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1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.3

1. 

Arkadaşlar! “Ecel ne demektir?”

A) B)

C) D)

Hayatın sona erdiği, 
ömrün bittiği zamana 
denir.

Canlıların ihtiyaç 
duyduğu ve yararlan-
dığı, Allah tarafından 
sağlanan yaşamak 
için gerekli her türlü 
nimetlerdir.

Allah’ın her şeyi belli 
bir ölçü, düzen ve 
uyum içinde program-
lamasına, takdir 
etmesine denir.

Doğumla ölüm 
arasında yaşanan 
süre, yaşam, hayat 
anlamlarına gelmekte-
dir.

Hakan Öğretmen
 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Hakan 

Beyin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden hangisi 
doğru cevap vermiştir?

2. ★ Ölüm zamanı

 ▲ Sorumluluk

 ● Müddet

 ■ Belirlenen vaktin sonu

 Yukarıda sembollerle verilenlerden hangisi 
doğrudan eceli çağrıştıran bir ifade değildir?

 
 A) ★  B) ▲ C) ● D) ■

3. 

 Yeryüzündeki her canlı doğar, büyür, yaşar ve ölür. 
Bu Yüce Allah’ın canlılar için belirlediği değişmez 
kanunudur. Allah’ın yaratmış olduğu canlı ve cansız 
her varlığın bir sonu bir eceli vardır.

 Bu metinde anlatılan durumu ifade eden ayet 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O’dur. Biz 
onunla kupkuru ölü bir memlekete can verdik...” 
(Zuhruf suresi, 11.ayet) 

 B) “Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)

 C) “...Bana dua ettiği zaman dua edenin dileğine 
karşı lık veririm...” (Bakara suresi, 186. ayet) 

 D) “Yaratmayı ilk başlatan da, devam ettiren de 
odur...” (Rum suresi, 27. ayet) 

4. I. Canlıların bir eceli olması Yüce Allah’ın evrene 
koyduğu bir yasa mıdır?

 II. Yüce Allah insanları dünya hayatında iyi veya kötü 
durumlarla karşılaştırıp imtihan mı etmektedir?

 III. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte insanlar ölüme 
çare bulabilecekler midir?

 IV. Varlıkların sonlu olması gereğince her insanın da 
ömrü bir gün son bulacak mıdır?

 Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan 
hangisinin cevabı “Hayır”dır?

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

KADERLE İLGİLİ KAVRAMLAR; ECEL VE ÖMÜR – 2

13.
Test



KONU TARAMA TESTİ

5. Aslıhan: “Seda, ecel ve ömür konusunda neler 
söyleyebilirsin?”

 Seda: ?

 Seda, sınıf arkadaşı Aslıhan’ın sorduğu soruya 
aşağıdaki hangi cevabı verirse yanlış olur?

 A) İnsanın eceli geldiğinde ölür ve ömrü sona ermiş 
olur.

 B) Bütün varlıkların belirlenmiş bir ömrü vardır.

 C) Kıyamette sadece insanlar yok olacaktır.

 D) Dünyada yaratılan her şey sadece belli bir süre 
dünyada kalacaktır.

6. 

Kıyamet

Ömür

Hastalık

Ecel

Tan›mlar Kavramlar

Hayatın sona erdiği, 

ömrün bittiği zamandır.

Dünya hayatının sona 

erip yeni bir hayatın 

başlamasıdır.

Her canlının sahip 

olduğu yaşam süresidir.

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

 A) Kıyamet  B) Ömür

 C) Hastalık  D) Ecel

7. Öğretmen Pelin Hanım öğrencilerden “ecel ve ömür” 
konusuna örnek olacak bir ayet söylemelerini 
istemiştir. Öğrenciler: 

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

 Miray: “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kulluk 
etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 56. ayet) 

 Suzan: “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacaktır.” 
(Rahman suresi, 26. ayet) 

 Gülistan: “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve 
zekat veren ler var ya, onların mükafatları Rabbleri 
katındadır…” (Bakara suresi, 277. ayet)

 Bu ayetleri söylemiştir.

 Buna göre hangi öğrenci, öğretmenin sorusuna 
doğru cevap vermiştir?

 A) Hayrunnisa  B) Miray

 C) Suzan  D) Gülistan

8. I. Eceli gelen kimsenin ölümünü engellemesi veya 
geciktirmesi mümkün değildir.

 II. Herkesin ömrü ve eceli Allah tarafından önceden 
belirlenmiştir.

 III. İnsanın yaşamı sadece bu dünya hayatıyla 
sınırlıdır.

 Yukarıdaki ifadeler için aşağıdakilerden hangileri 
söylenebilir?

I. II. III.

A) Doğrudur Doğrudur Yanlıştır

B) Doğrudur Yanlıştır Yanlıştır

C) Yanlıştır Doğrudur Doğrudur

D) Doğrudur Yanlıştır Doğrudur
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                     Hazırlayan
     Dkab Öğretmeni Onur YİĞİT


