
1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.3

1. 

Ömer 
Öğretmen 

Konu: Rızık, sağlık, hastalık

Soru: Rızık ne demektir?

 
Öğretmen Ömer Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım sorunun cevabı nedir?” 
sorusuna aşağıdaki hangi öğrenci doğru cevap 
vermiştir?

 
A)

İnsanın bir şeyi elde etmek için gösterdiği 
çaba ve gayrete denir.

B) Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandı-
ğı, Allah tarafından sağlanan yaşamak 
için gerekli her türlü nimetlerdir.

C) Kişinin özgür iradesiyle gerçekleştirdiği 
davranışların sonucunu üstlenmesi 
demektir.

D)
İnsanın düşünebilme yeteneğine denir.

2. Allah’ın bütün yarattıklarına verdiği nimetlerdir.

 Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdaki hangi 
ayette vurgulanmıştır?

 A) “Kesin olarak inananlar için, yeryüzünde ve kendi 
nefislerinde nice ibretler vardır. Hiç görmüyor 
musunuz?” (Zariyat suresi, 20-21. ayetler)

 B) “Yeryüzündeki her canlının rızkı Allah’a aittir.” 
(Hud suresi, 6. ayet)

 C) “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek 
için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk suresi, 2. 
ayet)

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

3. 

 Yüce Allah yeryüzünde bütün canlılara yetecek kadar 
rızık yaratmıştır. Kişi başkalarına muhtaç olmamak 
için elinden gelen çabayı göstermeli, çalışıp rızkını 
kazanmalıdır. Yüce Allah bir Kur’an ayetinde: 
…………………………….. buyurarak insanları 
çalışmaya teşvik etmiştir.

 Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki hangi 
ayetin getirilmesi uygundur?

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

 B) “İşte Allah’a teslim olanlar, artık onlar gerçeği ve 
doğruyu araştırıp bulanlardır.” (Cin suresi, 14. 
ayet) 

 C) “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde 
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için 
ibretler vardır.”(Câsiye suresi, 4. ayet) 

 D) “… Yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan 
nasibinizi arayın…” (Cum’a suresi, 10. ayet.)

4. 1. “İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 
(Necm sûresi. 39. ayet)

2. “....Sen onlara aldırma ve Allah’a dayan; 
sana vekil olarak Allah yeter.” (Nisa sure-
si, 81. ayet)

3. “O, göklerde ve yerde tek Allah’tır. Gizlini-
zi ve açığınızı bilir...” (En’am suresi, 3. 
ayet)

4. “Ben, cinleri ve insanları ancak bana kul-
luk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât suresi, 
56. ayet) 

 Yukarıdaki verilen ayetlerden hangisi “Ne ekersen 
onu biçersin. ”Atasözüyle anlamca aynı doğrultu-
dadır?

 A) 1.  B) 2. C) 3. D) 4.
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5. Öğretmen, tahtaya kaldırdığı dört öğrenciye “Rızık ve 
çalışma” ile ilgili bazı sorular sormuş öğrenciler şu 
cevapları vermiştir:

 Beyza: “İslam insanın çalışmadan ve gayret göster-
meden isteklerine ulaşmasının mümkün olmayacağı-
nı ifade etmektedir.”

 Melisa: “Rızkımız bir şekilde geldiği için insanın sa-
dece ahireti için çalışması gerekmektedir, dünya için 
çalışmasına gerek yoktur.”

 Mukaddes: “İslam çalışmadan kazanmayı ve ürütme-
den tüketmeyi emek sarf edilmediği ve helal kazanç 
yolu olmadığı için hoş karşılamamıştır.”

 Sevim: “İnsan rızkını temin etmek için çaba sarf et-
meli, çalışmalı ve rızkını helal yollardan aramalıdır.”

 Buna göre hangi öğrencinin görüşü doğru olarak 
kabul edilemez?

 A) Beyza  B) Melisa

 C) Mukaddes D) Sevim

6. Allah, her hastalığın çaresini yaratmıştır. İnsan, bu 
çareleri bulmak ve tedavi olmak zorundadır. Nitekim 
Allah’a ibadet edebilmek için de sağlıklı olmak gerekir. 
İnsan, başına gelen sıkıntılarda sabretmeli ve 
iyileşmek için çaba sarf etmelidir. Hastalıkları kadere 
bağlayarak hiçbir şey yapmamak doğru değildir. 
Doğru olan tedbir almak ve tedavi olmaktır. Her 
insanın belirlenmiş bir ömrü vardır. Bu, Allah’ın 
evrensel kanunudur ve bütün insanları kapsar. Ancak 
kişinin ömrü, yaşadığı çeşitli etkenlere bağlı olarak 
değişebilir. Bu nedenle herkesin yaşam süresi aynı 
değildir.

 Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı yoktur?

 A) Rızık insanın çalışmasına göre değişir mi?

 B) Her insanın belli bir ömrü ve eceli var mıdır?

 C) Hastalıklara kader deyip hiçbir şey yapmamak 
doğru mudur?

 D) Yüce Allah insan ömrünü çeşitli etkenlere bağlı 
kılmış mıdır?

7. Hastalıklar; sağlıklı ve yeterli beslenmemek, temizliğe 
önem vermemek ve sağlıkla ilgili önlemlere yeterince 
uymamaktan kaynaklanır. Bu amaçla bedenimizi, 
giysilerimizi ve çevremizi temiz tutmamız gerekir. 
Örneğin Müddessir suresinin 4. ayetinde, “Giysilerini 
temiz tut.” buyrularak bu konuya dikkat çekilmiştir. 
Aynı uyarı yiyecek ve içecekler konusunda da 
yapılmıştır. Konu ile ilgili bir ayette Yeryüzündeki 
şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin!..(Bakara 
suresi, 172. ayet) Buyrulmuştur.

 Bu metne göre; 

 I. Allah’ın bize verdiği aklı en iyi şekilde 
kullanmalıyız.

 II. Hastalıklar sağlığımıza ve beslenmemize 
yeterince dikkat etmememizden 
kaynaklanmaktadır. 

 III. Yüce Allah yeryüzünde insan için temiz ve helal 
olan pek çok rızık yaratmıştır.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) I ve III

8. 

“... Ben, erkek olsun kadın olsun (ki hep birbiri-

nizdensiniz) içinizden, çalışan hiçbir kimsenin 

yaptığını boşa çıkarmayacağım...” (Âl-i İmran 

suresi, 195. ayet)

“Kimse, kendi kazancından daha hayırlı bir 

rızık yememiştir.”( hadis)

 Yukarıda verilen ayet ve hadiste vurgulanan 
kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

 A) Rızık  B) Sağlık

 C) Çalışma  D) Hastalık
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