerden hangisi Allahın takdirine inanmanın faydaları arasında 
yer almaz? 
a) Bize ümitsizliğe düşmemeyi öğretir     
b) Sorumluluk duymadan yaşamayı öğretir 
c) Çok çalışıp hak etmeyi öğretir      
d) Olaylar karşısında sabırlı olmayı öğretir. 
 
5- Hangisi kadere inanmanın bir faydası değildir? 
A) Kader, Allah’ın bizimle ilgilendiğini ve O’nun gözetimi altında 
olduğumuzu düşündürür ve bizi rahatlatır. 
B) Kader insanı bir kısım zorluklar karşısında sabırlı olmaya davet eder. 
Kader inancı insanı zor zamanlarında teselli eder. 
C) Kader inancı insanı sürekli çalışmaya ve hayatına olumlu anlamda yön 
vermeye davet eder. 
D) Kadere göre her insanın rızkı ve eceli bellidir; o halde insan rızkı ve 
hayatı için fazla çaba gösterip yorulmamalıdır. 
 
6- Aşağıdakilerden hangisi kadere imanın bir insana sağladığı faydalar 
arasında yer almaz? 
A) Hürriyetinin bilincine vararak iyi kullanmak 
B) Sorumluluklarını unutmadan tercih yapmak 
C) Gücünün yettiği her şeyi yapmaya çalışmak 
D Başımıza gelen kaza ve belalara karşı sabırlı olmak 
 
7- Kadere imanla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur? 
l-  Kadere inana bir insan dünyadayken elinden geldiği kadar çalışır ve 
daha iyi bir hayat için uğraşır. 
ll-  Kadere inanan bir insan her şeyi Allah'ın takdir ettiğine inanır ve 
kendisinin bir şey yapamayacağını düşünür. 
lll- Kadere inanan bir insan hayatın zorluklarına karşı yılmaz daha çok 
çalışır ve mücadele eder. 
A- I-II   B- I-III   C- II-III   D- I-II-III 
 
8- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. 
A-Kader: Ezelde Allah’ın her şeyi bilip takdir etmesidir. 
B-Kaza: Allah’ın kanunlarının sürekli olarak gerçekleşmesidir. 
C-Allah’ın her şeyi kuşatan sonsuz iradesine Külli irade denir. 
D-Hayrı yaratan Allah, şerri yaratan Şeytandır. 
 
9- Mahmut öğretmen “kader ve kaza” konusuyla ilgili öğrencilere bilgi 
verecektir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisini söylerse yanlış bir bilgi 
verir?  
a) Yüce Allahın evrene koyduğu ölçü ve düzene kader denir.  
b) Cenab-ı hakkın ezelde irade ettiği ve takdir buyurduğunun 
gerçekleşmesine kaza denir. 
c) Kader ve kaza islamın şartlarındandır. 
d) Müslümanlar kader ve kazaya iman ederler. 
 
Yalçın: Kader ve kaza dinimizin inanç esaslarından biridir 
Hüseyin: Allah insanın yapacaklarını ezeli ilmiyle bilmektedir 
Ferdi: İnsanlar Allah’ın yazdığı şekilde davranışlarda bulunurlar 
Mevlüt: Evrendeki her şey Allah'ın belirlediği yasalara göre düzenlenmiştir 
10- Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi 
öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?  
A) Yalçın   B) Hüseyin  C) Mevlüt   D) Ferdi  
 

 
 
 
 
 
11- Evreni ve evrendeki bütün canlıları Yüce Allah yaratmıştır. Onu 
yarattığı her şey dengeli, düzenli ve ölçülüdür. Mesela dünyayı saran 
atmosfer tabakası olmasa dünyamızda yaşam olmazdı. Biraz kalın ya da 
ince olsa bile yaşam çok farklı ya da imkânsız olurdu. 
Yukarıda verilen parçadan yola çıkarsak aşağıdakilerden hangisi bu 
konuyu Kur’an-ı Kerim’de dile getiren ayetlerden biri değildir? 
A) “Biz her şeyi belli bir ölçüye göre yarattık.” 
B) “Göğü Allah yükselti ve mizanı Bozmayın.” 
C) “O, (Allah) her şeyi bir ölçüye yapıp ona yolunu göstermiştir.” 
D) “ yaz” 
 
I-  " Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. " ( 54/49 )     
II- " Güneş ve ayın hareketleri bir ölçüye göredir. " ( 55/5 )  
12- Yukarıda, Kur’an-ı Kerim’de yer alan iki ayetin meali verilmiştir. Bu 
ayet meallerinden hareketle aşağıdaki hangi sonuca ulaşılamaz? 
A) Her şeyin Allah tarafından yaratıldığı 
B)Güneş ve ayın bir düzen içinde hareket ettiği  
C) Evrenin yaratılışının tesadüfen olduğu 
D) Her şeyin yaratılmasında bir düzen olduğu 
 
"...Allah'ın katında her şey bir ölçüye göredir." (Ra'd suresi, 8) 
"...Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır." (Furkan 
suresi, 2) 
13- Yukarıdaki ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine 
ulaşılamaz? 
A) Evren gelişigüzel yaratılmıştır  
B) Her şeyin yaratılmasında bir düzen vardır 
C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır  
D) Her şey Allah tarafından yaratılmıştır 
 
‘Onun katında her şey bir ölçü iledir.’ 
‘Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.’ 
14- Yukarıdaki ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılır? 
A) Her şeyin bir sonu olduğu 
B) Herkesin çalıştığının karşılığını alacağı 
C) İnsan Allah’ın yarattıklarını düşünüp ibret almalı 
D) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı 
 
15- Atmosferin yanısıra "Van Allen Kuşakları“ denilen ve Dünya'nın 
manyetik alanından kaynaklanan bir tabaka da, gezegenimize gelen zararlı 
ışınlara karşı bir kalkan görevi görür. 
Yukarıda 1. veri Kur’an’nın verisi, 2 ve 3. veriler bilimsel verilerdir. Bu 
veriler beraber dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır? 
a) Astronominin önemli oluşuna 
b) Bilimin gelişmiş olduğuna 
c) Gökyüzünün korunmuş oluşuna 
d) Bilimsel verilerin Kur’an’ın verilerini doğrular nitelikte oluşuna  
 


