
1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.3

1. Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Bey, 
8/A sınıfı öğrencilerine “Ömür ne demektir?” sorusunu 
sormuş ve öğrenciler şu cevapları vermiştir:

 Edanur: Dünya hayatının sona erip yeni bir hayatın 
başlamasına denir.

 Saregül: Bir işi yaparken elinden gelen gayreti 
göstermekle birlikte kalben Allah’a bağlanıp ona 
güvenmek, sonucu ondan beklemektir.

 Metin: Yaşam serüveninin bitmesi, ölüm zamanıdır.

 Selim: Her canlının sahip olduğu yaşam süresi yani 
doğumla ölüm arasında geçen süredir.

 Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi Öğret-
men Ahmet Bey’in sorduğu soruya doğru cevap 
vermiştir?

 A) Edanur  B) Saregül

 C) Metin  D) Selim

2. “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir 
süre tayin edendir...” (En’âm: 2. ayet)

 Bu ayette altı çizili kelimeyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Rızık  B) Ecel

 C) Sağlık  D) Tevekkül

3. I. İnsanlar

 II. Dünya

 III. Bütün evren

 Yukarıda numaralandırılarak verilenlerden 
hangilerinin eceli vardır?

 A) Yalnız I  B) I ve II

 C) I ve III  D) I, II ve III

4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nezaket Hanım 
bu ayetleri söyleyerek ders anlatmaktadır:

 “Her canlı ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.” (Ankebut: 57. ayet) 

 “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri belirli bir süre 
için yarattık.” (Ahkaf: 3. ayet)

 Buna göre Öğretmen Nezaket Hanım’ın anlattığı 
konu aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 A) Sağlık ve Hastalık

 B) Ecel ve Ömür

 C) Tevekkül

 D) Başarı ve Başarısızlık

5. Öğretmen Emre’ye “Ecel ve ömür” konusunda doğru-
yanlış sözlüsü yapmış Emre tablodaki şu cevapları 
vermiştir:

D Y

I. Hayatı veren de ölümü yaratan 
da Allah’tır.

X

II. Her insan kendi ecelini kendi 
belirler.

X

III. Hiçbir canlı sonsuz değildir, belli 
bir ömür yaşayan canlılar sonra 
ölecektir.

X

IV. Ömür denilen süre ecelle son 
bulacaktır.

X

 Buna göre Emre’nin her doğru cevabı 25 puan 
olduğuna göre kaç puan almıştır?

 A) 100 B) 75 C) 50 D) 25
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6. I. “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)

 II. “O (Allah) sizi bir çamurdan yaratan, sonra size 
bir ecel tayin edendir...” (En’am suresi 2. Ayet)

 III. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar ol-
saydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu...” 
(Enbiya suresi, 22. ayet) 

 IV. “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez.(Ölüm) 
belirli bir süreye göre yazılmıştır.” (Âl-i İmran 
suresi, 145. ayet) 

 Numaralandırılarak verilen ayetlerden hangisi “ecel 
ve ömür” konusuna örnek değildir?

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

7. (A) “Allah’ın belirlediği ecel gelince yaşam sona erer.”

 (B) “Kıyamette Güneş ve Dünya dışında her şey yok 
olacaktır.”

 (C) “Dünya hayatının da bir sonu vardır. Buna kıyamet 
denir. Kıyametin zamanını da ancak Allah bilir.”

 Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan değer-
lendirmelerden hangileri doğrudur?

 I. (A) doğrudur.

 II. (A) yanlıştır, (B) doğrudur.

 III. (C) doğrudur.

 IV. Sadece (B) doğrudur.

 A) Yalnız I  B) I ve II

 C) I ve III  D) II ve IV

8. Dünya ve içinde yaşayan varlıkların kendilerini biçilmiş 
bir ömrü olduğu gibi şu uçsuz bucaksız evrenin de bir 
ömrü vardır, kıyamet evrenin ölümüdür ve kıyametin 
ne zaman kopacağını ancak Yüce Allah bilmektedir.

 Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) “Güneş kendisi için belirlenen yerde (yörüngede) 
akar (döner). İşte bu Aziz ve Âlim Allah’ın 
takdiridir.’’ (Yasin suresi, 38. ayet) 

 B) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 
dayan. O’nu hamd ile tesbih et...” (Furkan suresi, 
58. ayet)

 C) “Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye 
katıyor. O Güneş’i ve Ay’ı da buyruğu altına 
almıştır; her biri belirlenmiş bir vadeye kadar 
kendi yolunu izler...” (Fatır suresi, 13. ayet)

 D) “Allah’ın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve 
imkan ları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini 
açık ve giz li olarak size bolca ihsan ettiğini 
görmediniz mi?” (Lokman suresi, 20. ayet)

9. 

 Artık sur’a tek bir üfürüşle üfürüleceği, Yeryüzü ve 
dağlar yerinden oynatılıp kaldırılacağı, ardından tek 
bir çarpma ile birbirine çarpılıp parça parça olacağı 
zaman. İşte o gün, vakıa artık vuku bulmuştur. (Hâkka 
suresi, 13-15. ayetler)

 Bu ayetlerde anlatılan konu aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Ömür  B) Hesap

 C) Kıyamet  D) Cehennem
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