Kader İnancı-1

1. “Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu (karşılığını)
görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu
(karşılığını) görür.” (Zilzâl suresi, 7-8. ayet)
Ayetlerde vurgulanmak istenen temel kavram
aşağıdakilerden hangidir?
A)
B)
C)
D)

4. Tuğba, üniversitenin diyetisyenlik bölümünü
kazanmak ister. Bu bölümü kazanmak için gerektiği
kadar çalışmaz. Bu bölüm için yeterli puanı alamayan
Tuğba, “Ne yapalım bahtımda bu bölümü okumak
yokmuş demek ki.” der.
Tuğba’nın geçirdiği süreç ve bu konu da takındığı
tavra bakarak hangi kavramı yanlış anladığı
söylenebilir?

Ecel
Rızık
Tevekkül
Sorumluluk

A)
B)
C)
D)

Ömür
İrade
Kader
Rızık

2.
Kader

Her şeyin bir ölçüye göre Allah
tarafından takdir edilmesi

Kaza

Allah tarafından takdir edilen
şeylerin vakti gelince
gerçekleşmesi

Cüz’i İrade

Bir kimsenin yerine getirmesi
gereken yükümlülükler

Sorumluluk

İnsanın dilediği gibi hareket
edebilme ve tercih yapabilme
kabiliyeti

5. Fen ve teknoloji laboratuvarında din kültürü ve
ahlak bilgisi dersi işleyen Dilek Öğretmen “Evrensel
Yasalar” konusunu anlatır. Konuya örnek vermek için
öğrencilerine soğanın yapısını mikroskopta inceletir.
Bu inceleme sonucunda öğrencilerine gördüklerinin
hangi yasayla ilgili olduğunu sorar. Öğrenciler şu
cevapları verir.
Ali: Biyolojik Yasalar
Hale: Fiziksel Yasalar
İlker: Kimyasal Yasalar
Caner: Toplumsal Yasalar
Dilek Öğretmenin sorusuna doğru yanıt veren
öğrenci kimdir?

Yukarıdaki hangi iki kavramının yeri
değiştirilirse kavram-anlam eşleştirmesi doğru
olur?
A)
B)
C)
D)

Kader-Kaza
Kaza- Cüz’i İrade
Kader- Sorumluluk
Sorumluluk- Cüz’i İrade

A)
B)
C)
D)

Ali
Hale
İlker
Caner

3. Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur ne de
gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp
gider. (Yasin suresi, 40. ayet)

6. “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer
suresi, 49. ayet) ayetinde vurgu yapılmak istenen
kavram hangisidir?

Verilen ayet ile ilgili olan yasa aşağıdakilerden
hangisidir?

A)
B)
C)
D)

A)
B)
C)
D)

Fiziksel
Biyolojik
Hukuki
Toplumsal

Kaza
Ömür
Rızık
Kader

6. “ Allah’ın ezelden bilip takdir ettiği şeylerin yeri ve
zamanı gelince gerçekleşmesi” anlamına gelen
kavram hangisidir?
A)
B)
C)
D)

İlim
Kaza
Ömür
Kader

8. İrade “Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme
gücü, istenç” anlamına gelir.
Bu tanıma göre aşağıdaki fiillerden hangisi
insanın iradesi dışında kalır?
A)
B)
C)
D)

Meslek seçimi
Yaşanılan ülke
Üniversite tercihi
Doğum yeri

9. “Her şeyin bir ölçüye göre Allah tarafından ezelden
tayin edilmesi” anlamına gelen kader kavramının
kelime anlamı aşağıdakilerden hangisinde yanlış
olarak verilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Ölçü
Nizam
Düzen
Alın yazısı

10. Çiftçi Mehmet Amca tarlasının bakımıyla ilgilenip
tohumlarının ektikten sonra gerekli tüm önlemlerini
almıştır. Daha sonra Allah’a sığınıp tarlasının verimli
olmasını istemiştir.
Mehmet Amca’nın bu davranışı aşağıdakilerden
hangisine örnektir?
A)
B)
C)
D)

Kaza
Kader
Başarı
Tevekkül

11. “İnsanın anne karnından ölüm anına kadar
yaşamını devam etmesini sağlayan, , maddi ve
manevi nimetler” anlamına gelen kavram
hangisidir?
A)
B)
C)
D)

Ecel
Rızık
Ömür
Hayat

12.“Her birinize ölüm gelip, "Rabbim! Ne olur bana
azıcık daha süre tanısan da gönüllü yardımlarda
bulunsam ve iyi kişilerden olsam!" diye yalvarmadan
önce size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de
harcayın.” (Münâfikûn suresi, 10. ayet)
Aşağıdaki yargılardan hangisi bu ayetten
çıkarılamaz?
A)
B)
C)
D)

Ölüm, Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.
Ölüm zamanında insanın iradesi de etkilidir.
Kur’an-ı Kerim hayatımızla uyarılarda bulunur.
Allah’ın nimetlerinden başkalarına da
verilmelidir.

