
1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.3

1. 8/A sınıfı öğrencisi Zümret’ten öğretmeni din kültürü 
ve ahlak bilgisinde ders sonunda dersi özetlemesini 
istemiştir. Zümrüt şunları söylemiştir:

 I. Yediğimiz, içtiğimiz şeyler rızık olduğu gibi sahip 
olduğumuz evimiz, çocuklarımız, soluduğumuz 
hava da rızıktır.

 II. Yüce Allah yeryüzünde bütün canlılara yetecek 
kadar rızık yaratmıştır.

 III. Rızkı Yüce Allah bir şekilde verdiği için insanın 
bunun için çabalamasına gerek yoktur.

 IV. Dinimiz çalışkanlığı övmekte, insanın çalışmadan 
kazanmasını doğru bulmamaktadır.

 Zümrüt dersi özetlerken bu söylediklerinden birini 
yanlış aktarmıştır.

 Buna göre Zümrüt numaralandırılmış ifadelerden 
hangisini yanlış söylemiştir?

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

2. • Rızık Allah’ın tüm canlılara verdiği nimetlerdir.

 • Sağlığını korumak isteyen kişi öncelikle 
beslenmesine dikkat etmelidir

 • Kişinin kimseye muhtaç olmamak için Allah rızası 
için çalışması da bir ibadettir.

 • Dinimiz, insandan sağlığını korumak için gerekli 
tedbirleri almasını ister.

 Sevilay, öğretmenin sözlü sınavında her doğru 
bilgiden 25 puan alacaktır ve öğretmenin “Sağlık, rızık 
ve emek konusunda neler söyleyebilirsin?” sorusuna 
verdiği cevaplar yukarıda verilmiştir. 

 Buna göre 8. sınıf öğrencisi Sevilay toplamda kaç 
puan almıştır?

 A) 100 B) 75 C) 50 D) 25

3. I. Peygamberler aile geçimlerini sağlamak için 
dünyalık bir işle uğraşmış mıdır?

 II. İnsan dünya ve ahirette başarı elde etmek için 
çalışmak zorunda mıdır?

 III. En hayırlı kazanç emek verilerek elde edilen 
kazanç mıdır?

 IV. Rızkımı nasıl olsa Allah veriyor deyip çalışmamak 
doğru mudur?

 Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan 
hangisinin cevabı “Evet”tir?

 A) I ve II  B) I ve III

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

4. 

Arkadaşlar! “Çalışma ve rızık ile 

ilgili neler biliyorsunuz?

 Buna göre aşağıdaki hangi öğrencinin cevabı 
İslam’ın çalışma ve rızık anlayışına ters düşer?

 
A)

Tarlada çalışıp başı pişenin, sofrada aşı 
pişer.

B) Biz rızkımız için gayret gösteririz, Yüce 
Allah’da bize gayretimize göre rızık 
verir.

C)
Rızkı veren Allah olduğuna göre 
çalışmasak da olur.

D)
Hiç kimseye muhtaç olmamak için ve 
geçimimizi temin etmek için çalışmalıyız.
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5. 

Yüce Allah’ın insanlara örnek olarak gönderdi-

ği peygamberler de aile geçimleri için bir işte 

çalışmıştır. Bazısı çiftçilik, yaptığı gibi bazısı da 

terzilik, demircilik, ticaret gibi dünya işleriyle 

uğraşıp rızıklarını temin etmişlerdir. Dinimiz 

“rızık veren Allah’tır.” Diyerek çaba ve gayret 

göstermeden başkalarından bir şek beklemeyi 

dilencilik yapmayı uygun görmemiştir.

 Bu paragrafta verilmek istenen ana düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Tarihler boyunca birçok peygamberlerin gelip 
geçtiği

 B) Çok zor durumda kalınca dilencilik yapılabileceği

 C) Allah’ın her topluma onları uyarması için bir 
peygamber gönderdiği

 D) Rızkın çalışarak elde edilmesi gerektiği

6.

Atasözleri Konular

“Zahmette rahmet vardır.”

“Ağılda oğlak doğsa, ovada 
otu biter.”

“Tedbir kuldan takdir 
Allah’tandır.”

Rızık

Sağlık

Emek

Tevekkül

 Tabloda atasözleri ve bunlarla ilgili olan konular 
eşleştirilecektir.

 Buna göre bu eşleştirme yapıldığında hangi konu 
açıkta kalır?

 A) Rızık  B) Sağlık

 C) Emek  D) Tevekkül

7. 

”Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun 

yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır...” 

(Hadis-i şerif)

 Aşağıdaki atasözlerimizden hangisi bu verilen 
hadis-i şerifle anlamca aynı doğrultuda değildir?

 A) “Ne ekersen onu biçersin.”

 B) “Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.”

 C) “Danışan dağı aşmış danışmayan düz yolda 
şaşmış.”

 D) “Emeksiz yemek olmaz.”

                                                      
8. 

“İnsan ancak çalıştığının karşılığı-

na sahip olur. Onun çalışması 

şüphesiz görülecek ve ona karşılı-

ğı tastamam verilecektir.” (Necm 

Suresi, 39-40. ayet)

 

Öğretmen Sibel Hanım öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım ayetle anlamca aynı 
doğrultuda bir ayet söyler misiniz?” sorusuna 
aşağıdaki hangi öğrenci uygun cevap vermiştir?

 A) “...Gökleri ve yeri koruyup gözetmek kendisine 
zor gelmez. O yücedir, büyüktür.” (Bakara suresi, 
255. ayet) 

 B) “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı 
sanır?” (Kıyamet suresi, 36. ayet) 

 C) “… Biz ona (insana) şah damarından daha 
yakınız.” (Kaf suresi,16. ayet) 

 D) “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. 
Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. 
Onlara haksızlık edilmez.”(Casiye suresi, 22. 
ayet)
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         Hazırlayan
Onur Yiğit (Onur Hoca)


