
1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.2

1. 

İnsanın düşünebilme yeteneğidir. İnsanı 

diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği-

dir. Bunun sayesinde insan; iyiyi doğrudan 

kötüyü yanlıştan ayırt edebilir.

 
Şeklin içinde özellikleri verilen kavram aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

 A) Kaza  B) Sorumluluk

 C) Akıl  D) Kader

2. Öğretmenin sorduğu soruya, 8. Sınıf öğrencisi Fatma 
Betül aşağıdaki cevapları vermiştir: 

 Bunlar; ne zaman nerede hangi anne ve babadan 
dünyaya geleceğimiz, saç rengimiz, ten rengimiz, göz 
rengimiz, ırkımızın ne olacağı, ne zaman öleceğimiz 
gibi durumlardır.

 Buna göre öğretmen, Fatma Betül’e hangi soruyu 
sormuş olabilir?

 A) İnsanın seçime dayalı olduğu durumlara örnekler 
verir misiniz?

 B) Her insanın bir kaderi var mıdır?

 C) İnsan özgür iradesi olduğu için mi yaptıklarından 
sorumlu tutulmuştur?

 D) İnsanın tercihine bırakılmadığı durumlar nelerdir?

3. İslam dini, söz ve davranışlardan sorumlu tutulmayı 
akla ve özgür iradeye bağlı kılmıştır. Akıl ve irade 
sahibi olmayan insanlardan başka diğer tüm canlılar, 
yaptıkları davranışlardan sorumlu tutulmamışlardır. 
Dinimiz, insanın gücünü aşan konuları, sorumluluk 
alanı dışında tutar. Bu durum bir Kur’an ayetinde şöyle 
ifade edimiştir:

 Yukarıdaki metin en anlamlı şekilde aşağıdaki 
ayetlerden hangisiyle devam etmelidir?

 A) “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler 
verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” 
(Mülk suresi, 23. ayet)

 B) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey 
yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi 
yararına, kötülük de kendi zararınadır…” (Bakara 
suresi, 286. ayet.)

 C) “Güneş ve Ay bir hesaba bağlı (olarak hareket 
ederler).” (Rahman suresi, 5. ayet)

 D) “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 
(Necm suresi, 39. ayet)

4. Allah, insana kendi yaptığı tercihlerinin sonuçlarına 
katlanması gerektiğini söylemiştir. İnsana  iyi tercihin 
karşılığında ………(I)……., kötü tercihin karşılığında 
ise ………(II)……. kazanacağını bildirmiştir. 

 Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken 
uygun kavramlar aşağıdakilerden hangisidir?

(I) (II)

A) kader irade

B) sevap günah

C) günah kaza

D) sevap kader
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5. Tanımlar Kavramlar

Allah tarafından takdir 
edilen olayların, zamanı 
geldiğinde gerçekleş-
mesidir.

İnsanın seçimlerine 
dayalı olan sınırlı irade-
sidir.

İnsanın seçme serbest-
liği, bir şeyi yapıp yap-
mamaya karar verme 
yeteneğidir.

İrade

Kaza

Külli irade

Cüz-i irade

 
Yukarıdaki tablodaki tanımlarla bunların karşılığı 
olan karşılarındaki kavramlar eşleştirildiğinde 
hangi kavram açıkta kalır?

 A) İrade  B) Kaza

 C) Külli irade D) Cüz-i irade

6. 
D Y

İnsanın özgür iradesinin olması 
sorumluluğunu doğurur.

İnsanın bütün davranışları Allah tara-
fından belirlenmiştir.

İnsan iyiliği de kötülüğü de kendi 
özgür iradesiyle seçer.

 Yukarıda verilen tablodaki bilgilere göre “insanın 
iradesi ve kader” konusuyla ilgili doğru-yanlış 
sıralaması aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 A) D – Y – D B) D – Y – Y

 C) Y – D – Y D) D – D – Y

7. 

 

(I) Allah, insanlara ilahi kitaplar ve bu kitapların 
açıklayıcısı olarak peygamberler göndermiştir. 
Bunlarla nelerin iyi nelerin kötü olduğunu açıklayarak 

doğru tercih yapabilmeleri için insanlara yardımcı 
olmuştur. (II) Yüce Allah’ın emirlerini dinleyip iyi olana 
yönelenler karşılığında sevap ve cenneti kazanacak, 
kötü şeyleri yapan ve Yüce Allah’ın emirlerini 
dinlemeyenler günah ve cehennemi hak etmiş 

olacaktır.(III) Onun için Allah insanın iradesiyle hangi 
tercihi yapacağını bildiği için insan yaptıklarından 
sorulmayacaktır. (IV) İşte insan iyiyi de kötüyü de 
Allah’ın zorlamasıyla değil, kendi iradesiyle kendisi 
seçtiği için bu seçiminden sorumludur.

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi 
düşüncenin akışını bozmaktadır?

 

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

8. Fatih 2005 yılında, İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

                       (I)            (II)

 Fatih kahverengi gözlü ve derslerinde çok başarılı

                                (III)        (IV)

 bir öğrencidir.

 Altı çizili ifadelerden hangisi, Fatih’in kendi tercihi 
ile ilgilidir?

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