
8. SINIF 1. ÜNİTE 
KAZA VE KADER 

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

 
 
1- Songül: İrade güçlü ve kuvvetli olmak demektir.  
Eda: Rızık Allah'ın bizler için yarattığı her türlü nimetlere denir. 
Burcu: Ecel canlıların hayatının sona ermesidir. 
Ecrin: Emek çalışmak ve gayret etmektir. 
Songül, Eda, Burcu ve Ecrin kendilerine bazı kelimelerin anlamlarını 
açıklamışlardır. Hangisinin açıklaması yanlıştır? 
A) Songül   B) Eda   C) Burcu   D) Ecrin 
 
2- ”Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce 
Rabb’inin varlığı süreklidir.” Ayeti, yaratılmış olan tüm varlıkların bir 
ömürleri olduğunu vurgular. Yaşamın sonlu olduğu bilincinde olan bir 
mümin yaşamını doğru değerlendirirken hangisini yapmaz? 
A) Çevresine ve topluma karşı görevlerini yerine getirir 
B) Vaktinin kıymetini bilir 
C) Gününü gün eder. Ölümlü biri olarak her istediğini yaşamak için 
uğraşır. 
D) İbadetlerini titizlikle yerine getirir. 
 
3- “Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût 
Sûresi, 57) ayeti neyi ifade etmektedir?  
A) Herkesi sevmemiz gerektiğini  
B) Yaptığımızdan sorumlu olduğumuzu 
C) Her şeyin bir sonu olduğunu  
D) İyilik yapmamız gerektiğini 
 
4-  “Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve çalışması da 
yakında görülecektir” ayetinde neyin önemi vurgulanmıştır? 
a)Çalışmadan başarılı olunamayacağının 
b)Başarılı insanların doğuştan geldiğinin 
c)Başarının şans işi olduğunun 
d)Başarının sadece sözlü dua ile olacağının 
 
5- Tüm canlılara rızık veren Allah, bizleri de rızıklandırır. Fakat bu dünya 
sebepler dünyasıdır. Bize düşen rızkın temini için emek sarf etmektir. 
Kuşlar, karıncalar ve arılara baktığımızda onların da rızıklarını temin için 
gayret ettiğini görmekteyiz 
Yukarıdaki paragraftan hareketle aşağıdaki davranış biçimlerinden hangisi 
dinimizin özüne aykırı bir davranıştır? 
A-) Tarlasını ekip bakımını yapan bir çiftçinin dua etmesi 
B-) SBS sınavı için çok çalıştıktan sonra ve dua eden öğrenci 
C-) Trafik kurallarına uyup dua ederek yola çıkan sürücü  
D-) Sürekli ibadet ederek rızık için Allah’a dua eden kişi 
 
6- İslam, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz. 
El açıp dilenmeyi,’rızkı veren Allah’tır’ diyerek çaba ve gayret göstermeden 
başkalarından beklemeyi uygun görmez 
Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A-) İslam, çalışıp çabalamayı teşvik eder  
B-) Rızkı Allah verir, yorulmamıza gerek yoktur  
C-) Dinimiz başkalarına el açıp dilenmeyi hoş karşılamaz  
D-) İslam, üretimi teşvik eder  
 
7- ‘Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce 
Rabb’inin varlığı süreklidir.’ ( Rahman,26-27.ayet) 
Buna göre yukarıdaki ayette anlatılan kavram hangisidir? 
A-) Ecel   B-) Kader   C-) Tevekkül  D-) Kaza 
  
Ferhunde: Çalışmayıp, kendi yapmamız gereken işler için dua edebiliriz. 
Fikret: İnsan ancak çalışmasının karşılığını elde eder 
Necla: İnsana çalışmasının karşılığı eksiksiz verilecektir 
Şevket: Dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşabilmenin yolu çalışmaktan 
geçmektedir 
8- Yukarıda bazı öğrenciler davranışlarını belirtmişlerdir. Hangi öğrencinin 
davranışı doğru olarak kabul edilemez?  
A) Şevket  B) Necla  C) Fikret  D) Ferhunde 
 
9- Dünya hayatıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 
A) İnsan hayatın sonlu olduğunun bilincinde olarak ömrünü güzellikler 
içinde geçirmelidir 
B) Sonsuz yaşam, dünya hayatında kazanılmaktadır 
C) Allah’ın emirlerine uygun davranan insan, ebedi olarak kalacağı cenneti 
kazacaktır  
D) İnsanın yaşamı dünya hayatıyla sınırlıdır 
 
 

 
 
 
 
 
 
10- "Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz." atasözü 
aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 
A) Çalışmak  B) Uyumak  C) Eğlenmek  D) Dua etmek 
 
11-  “ Kimse kendi kazancından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir…”  
hadis-i şerifinde anlatılmak istenen ana düşünce nedir? 
A) Rızkı veren Allah’tır.        B) En güzel yemek, emektir 
C) Nasibimizde ne varsa o olur   D) Emeksiz yemek olmaz. 
 
 
12- Bir adam Hz. Muhammed’e gelerek şu soruyu yöneltti: “Ey Allah’ın 
elçisi! Devemi bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah’a tevekkül 
edeyim?” Peygamberimiz de: “Deveni bağlayarak tevekkül et.” diye 
buyurdu. 
Bu hadise göre, aşağıdakilerden hangisinin tevekkül ettiğini söylemesi 
anlamsızdır? 
A) Sınavda yüksek puan almak için çalışan öğrencinin 
B) Bol ürün elde etmek için tarlasının her türlü bakımını yapan çiftçinin 
C) Tedavi yollarına başvurmadan hastalığına şifa bekleyen hastanın  
D) Maçı kazanmak için gerekli antrenmanları yapan sporcunun 
 
13- Hz.Ömer’in bir şehre girerken “orada bulaşıcı bir hastalık var” haberi 
üzerine şehre girmekten vazgeçmesi üzerine etrafındakilerin: “Ey Ömer! 
Allah’ın kaderinden kaçılır mı?” diye sorduklarında; Hz.Ömer’in: “Evet, 
Allah’ın bir kaderinden Allah’ın diğer bir kaderine kaçıyorum” şeklinde 
cevap vermesi bizi nasıl bir sonuca götürür? 
A) Kendimizi bile bile tehlikeye atmamamız doğru kader anlayışımızın bir 
gerekliliğidir. 
B) Kaderde varsa o şey olur. Kaderden kaçılmaz. 
C) Her zaman içinde bulunduğumuz ortamı kabul etmemiz gerekir. Allah 
her durumda Müslümanları koruyacaktır. 
D) Yöneticiler kendilerini daha sıkı korumalıdırlar.  
 
14- Aşağıdakilerden hangisi doğru tevekkül anlayışını yansıtır? 
A-) Eşeğini sağlam kazığa bağla kurt kaparsa kapsın 
B-) Armut piş, ağzıma düş. 
C-) Akacak kan damarda durmaz. 
D-) Sabreden derviş muradına ermiş.  
 
Doktor trafik kazası geçiren hastasına gerekli tedaviyi uyguladıktan sonra 
“ Allah’tan ümit kesilmez” demesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 
A) Kaza  B)Taassup  C) Tevekkül  D) Kader 
 
15- “Ayşe bu sene ÖSS sınavına girecektir. Gece-gündüz demeden her 
gün ÖSS sınavını kazanmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. Sınava 
yakın bir zamanda Ayşe: 
- Allah’ım hakkımda sınavla ilgili ne hayırlıysa onu gerçekleştir diye dua 
etmiştir” 
Ayşe’nin bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanabilir? 
A)Tevekkül   B) Tefekkür  C)Şükür  D)Kader 
 
16- Peygamberimizle görüşmeye gelen birisi, söz esnasında deveyle 
geldiğini söyleyince, peygamberimiz devesini nereye koyduğunu sorar. O 
da, Allah'a tevekkül ettim, der. Bunun üzerine peygamberimiz, "Deveni iyi 
bağla da öyle tevekkül et." buyurur (Tirmizi, Kıyame, 60). 
Yukarıdaki hadisten hareketle aşağıda verilen sonuçlardan hangisine 
ulaşabiliriz? 
A) Bir işimizin olması için çalışmamız yeterlidir.  
B) Çalışmadan da başarıya ulaşabiliriz. 
C) İşimizde başarıya ulaşmak için dua etmemiz yeterlidir.  
D) Bir iş için önce üzerimize düşenleri yapmalı sonra Allah’a bırakmalıyız. 
 
17- “ Tevekkül, insanın bir sıkıntıyı aşmak, bir güçlüğü yenmek veya bir 
başarıya ulaşmak için her türlü çalışmayı yapıp, gerekli önlemleri alması, 
daha sonra da Yüce Allah’a güvenmesidir.” 
Hangi ayet “Tevekkülle” ilgilidir? 
a- “ Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz 
yüzündendir…”(Şura 30 ) 
b- “…kararını verdiğin zaman da artık Allah’a güven.”(Ali İmran 159) 
c- “Namaz kılınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan 
isteyin…(Cuma 10) 
d- “Ey İman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden 
kimseler olun…”(Maide 8) 
 
 



 
Çalış dedikçe dinimiz, çalışmadın durdun, 
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun! 
Sonunda bir de “tevekkül” sokuşturup araya 
Zavallı dini çevirdin onunla maskaraya!    M.Akif ERSOY 
18- Şiirde hangi tutum ve davranışlar eleştirilmektedir? 
A) Kaderin yanlış anlaşılması  B) Dinin yeterince benimsenmemesi 
C) Tevekkülün yanlış bilinmesi  D) Vatan sevgisinin yeterli olmayışı 
 
 
19- Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışıdır? 
A) İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmak ve Allah’tan başarı dilemek 
B) Çiftçinin tarlaya tohumu atması ve Allah’a güvenmesi 
C) Hastalığımızın geçmesi için tedavi olup Allah’tan şifa dilemek  
D) Derslere çalışmadan Allah’tan yardım dilemek 
 
 
20- Ayet el-Kürsi ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 
A) Allah’ın şanına layık, mahiyetini ancak onun bildiği “kürsi” 
anlatıldığından bu adı almıştır 
B) Allah’ın sıfatları ve eşsiz kudretini anlatılır. 
C) Bakara Suresinde yer almaktadır. 
D) 8 ayetten oluşmaktadır. 
 
Allah, O’ndan başka ilâh yoktur. Diridir. Her şeyi idare eden yönetendir. 
O’nu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa 
o’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının 
yaptıklarını da yapacaklarını bilir. O dilemedikçe insanlar O’nun ilminden 
hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun Kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları 
koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, Yücedir, büyüktür. 
21- Yukarıdaki Ayete’l – Kürsi’nin anlamında aşağıdaki konulardan 
hangisine değinilmemiştir? 
A) İbadetlerin ne şekilde yapılacağı. 
B) Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığı  
C) Allah’ın kullarının yaptığı ve yapacağı her şeyi bildiği 
D) Gökleri ve yeri koruyup gözetmenin O’na güç gelmediği. 
 


