
1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.2

1. Arkadaşlar! irade ne demektir?

A) B)

C) D)

Kişinin özgür iradesiyle 
yaptığı davranışların 
sonucunu üstlenmesi 
demektir.

İnsanın bir şeyi yapıp 
yapmamaya karar 
verebilme yeteneğidir.

İnsanın kendi 
seçimlerine ait olan 
sınırlı düşünme 
gücüdür.

Yüce Allah’ın sınırsız 
olan iradesine denir.

 Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrencilerden 
hangisi doğru cevap vermiştir?

 
2. “Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur; kim 

de doğru yoldan saparsa, kendi zararına sapmış olur. 
Hiçbir kimse başkasının günah yükünü yüklenmez. 
(İsrâ suresi 15. ayet)

 Yukarıdaki ayetin konuşu aşağıdakilerden hangi-
sidir? 

 A) Sünnetullah B) Özgür irade

 C) Kaza  D) Rızık

3. (….) Aklı olmayan insanlar dinî olarak sorumlu 
tutulmamışlardır.

 (….) Kader inancı dolayısıyla hiç kimse yaptıklarından 
sorumlu tutulamaz.

 (….) Akıl ve irade sahibi olan insan, yaptıklarından 

sorumludur.

 Yukarıda “insan iradesi ve kader” konusuyla ilgili 
verilen bilgilerden doğru olanların yanına ‘’D’’ yanlış 
olanların yanına ise ‘’Y’’ işareti konulacaktır.

 Buna göre doğru işaretleme sırasıyla aşağıdaki-
lerden hangisi olmalıdır?

    
 A) D – D – Y B) D – Y – D

 C) D – Y – Y D) Y – D – D

4. 

 Yiğit: “Berkay, Yüce Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, 
düzen ve uyum içinde programlamasına ne denir?”

 Berkay: ?

 Berkay, sınıf arkadaşı Yiğit’in sorduğu soruya 

aşağıdaki hangi cevabı verirse doğru olur?

 A) Kader  B) Kaza

 C) İrade  D) Sorumluluk
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5. 
1. “O, hanginizin daha güzel iş yapacağını 

denemek için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk 
suresi, 2. ayet)

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

3. “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde 
bir şey yüklemez…” (Bakara suresi, 286. 
Ayet)

4. “Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi 
ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...” (Şura 
suresi, 30. ayet)

 Yukarıdaki verilen ayetlerden hangisi, insanın 
sorumluluğunun gücüyle sınırlı olduğunu 
vurgulamaktadır?

 A) 1.  B) 2. C) 3. D) 4.

6. Tahtaya yazarak öğretmen, öğrencilerinden birinin 
sorusunu cevaplamıştır. 

 

Kişinin özgür iradesiyle gerçek-

leştirdiği davranışların sonucunu 

üstlenmesi demektir.

 

 Buna göre, öğrencinin sormuş olduğu soru 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sorumluluk nedir? 

 B) Sünnetullah ne demektir?

 C) İrade ne demektir?

 D) Kaza nedir?

7. 

 İnsan, aklı ve özgür iradesiyle düşünmek ve 
düşündükleri üzerinde tercih yapıp karar vermek 
konusunda özgürdür. Allah, insanlara özgür iradesiyle 
tercihlerini doğru yapabilmesi için yardımcı olmak 
üzere peygamberler ve kitaplar göndermiştir ve insanı 
seçimlerinden ve yaptıklarından sorumlu tutmuştur.

 Bu durumu en iyi açıklayan ayet aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun ister nankör.” (İnsân suresi, 3. 
ayet)

 B) Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü 
ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize 
geleceksiniz.” (Enbiyâ suresi, 35. ayet)

 C) “Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise 
her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye 
hakkıyla layık olandır.” (Fatır suresi, 15. ayet)

 D) “Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, 
izniyle Allah’a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir 
ışık olarak gönderdik.” (Ahzâb suresi, 45 ve 46. 
ayetler)

       

8. ★ Annemiz

      ▲ Doğum yerimiz

      ● Mesleğimiz

 ■ Milliyetimiz

 Yukarıda sembollerle verilenlerden hangisini 
kendi irademiz doğrultusunda değiştirebiliriz? 

 A) ★  B) ▲ C) ● D) ■
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                     Hazırlayan
     Dkab Öğretmeni Onur YİĞİT


