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8. SINIF
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
B ANKAS I

Sevgili öğrenciler,
Daha çok soru yerine; nitelikli sorular, zeka etkinlikler ve kişisel gelişim desteği
sunan, kısaca başarıyı isteyen herkesin yanında olan bu ürünü daha yakından
tanımak için bu sayfayı incelemeden geçmeyiniz lütfen!

EK

DERECELENDİRİLMİŞ
SORULAR

Öğrenme kavrama
seviyesini ölçen
sorulardan ve analiz
sentez düzeyini ölçen
“Yeni Konsept Sorular”
dan oluşan farklı
düzeylerde testler
hazırlandı.
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DENEME
SINAVLARI

Ünite sonlarında,
gerçek sınav
deneyimi sunan
sarmal yeni nesil
denemeler
yerleştirildi.

VİDEO
ÇÖZÜM
Kitabımızdaki tüm
soruların video
çözümleri,
alanında uzman
öğretmenlerce
oluşturduğumuz
ekibimize yaptırıldı.
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K a de r İ n a n cı
4. “Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan,

yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili hususlar
üzerinde durur. (2) Canlıların üremesi, solunumu, beslenmesi, büyümesi ve gelişmesindeki ölçü ve düzen, fiziksel
yasaları oluşturur. (3) Bu yasalar çok sayıda deney, gözlem
ve inceleme sonucunda ortaya konulmuştur. Evrenseldir
ve her zaman her yerde aynı sonucu verir. (4) Fiziksel yasalar, aynı zamanda fizik, kimya, matematik ve coğrafya
gibi bilim dallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

sonra arşa istiva eden, geceyi, durmadan kendisini kovalayan gündüze bürüyüp örten; güneşi, ayı ve yıldızları emrine
boyun eğmiş durumda yaratan Allah’tır. Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi
Allah (c.c) ne yücedir!” (Araf Suresi, 54. Ayet)

Yukarıdaki paragrafta Evrensel Yasalar düşünüldüğünde numaralanmış cümlelerden hangisini yanlıştır?

A) Gökleri ve yeri Hz. Allah (c.c) yaratmıştır.
B) Fiziksel Yasaların önemi
C) Evrensel Yasaların önemi
D) Her yasa diğer bir yasaya ihtiyaç duyar.

A) I

B) II

C) III
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1. (1) Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, değişimi,

Aşağıdakilerden hangisi bu Ayet-i Kerime’den çıkarılacak bir sonuç değildir?

D) IV

doğrudur?

4

EK

2. Kadere imanla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangileri

I. Kadere inanan bir insan dünyadayken elinden geldiği
kadar çalışır ve daha iyi bir hayat için uğraşır.
II. Kadere inanan bir insan hayatın zorluklarına karşı yılmaz daha çok çalışır ve mücadele eder.
III. Kadere inanan bir insan her şeyi Hz. Allah’ın (c.c) takdir
ettiğine inanır ve kendisinin bir şey yapamayacağını
düşünür.		
A) I ve II

B) I ve III

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

5.

Çocuklar, bu ayette
Hz. Allah (c.c) neyin
önemini vurgulamıştır?

“Güneş ve ay hesapla hareket
ederler. Nebat da, ağaç da secde
ederler (onlardan
bekleneni yaparlar).
Göğü yükseltti ve mizânı
koydu. Ki, tartıda haddi aşmayın.”
(Rahman suresi, 5-8. ayetler)

3. Denizlerdeki tuz, orada yaşayan canlılar için uygun

orandadır. Gezegen ve yıldızların aralarındaki mesafe, evrendeki dengeyi sarsmayacak şekildedir. Güneş’in ve Ay’ın
Dünya ile aralarındaki mesafe, insanların ve diğer canlıların yaşam fonksiyonları için en ideal durumdadır. Bütün bu
örnekler bize gösteriyor ki ........................................................................
...........................

Yukarıdaki paragrafı en iyi tamamlayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Allah (c.c) esirgeyen ve bağışlayandır. Merhameti
geniştir.
B) Hz. Allah (c.c) evrende sayısız gök cisimleri, yıldızlar,
galaksiler yaratmıştır.
C) Hz. Allah (c.c) evrendeki her şeyi insanoğlunun faydalanması için yaratmamıştır.
D) Hz. Allah (c.c) evrendeki her şeyi bir ölçü ve düzene
göre yaratmıştır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Sena:
Evrenin kusursuz olarak yaratıldığı
Elif:
Evrendeki düzenin bozulmaması gerektiği.
Ahmet:	İnsanların sürekli olarak dünyanın sistemini bozdukları.
Yukarıdaki öğrencilerden hangileri soruya doğru cevap
vermiştir?
A) Yalnız Sena
B) Sena ve Elif
C) Elif ve Ahmet
D) Sena, Elif ve Ahmet

Kader İnancı

Test 01
9. • “O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O, hiç ço-

yeryüzünün şartlarını onlara uygun olarak hazırlamıştır.
Evrende gördüğümüz dağlar, denizler, göller ve bitkiler
Hz. Allah’ın (c.c) eşsiz gücüyle bir plana göre yaratılmıştır.

cuk edinmemiştir. Mülkünde O’na bir ortak da yoktur. Her
şeyi O yaratmış ve bir ölçüye göre düzenlemiş, miktarını
tayin buyurmuştur.”
(Furkan Suresi, 2. Ayet)
• “Ve (O Allah ki), gökten bir ölçü ile su indirdi. Biz onunla
ölü bir beldeye hayat verdik, işte siz de böyle çıkarılacaksınız.” (Zuhruf Suresi, 11. Ayet)

Yukarıda verilen paragraf doğrultusunda,
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6. Hz. Allah (c.c) insanları ve hayvanları yaratmadan önce,

I. Evrende mükemmel bir düzen vardır.
II. Evren, canlıların yaşamına uygun planda yaratılmıştır.
III. Hz. Allah (c.c), eşsiz güç ve kudret sahibidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

Yukarıdaki ayetlerin verdiği ortak mesaja göre,

I. Hz. Allah (c.c), evrende kusursuz bir düzen ve uyum
programlamıştır.
II. Evren, belli bir ölçüye göre yaratılmıştır.
III. Yağmurun yağması yalnızca bitkilerin yetişmesini sağlamak amaçlıdır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

lamak gibi anlamlara gelir.
• Yağmurun yağmasıyla ilgili yasaların Hz. Allah (c.c) tarafından programlanması kaderdir.
• Kaza, kesin karar vermek, düzenlemek, gerçekleştirmek
ve yaratmak anlamına gelir.
• Kadere uygun olarak zamanı gelince yağmurun yağması
ise kazadır.
Kader ve kaza kavramlarıyla ilgili yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

EK

7. • Kader; planlamak, değerlendirmek, ölçmek ve program-

B) 2

C) 3

D) 4

10.

5

D

Toplumsal Yasalar

Y

Toplumsal yasalar Hz. Kur’an’da bildirilmemiştir.
İnsanlar arasındaki ilişkileri ve etkileşimi ele alır.
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8. Hz. Allah (c.c.) Furkan suresi, 2. Ayet-i Kerime’de., “O Allah

ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O, hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde O’na bir ortak da yoktur. Her şeyi O
yaratmış ve bir ölçüye göre düzenlemiş, miktarını tayin buyurmuştur.” buyurmuştur.
Yukarıda verilen ayet doğrultusunda,
Erva:
Elif:

Enver:

Hz. Allah (c.c.) yarattığı her canlının kaderini de
tayin etmiştir.
Hz. Allah’ın (c.c.) izni olmadan hiçbir canlı yok
olmaz.
Hz. Allah (c.c.) canlı ve cansız her şeyin yaratıcısıdır.

hangi öğrencilerin söyledikleri ifadenin doğru olduğu
söylenebilir?

A) Erva ve Elif’in
B) Erva ve Enver’in
C) Elif ve Enver’in
D) Erva, Elif ve Enver’in

Toplumsal olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkisini gösteren yasalardır.
Adalet, hak ve hukuk bu yasa kapsamında değerlendirilir.

Yukarıdaki D – Y testinden Kerem’in tam puan alabilmesi için aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretlemesi
gerekir?
A) D

B)

D

C)

Y
D

Y

D

Y

D

Y

D)

Y

D

Y

D

D
Y

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
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1. Evrende hiçbir varlık tesadüfen yaratılmamıştır. Anlamsız

ya da amaçsız bir varlık yoktur. Yüce Allah (c.c), varlıkları birbiriyle anlamlı bir bütün halinde yaratmıştır. Varlıklar,
bütünün parçaları olarak Yüce Allah (c.c) tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirir. Hiçbir varlık, Yüce
Allah’ın (c.c) kendisi için belirlediği kanunun dışına çıkamaz.
Yukarıdaki metne göre;

Rızık, Hz. Allah’ın (c.c.) tüm canlılara
verdiği nimetler ile yaşamak için gerekli
olan her şeydir. Tüm canlıları yaratan Hz. Allah (c.c.) onların hayatlarını
devam ettirebilmeleri için rızıklarını da
takdir etmiştir. Ancak rızkı elde etmeyi
de bazı sebeplere bağlamıştır. İnsan
rızkına ulaşmak için gayret göstermelidir.
Hiçbir iş yapmadan “Nasıl olsa rızkım
bana ulaşır.” diye düşünmemeli,
helal yollardan rızkına ulaşmaya
çalışmalıdır.

I. Evrendeki varlıkların rastgele oluşmadığı,
II. Varlıklar arasında bir uyum ve ahengin olduğu,
III. Yüce Allah’ın (c.c), her varlığı bir amaca yönelik yarattığı
yargılarından hangileri söylenebilir?
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B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

A) Emek, rızkı elde edebilmek için gerekli olan önemli bir
unsurdur.
B) Rızık, yalnızca insanların beslenme ihtiyacının karşılanmasıdır.
C) Hz. Allah (c.c.) canlıların ihtiyaç duyacağı rızıklarını yaratmıştır.
D) Bireyler, haramlardan korunarak rızkını elde etmeye
çalışmalıdır.

EK

2.

A) I ve II

Kenan Öğretmenin ifadesinden yararlanarak aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur?

I. Yüce Allah’ın (c.c) doğa olaylarını ezelde takdir etmesi
II. İnsanların, geçimlerini sağlamak için bir işte çalışması
III. Yüce Allah’ın (c.c) insanların başlarına gelecek tüm
olayları önceden bilip programlaması
IV. İnsanların, Yüce Allah’ın (c.c) verdiği nimetlere karşı
şükretmesi
Yukarıda numaralandırılarak verilenlerden hangileri “kader” kavramıyla doğrudan ilgilidir?
A) I ve II
C) II ve IV

B) I ve III

D) III ve IV
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3. “Allah, kendinden başka ilâh olmayan o Allah ’dır, diridir
(bakidir) kayyûmdur (yarattıklarının bütün işlerinde hâkim,
her şey onunla kaimdir). O’nu ne gaflet basar; ne uyku!
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni
olmaksızın huzurunda kim şefaat edebilir? (Mahlûkatın)
önlerinde ve arkalarındaki (dünya ve âhiret) işlerini bilir.
Onlarsa Allah’ın dilediği kadarından başka, O’nun ilminden
hiçbir şey kavrayamazlar. Kürsüsü göklerle yeri kaplamıştır. Göklerle yeri korumak, O’na ağır gelmez. O çok yüce,
çok büyüktür.”
(Bakara suresi, 255. Ayet)
Bu ayet mealine bakılarak aşağıdakilerden hangisinin
vurgulandığı söylenemez?

A) Hz. Allah (c.c) dünyayı insan için bir imtahan yeri olarak
yaratmıştır.
B) Hz. Allah (c.c) uykuya ihtiyacı yoktur.
C) Hz. Allah (c.c) yeryüzünde ve gökyüzünde bulunan her
şeyin sahibidir.
D) Hz. Allah’ın (c.c) ilmi, insanların hangi davranışları yapacağı bilgisini de kapsar.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

5.

I. İnsanın mukadder (Allah tarafından yazılıp kararlaşmış)
olan ömrünün nihayetine denir.
II. İlahi programdır; ezelden ebede kadar hayır ve şer, iyi
- kötü meydana gelecek hadiseler hakkında Cenab-ı
Hakk’ın kendi ilmi icabı bilip irade ve takdir buyurmasıdır.
III. Cenab-ı Hakk’ın ezelden takdir buyurduğu hadiselerin,
zamanı gelince ilim ve iradesine uygun olarak meydana gelmesidir.
Yukarıdaki tanımları verilen tanımlar ile kavramlar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
A)
B)
C)
D)

Kader 		
II
I
III
III

Kaza 		
III
II
I
II

Ecel
I
III
II
I

Kader İnancı

Test 02
8. Evrendeki canlı ve cansız tüm varlıklar. Hz. Allah’ın (c.c.)

“Ben, insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye
yarattım.” buyurmuş ve kullarına imtihan fırsatı tanıyarak
onlara, cüzi irade (sınırlı bir tercih hakkı) vermiştir. İnsanların zorlama ve baskı altında kalmadan, aklı ve özgür
iradesi ile karar vererek sorumluluk bilincine sahip olmasını da istemiştir Hz. Allah (c.c.) emirlerini ve yasaklarını
insanlara bildirmek amacıyla peygamberler ve ilahî kitaplar göndermiştir.

kudretini ve eşsiz sanatını yansıtır. Birbiriyle uyum içinde yaratılan bu varlıklar, anlamlı bir bütünün parçalarını
oluşturur. Bu durum Hz. Allah’ın (c.c.) evrende koyduğu
yasaların sonucunda gerçekleşir. Hz. Allah (c.c.) Tûr suresinin 35 ve 36. ayetlerinde “Yoksa, kendileri bir şeysiz
olarak mı yaratıldılar. Yoksa onlar mı yaratandırlar? Yoksa,
gökleri ve yeri mi yarattılar? Hayır! Onlar iyi anlamazlar.”

Tİ
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6. Hz. Allah (c.c) Zariyat Suresinin 56. Ayet-i Kerimesinde:

Metinde önemi vurgulanan konu hangi seçenekte verilmiştir?

Metinde verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Cüz’i iradesini kullanan bir kişinin, Hz. Allah’ın (c.c.) emirlerinin dışına çıkmaması gerektiği
B) İnsanın, Hz. Allah (c.c.) tarafından imtihana tabi tutulduğu
C) Hz. Allah’ın (c.c.), farklı yollarla insana bilgi verdiği
D) Aklını ve iradesini yanlış yönde kullanan kişilerin pişman
olduğu

A) Biyolojik Yasaların Değişimi
B) Hz. Allah’ın (c.c.) Merhametli Oluşu
C) İnsanların Dinî Sorumlulukları
D) Evrendeki Düzen ve Hz. Allah’ın (c.c.) Yaratıcılığı

9.

EK

İnsanın iradesine cüz’i (sınırlı) irade
denirken; Hz. Allah’ın (c.c.) iradesine
ise küllî irade denir.

Zeynep Öğretmen’in verdiği bilgilere bakılarak;

7. Hz. Allah (c.c), insanı peygamberler ve gönderdiği mukaddes kitaplar aracılığıyla bireysel ve toplumsal
sorumlulukları konusunda bilgilendirmiş, kişinin sorumluluklarının bilincinde olması gerektiğini hatırlatmıştır. İnsanın
iyilik de yapsa kötülük de yapsa onun karşılığını mutlaka
göreceğini belirtmiştir.
Yukarıda verilen bilgi aşağıdaki Ayet-i Kerimelerden
hangisini destekler niteliktedir?

RN

A) “Zira kim zerre kadar bir hayır işlediyse onu (n mükâfatını) görecek; Kim de, zerre kadar bir kötülük işlediyse
onu (n cezasını) görecektir.” (Zilzâl Suresi, 7 – 8. Ayetler)
B) “Allah hiç kimseye, gücü yetmeyeceği bir şeyi teklif etmez. Herkesin kazandığı kendi lehine, yüklendiği vebal
de aleyhinedir. “Ey Rabbimiz! Eğer unuttuk veya hata
ettikse, bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz! Bize, bizden
öncekilere yüklediğin gibi, ağır yük yükleme! Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmeyeceği şeyleri de yükleme!
Günahlarımızı affet! Bizi bağışla! Bize merhamet eyle!
Sen bizim mevlâmızsın! Artık kâfirler gürûhuna karşı bize yardım et!’ (dediler).” (Bakara Suresi, 286. Ayet)
C) “Dinde zorlama yoktur (yani dine girmek için kimse
zorlanmaz) İman ile küfür kesin olarak birbirinden ayrılmıştır. Artık kim şeytanı (veya putları) inkâr eder de
Allah’a inanırsa, muhakkak sağlam kulpa tutunmuş demektir. Onun kopacağı yoktur. Allah, işiticidir, bilicidir.”
(Bakara Suresi, 256. Ayet)
D) “Biz ona yolu gösterdik, ister şükreden (mü’min) olsun,
ister nankör (kâfir)!” (İnsan Suresi, 3.Ayet)

I. Mevsimlerin birbirini düzenli şekilde takip etmesi,

II. Evrendeki tüm varlıkların uyum içerisinde bulunması,

III. Canlıların tümünün belli bir süre yaşadıktan sonra

ölmesi

durumlarından hangilerinin, küllî irade ile ilişkilendirilebileceği söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

10. Hz. Allah (c.c.) Beled suresi, 10. Ayet-i Kerime’de, “Bir de
ona, (Hayır ve şer) iki yol göstermedik mi?” buyurmuştur.
Yukarıda verilen ayet doğrultusunda,
Yusuf: İnsan, irade ve seçme hürriyetiyle dilediği davranışı gerçekleştirir.
Yakup: İnsanın seçme hürriyeti vardır.
İbrahim: İnsan iradesi sayesinde dilediği her şeyi sonuçlarına katlanmaksızın yapabilirler.
hangi öğrencilerin söyledikleri ifadenin doğru olduğu
söylenebilir?
A) Yalnız Yusuf’un
B) Yusuf ve Yakup’un
C) Yakup ve İbrahim’in
D) Yusuf ve İbrahim’in

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
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4. •	“Dinde zorlama yoktur (yani dine girmek için kimse
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1.
Akıl sağlığı yerinde olanlar.

Ergenlik çağına ulaşmış
olanlar.

Zihinsel engeli bulunmayanlar.

Özgürlüğü kısıtlı olmayanlar.

zorlanmaz) İman ile küfür kesin olarak birbirinden ayrılmıştır. Artık kim şeytanı (veya putları) inkâr eder de
Allah’a inanırsa, muhakkak sağlam kulpa tutunmuş demektir. Onun kopacağı yoktur. Allah, işiticidir, bilicidir.”
(Bakara Suresi, 256. Ayet)
•	“Biz ona yolu gösterdik, ister şükreden (mü’min) olsun,
ister nankör (kâfir)!”
(İnsan Suresi, 3.Ayet)

Yukarıdaki tabloda İslam dininde sorumlu tutulan kişiler
yeşil renge boyandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A)

Yukarıdaki ayetlerin verdiği ortak mesaja göre,

B)

C)

I. İnsanlar tercihlerinde serbest bırakılmıştır.
II. İnsanın en önemli dini görevi Hz. Allah’a (c.c) şükretmektir.
III. İnsan dünyada yaptıklarından sorumlu tutulacaktır.

D)

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

yapmak, alkollü araç kullanmak ve trafik kurallarına uymamak gibi nedenler yer alır. Bu şekilde kaza yapan kişi,
çevresine ve kendisine verdiği zarardan dolayı başkalarını
suçlamak yerine suçu kendinde aramalıdır. Çünkü insanın
bu kurallara uymaması kendi tercihidir.

Yukarıda verilen boşluğa aşağıdaki Ayet-i Kerimelerden
hangisi yazılırsa paragraf doğru şekilde tamamlanmış
olur?

A) “Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürülecek(Ankebût Sûresi, 57. Ayet)
siniz.” 			
B) “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ay’ı yaratandır. Onların
her biri bir yörüngede dolaşıp durmaktadırlar.”
		
(En’âm suresi, 2. Ayet)
C) “O’nun âyetlerinden biri de, denizde dağlar gibi akıp giden gemilerdir.”		
(Şura suresi, 32. Ayet)
D) “Çünkü Allah, iman edip yararlı işler görenleri mükâfatlandıracaktır. İşte bunlar için bir mağfiret ve cömertçe
rızık vardır.”		
(Sebe suresi, 4. Ayet)

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

RN

B) I ve III

C) II ve III

3.

D) II ve II

rü olduğu gibi uçsuz bucaksız evrenin de bir sonu vardır.
Kur’an-ı Kerim, evreni oluşturan varlıkların da sonlu olduğuna şöyle işaret eder: “...............................................”

I. Akıl ve irade sahibi olan insan özgür olduğu için yaptıklarından sorumludur.
II. İnsan kaderinde ne varsa onu yaşar kendisinin hiçbir
sorumluluğu yoktur.
III. İnsan kendi tercihiyle yaptığı yanlışı başkalarına yükleyemez.

A) I ve II

C) I ve III

5. Dünyada yaşayan varlıkların kendilerine biçilmiş birer öm-

Yukarıda verilen paragraf doğrultusunda,
8

B) I ve II

EK

2. Trafik kazalarının en önemli nedenleri arasında aşırı hız

A) Yalnız I

D) I, II ve III

I. “ Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût Sûresi, 57. Ayet)
II. “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ay’ı yaratandır. Onların
her biri bir yörüngede dolaşıp durmaktadırlar.” (En’âm
Suresi, 2. Ayet)
III. “Allah’dan korkanlardan iki kişi (on iki nakibden Yûşa
ile Kâleb) - ki Allah onlara (iman) nimetini vermişti,
“Zalimlerin üzerine şehrin kapısından girin. Bir kere
girdiniz mi, muhakkak galipsiniz. Hem mü’minlerseniz
yalnız Allah’a tevekkül edin!” dediler.” (Mâide Suresi,
23. Ayet)
IV. “Her ümmet için bir ecel vardır. Eceli gelince bir an ne
geri ne öne alınır.” (Araf Suresi, 34. Ayet)

6.

D

Tevekkül Nedir?
Hz. Allah’a (c.c) teslim olmak demektir.

Y

3

Bir işi yaparken elinden gelen gayreti gösterip sonucu Hz. Allah’tan (c.c) beklemektir.

3

Kalben Hz. Allah’a (c.c) bağlanıp ona güvenmektir.

3

Hz. Allah’a (c.c) dayandıktan sonra sonucu sadece
ondan beklemektir.

3

Ecel ve ömür kavramlarıyla ilgili olarak verilen ayet mealerinden hangisi bu konuyla ilgili değildir?

Yukarıdaki D – Y testini tablodaki şekilde işaretleyen Sena kaç puan kazanmıştır? (NOT: her soru 5 puandır)

A) I

A) 5

B) II

C) III

D) IV

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

B) 10

C) 15

D) 20

Kader İnancı

Test 03
9. “Allah, kendinden başka ilâh olmayan o Allah ’dır, diridir

O’nun ol demesiyle her şeyin gerçekleşmesinin mümkün
olduğunu bilirler. Karşılaştıkları zorluklar karşısında ümitsizliğe kapılmaz, şartlar ne olursa olsun Hz. Allah’ın (c.c)
yardımının geleceğinden endişe duymazlar.

(bakidir) kayyûmdur (yarattıklarının bütün işlerinde hâkim,
her şey onunla kaimdir). Onu ne gaflet basar; ne uyku!
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni
olmaksızın huzurunda kim şefaat edebilir? (Mahlûkatın)
önlerinde ve arkalarındaki (dünya ve âhiret) işlerini bilir.
Onlarsa Allah’ın dilediği kadarından başka, onun ilminden
hiçbir şey kavrayamazlar. Kürsüsü göklerle yeri kaplamıştır. Göklerle yeri korumak, ona ağır gelmez. O çok yüce,
çok büyüktür”

Tİ
R

7. Müminler Hz. Allah’ın (c.c) her şeye gücünün yeteceğini,

Aşağıdaki Ayet-i Kerimelerden hangisi yukarıdaki paragrafı desteklememektedir?

Yukarıda verilen mealde altı çizili olan ifadede,

I. Hz. Allah’ın (c.c) izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceği
II. Affetme yetkisinin sadece Hz. Allah’a (c.c) ait olduğu,
III. Hz. Allah’ın (c.c) sadece belli kimseleri affedeceği

hangilerinin vurgulandığı söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

RN

EK

A) “Kadınlar iddetlerinin sonuna yaklaştıkları vakit, onları
ya güzellikle tutun (ric’at edin), yahut güzellikle onlardan ayrılın. İçinizden âdalet sahibi iki erkeği de şâhid
getirin. (Siz de ey şâhidler!) Şâhidliği Allah için (doğru)
yapın. Bu söylenenler var ya, bununla, Allah’a ve âhiret
gününe iman edenlere nasihat verilir. Kim de Allah’dan
korkarsa, (Allah), ona bir çıkış yolu İhsan eder.” (Talak
suresi, 2. Ayet)
B) “Hakikî mü’minler ancak o kimselerdir ki, Allah anıldığı vakit kalbleri ürperir. Karşılarında âyetleri okunduğu
vakit, imanlarını artırır ve yalnız Rablerine tevekkül ederler.” (Enfal suresi, 2. Ayet)
C) “De ki: “Bizim başımıza hiçbir zaman Allah’ın yazdığından başka bir şey gelmez. O, bizim Mevlâmızdır. Onun
için mü’minler, yalnız O’na tevekkül etsinler!” (Tevbe suresi, 51. Ayet)
D) “Bir de, daima diri olup hiçbir zaman ölmeyen Allah’a
tevekkül et. O’na hamd ile tesbih eyle. Kullarının günahlarından haberdar olmaya O yeter.” (Furkan suresi, 58.
Ayet)

8. “İnsan, aklını ve iradesini iyi kullanmalı, sonuçlarını

düşünerek hareket etmelidir. O, bilgisizlik, ihmal ve vurdumduymazlık (duyarsızlık) sonucunda ortaya çıkan
olumsuzluklara kader diyerek sorumluluktan kaçınamaz.”
Aşağıdakilerden hangisi bu bilgi ile çelişir?

A) İnsan, iyi ile kötüyü ayırt edebilecek bir akla sahiptir.
B) İnsanın davranışlarından sorumlu tutulması, irade sahibi
olmasından dolayıdır.
C) İnsan, davranışlarını kendi bilgisi ile belirler.
D) İnsanın kötü yolu benimsemesi alın yazısının böyle yazılmış olmasındandır.

10. “Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi onundur.”
Yukarıda Ayetü’l Kürsi’den alınan bir ayet bulunmaktadır.
Buna dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hz. Allah (c.c) her an diridir, kayyumdur.
B) Varlıkların hepsine sahiptir.
C) Gökler ve yerin dışındaki varlıklar Hz. Allah’tan (c.c) başka güçler tarafından idare olunmaktadır.
D) Hz. Allah’ın (c.c) dinlenmeye ihtiyacı yoktur

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
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4. Kadere iman; Hz. Allah’ın (c.c) evreni ve içindeki varlıkları

işlerini bilir. Onlarsa Allah’ın dilediği kadarından başka,
onun ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.”

belirli bir plan, ölçü ve düzene göre yarattığına inanmaktır.
Hz. Allah’ın (c.c) ilim, irade ve yaratma sıfatları vardır. O,
her şeyi bilir ve dilediğini dilediği zaman yaratabilir. İşte
kaza ve kadere inanmak, Hz. Allah’ın (c.c) ilim, irade ve yaratma sıfatlarına inanmak demektir. Bu nedenle Hz. Allah
(c.c), bütün evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plân ve
ölçü içinde yaratmıştır. O, evrende meydana gelecek en
küçük olayları bile bildiği için, onun bilgisi ve iradesi dışında
hiçbir şey olmaz.

Tİ
R

1. “(Mahlukatın) önlerinde ve arkalarındaki (dünya ve ahiret)

Ayetü’l Kürsi’nin içinde yer alan yukarıdaki meal ile örtüşen ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Yoksa, “Allah’a bir yalan iftira etti” mi diyorlar? Allah
dilerse, senin kalbini de mühürler. Allah (onların söyledikleri) bâtılı mahveder ve (peygamberine indirdiği)
kelimeleriyle hakkı isbat eder. Çünkü O, kalblerdekileri
(Şura suresi, 24. Ayet)
bilendir.”		
B) “Şüphe yok bunlar, âhirette ziyan edenlerin tâ kendileri
olacaktır.”		
(Nahl suresi, 109. Ayet)
C) “O halde, hemen Rabbin için namaz (Kurban bayramı
namazını) kıl ve kurban kes!” (Kevser suresi, 2. Ayet)
D) “Sen Hz. Allah’ın (c.c) yasasında hiçbir değişiklik bula(Fetih suresi, 23. Ayet)
mazsın.”		

Yukarıda verilen paragraf doğrultusunda;

I. Hz. Allah (c.c) evreni mükemmel bir uyum içinde yaratmıştır.
II. Evrende, Hz. Allah’ın (c.c) istediği dışında hiçbir şey
gerçekleşmez.
III. İslam inançlarından biri de kadere imandır.

EK

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

2. Hz. Allah’ın (c.c) “Külli İradesi”: “Hz. Allah’ın (c.c) dilediği

her şeyi yapabilmesi ve emrinin önüne hiçbir şeyin geçememesidir.” İnsanın “külli iradesi”: Kendisine verilen
yeteneklerdir. İşte insan, o yeteneklerden bir tanesi ile bir
işe yöneldiğinde o “külli irade” artık cüz’ileşmiş olur. Mesela insanın ........................... cüz-i iradesiyle gerçekleştirdiği
işlerdir.
10

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Kerem Öğretmen, bu açıklamasına;

I. acıktığında yemek yemesi
II. iyi işler yapmaya yönelmesi
III. üniversitede gideceği okulu araştırması

gibi özelliklerden hangilerini örnek olarak verebilir?
B) II ve III

RN

A) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

3. “...Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. O’nun izni ol-

madan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını
ve yapacaklarını bilir. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun
kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek
kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”
Yukarıda verilen ayet mealinde,

I. Hz. Allah’ın (c.c) sonsuz merhamet sahibi olduğu,
II. Hz. Allah’ın (c.c) sonradan yaratılanlara benzemediği,
III. İnsanları korumanın ona zor gelmediği,

İfadelerinden hangilerinin vurgulandığı söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

5. “Gökten su indiren de O’dur. Onunla her şeyin nebatını
çıkardık. Ve o nebattan bir yeşillik çıkardık. Ondan birbiri
üzerine binmiş tâneler çıkarıyoruz. Hurma ağacının tomurcuklardan birbirine yakın salkımlar, üzümlerden bağlar,
(yapraklar) birbirine benzer (meyveleri) benzemez zeytin ve nar ağaçları bitirdik. Her birinin meyvelerine bakın!
Bir, ilk meyve verdiği vakit, bir de olgunlaştığında bakın.
Şüphesiz bu size gösterilenlerde iman edenler için birçok
alâmetler vardır.” (En’am Suresi, 99.Ayet)
Verilen Ayet-i Kerime mealinde hangi evrensel yasa
vurgulanmıştır?
A) Fiziksel Yasa
B) Toplumsal Yasa
C) Biyolojik Yasa
D) Kimyasal Yasa

Kader İnancı

Test 04
9. “Allah, kendisinden başka ilah olmayan O Allah’dır. hayydır

siniz.” (Ankebut suresi, 57. ayet)
II. “Yeryüzünde olan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve
ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir.” (Rahman suresi, 2627. ayetler)

(bakidir) kayyûmdur (Yarattıklarının bütün işlerine hâkim,
her şey onunla kaimdir.)”

Tİ
R

6. I.	“Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürülecek-

III. “Ve insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.” (Necm
suresi, 39. ayet)
Yukarıda verilen Ayet’i Kerime meallerinden hangileri
ecel kavramıyla ilişkilendirilebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

7. Nisa:

Ayet’ül-Kürsi hakkında görüşlerini ortaya koyan Gülay,
Eren, Cemre ve Sedat’tan hangilerinin düşüncesi yanlıştır?

RN

A) Eren, Cemre
B) Nisa, Eren
C) Sedat, Nisa
D) Cemre, Sedat

A) Hz. Allah’ın (c.c) daima diri olduğu
B) Hz. Allah’tan (c.c) başka ilah olmadığı
C) Yerde ve gökteki her şeyin Hz. Allah’a (c.c) ait olduğu
D) Hz. Allah’ın (c.c) her şeyi bildiği

EK

Bilginin kaynağı Hz. Allah’tır (c.c)
Eren:
Var olan her şey Hz. Allah’a(c.c) dayanır.
Cemre: Bakara suresinin 258.ayetidir
Sedat:	İsmini içinden geçen kayyum kelimesinden almaktadır.

Yukarıda Ayetü’l Kürsi’de geçen bir bölüm meali
verilmiştir. Bu bölümdeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

8. Ayşe:	Ayetü’l Kürsi , Kur’an-ı Kerim’deki 114 sureden
biridir.
Feyza: Ayetü’l Kürsi, Bakara suresinin 255.ayetidir.
Samet:	Ayetü’l Kürsi’de başlıca ibadetlerimizden bahsedilmektedir.

Yukarıda söylenenlere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Tek yanılan Samet’tir.
B) Ayşe hariç hepsi doğru söylemiştir.
C) Feyza dışındakilerin söyledikleri yanlıştır.
D) Ayşe ve Feyza doğru söylemiştir.

10. Ayetü’l-Kürsi’nin anlamını okuyan bir kişinin aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşması beklenemez?

A) Hz. Allah’ın (c.c) evrendeki her şeyden haberdar olduğu
B) Mahlukatın, dünya ve ahiret hayatına dair sınırsız bilgiye
sahip olduğuna.
C) Hz. Allah’ın (c.c) varlığını ve birliğini bildiren sıfatlara sahip olduğu
D) Hz. Allahın (c.c) izni olmadan kimsenin şefaat vasfına
erişemeyeceğine

11. “Şüphe yok ki Allah iman edip yararlı işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphe yok ki
Allah, dilediğini yapar.” (Hac suresi, 14. Ayet)
Yukarıda verilen Ayet-i Kerime’de altı çizili ifade ile
aşağıdaki kavramlardan hangisinin ilişkili olduğu söylenebilir?
A) Külli irade

B) Kaza

C) Tevekkül

D) Cüz-i irade

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
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İnsan çalıştığı halde hemen istediği sonuca ulaşamayabilir. Sıkıntı çekmeden, güçlüklere göğüs germeden, yorulup
emek vermeden, uğraşıp didinmeden, kimi masraflara da
girmeden olumlu, güzel, hoş bir sonuç elde etmek mümkün değildir. Unutmayalım ki, Hz. Allah (c.c), çalışanları
sever; onlara rahmet eder.

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi yukarıdaki anlatılan
durumla ilgili değildir?

larda özgür bir varlıktır. Bu özelliği sayesinde insan iyiyi
kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. Yaratılış bakımından diğer canlılardan . farklı olan insan, özgür iradesiyle
seçim yapabildiği için davranışlarından sorumlu tutulmuştur.
Verilen bilgide, insanın yaptıklarından sorumlu tutulması
aşağıdakilerden hangisine bağlanmıştır?

A) Uzun bir hayat sürmesine
B) Akıl ve irade sahibi olmasına
C) Toplumsal bir varlık olmasına
D) Kısa bir hayat sürmesine

EK

A) İşleyen demir pas tutmaz.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Zahmetsiz rahmet olmaz
D) Zahirenin ambarı sabanın ucundadır

4. Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranış-

Tİ
R

(1 ve 2. Soruyu aşağıda verilen paragraf
doğrultusunda cevaplayınız.)

5. Rümeysa: Hz. Allah’a (c.c) güvenmem yeterlidir, ders çaAylin:
Bahar:

2. Yukarıdaki paragraf doğrultusunda aşağıdaki yargılar-

Emine:

dan hangisine ulaşılamaz?

A) Herkes yaptıklarından sorumludur.
B) Zorluklar karşısında mücadele edilmelidir.
C) Hz. Allah’tan (c.c) rızık istemek için çaba harcanmalıdır.
D) Rızık elde etmek her zaman kolay şekilde gerçekleşmeyebilir.

RN
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3. Bir

adam Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) gelerek şu soruyu yöneltti “Ey Hz. Allah’ın (c.c) resûlü!
Devemi bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı
Hz. Allah’a (c.c) tevekkül edeyim?” Peygamberimiz de “Deveni bağlayarak tevekkül et” buyurdu.
Bu hadise göre, aşağıdakilerden hangisinin tevekkül ettiği söylenirse yanlış olur?

A) Bol ürün almak için tarlasına her türlü bakımı yapan kişi
B) Tedavi yollarına başvurmadan hastalığına şifa bekleyen
kişi
C) Sınavda yüksek puan almak için çok çalışan kişi
D) Yarışmayı kazanmak için gerekli antrenmanları yapan
kişi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

lışmasam da başarılı olurum.
 üce Rabbim bana yardım eder.
Y
Hz. Allah’ın (c.c) verdiklerinden yararlanmak için
çaba harcarım.
Elimden geleni yaparım, Hz. Allah’a (c.c) da güvenirim.

Yukarıda bazı öğrencilerin davranışlarını belirtmişlerdir.
Hangi öğrencinin davranışı doğru olarak kabul edilemez?
A) Rumeysa

B) Emine

C) Aylin

D) Bahar

6. Peygamberimiz (s.a.v) “Sizden herhangi birinizin sırtına bir
bağ odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır...” buyurmuştur.
Yukarıda verilen Hadisi Şerif doğrultusunda,
I. Dinimiz çaba göstermeden rızık beklemeyi uygun görmez.
II. Emek harcayarak elde edilemeyen kazanç uygun görülmemiştir.
III. Rızık elde etmek için çalışmak gereklidir.
hangi öğrencilerin söyledikleri ifadenin doğru olduğu
söylenebilir?
A) I ve II

B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

Kader İnancı

Test 05
10. Hz. Allah(c.c) evrenin düzenini ve işleyişini bir takım ya-

yadan nasibini de unutma. Allah, sana nasıl ihsan buyurdu
ise, sen de (insanlara) öyle iyilik et. Yeryüzünde fesad çıkarma. Çünkü Allah fesatçıları sevmez”.”
(Kasas Suresi, 77. Ayet.)

salara bağlamıştır. Evrenin yasaları; fiziksel, toplumsal ve
biyolojik yasalar olarak üçe ayrılır. Evrendeki yasalara bazı
örnekler:

Verilen Ayet-i Kerime doğrultusunda,

Tİ
R

7. “Allah’ın sana verdiği mal ile âhiret yurdunu iste. Ama dün-

I. İnsan, çalışmalı ve rızkını helal yoldan temin etmelidir.
II. Elde edilen kazancı Hz. Allah’ın (c.c) uygun görmediği
yerlerde harcamamalıdır.
III. İslam dini insanları iyilik yapmaya teşvik etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

Verilen örneklerin ilişkili olduğu yasalarla ilgili yapılan
aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A)
B)
C)
D)

Fiziksel
III
III
I
II

Biyolojik
II
I
III
III

Toplumsal
I
II
II
I

EK

A) I ve II

I. Adaletin olmadığı yerde barışın bozulması
II. Evrendeki cisimlerin birbirlerini çekmesi
III. İnsanın solunum sistemine sahip olması

8. “Dinde zorlama yoktur (yani dine girmek için kimse zor-

lanmaz) İman ile küfür kesin olarak birbirinden ayrılmıştır.
Artık kim şeytanı (veya putları) inkâr eder de Allah’a inanırsa, muhakkak sağlam kulpa tutunmuş demektir. Onun
kopacağı yoktur. Allah, işiticidir, bilicidir.” (Bakara Suresi,
256. Ayet)
Yukarıda verilen Ayet-i Kerime’de,
I. Tevekkül
II. Özgür irade
III. Kaza ve kader
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kavramlarından hangilerine vurgu yapılmıştır?
B) Yalnız II

RN

A) Yalnız I

C) I ve II

D) I ve III

9. Aşağıdaki Ayet-i Kerimelerden hangisi Hz. Allah’ın (c.c)
her şeyi bir ölçüye göre yarattığıyla ilgili değildir?

A) “Allah, her dişinin neye gebe olduğunu ve rahimlerin
neyi eksik, neyi ziyade edeceğini bilir. O’nun katında her
şey ölçü iledir.” (Rad Suresi 8. Ayet)
B) “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ile yaratmışızdır.” (Kamer Suresi, 49. Ayet)
C) O, geceyi, gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratandır. Onların
her biri yörüngede dolaşıp durmaktadır. (Enbiya Suresi
33. Ayet)
D) “Biz ona yolu gösterdik, ister şükreden (mü’min) olsun,
ister nankör (kâfir)!” (İnsan Suresi 3. Ayet)

11. Kaza ve kader kavramları, Hz. Allah’ın (c.c) evreni ve içindeki varlıkları belirli bir plan dâhilinde, belirli bir ölçü ve
düzen içerisinde değişmez yasalara bağlı yaratmasını ifade eder. Bu durum evrenin yasalarının olduğunu ortaya
koymaktadır. Örneğin Fiziksel yasalar; ..................................... ile
ilgilidir.
Melek öğretmen, bu açıklamasına;
I. insanın yapısı ve canlılar arası ilişkiler
II. maddenin oluşum ve yapısı
III. maddeler arasındaki ilişkiler
özelliklerden hangilerini örnek olarak veremez?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

01

K a de r İ n a n cı

aşağıdakilerden hangisini ileri sürmesi beklenmez?

4. Yıldızlar bir adım yolundan şaşmaz.

Tİ
R

1. Kaza ve kader inancını doğru anlayan bir kimseden,

Dağlar haddini bilir, denizler şaşmaz.
Karıncanın yükü boyunu aşmaz.
Bunca dengelerin farkında mısın?

A) Her şeyi yaratanın Allahü Teala olduğu
B) Allahü Teala’nın her şeyi bir düzen içinde yarattığı
C) İnsanın yaptıklarından sorumlu tutulamayacağı
D) Evrende Allahü Teala’nın iradesine aykırı hiçbir olayın
gerçekleşemeyeceği

Yukarıda verilen şiirin ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üzerinde yaşadığımız dünyada her şey ölçülü ve mükemmel yaratılmıştır.
B) Kur’an’da toplumsal yasalar sayesinde sosyal hayatın
düzeni belirlenmiştir.
C) İslam dini eğitime büyük önem vermiştir.
D) Biyolojik yasalar sayesinde evren kusursuz işler

5.

EK

oluşan evren; genişliği ve büyüklüğü ile insanları hayrete
düşürür. Bu haliyle evren, benzersiz bir sanatçının eseri
olduğu görüntüsünü verir.

Hayat Hz. Allah’ın (c.c) yarattığı düzen ve denge
içerisinde sürüp devam eder.

Evrene bakış açısı böyle olan birisinin aşağıdakilerden
hangisini kabul etmediği söylenebilir?

14

A) Hz. Allah’ın (c.c) varlığını
B) Yaratıcının kudretinin büyüklüğünü
C) Evrenin kendi düzenini kurduğu
D) Yaratıcının bir olduğunu

RN
A) Sünnet

B) Ahiret

C) Kader

D) Tevekkül

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

3
3

Bilimsel araştırmalar, evrenin kusursuz yaratıldığını
destekler.

3

Hz. Allah’ın (c.c.) varlıkları yaratması sürekli olarak
devam eder.

3

Yukarıdaki doğru – yanlış testini yukarıdaki şekilde
işaretleyen Esra kaç puan kazanmıştır? (Her soru 5 puandır.)
B) 10

C) 15

D) 20

6.
Sorular

3. •	“Hiçbir şey yoktur ki hazineleri, bizim yanımızda ol-

Ayet-i Kerimelerdeki bilgiler aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile ifade edilmektedir?

Y

Bize düşen evrendeki düzeni korumaktır.

A) 5

masın! Fakat biz, onu, ancak (ihtiyaca göre) malûm bir
miktarda indiririz.” (Hicr suresi, 21. Ayet)
• “Gerçekten biz, her şeyi bir ölçü ile yaratmışızdır.” (Kamer Suresi, 49. Ayet)
• “Allah, her dişinin neye gebe olduğunu ve rahimlerin
neyi eksik, neyi ziyade edeceğini bilir. O’nun katında her
şey ölçü iledir.” (Ra’d Suresi, 8. Ayet)

D

Evrendeki Düzen ve Uyum

2. Çeşitli galaksiler, gezegenler ve milyonlarca yıldızdan

Hz. Allah’ın (c.c) olmuş
olacak her şeyi bilmesi
kader midir?

Evrendeki olaylar Hz.
Allah’ın (c.c) iradesine
göre mi belirlenir?

Ayşe

Evet

Hayır

Selim

Hayır

Evet

Merve

Hayır

Hayır

Esra

Evet

Evet

Yukarıdaki tabloda hangi öğrenci her iki soruya da yanlış
cevap vermiştir?
A) Ayşe

B) Selim

C) Merve

D) Esra

Kader İnancı

Test 06
10. “Vakti hali olan, haline göre nafaka versin. Rızkı dar olan

olduğu fiziksel yasalar ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

da Allah’ın kendisine verdiğinden sarf etsin. Allah hiçbir
kimseyi, verdiğinden fazlası ile mükellef tutmaz. Allah,
güçlükten sonra bir kolaylık ihsan edecektir.” (Talak Suresi, 7)

Tİ
R

7. Hz. Allah’ın (c.c) evrendeki düzen ve işleyiş için koymuş

A) Fiziksel yasalar, insanların birbirlerinin hak ve hukukuna
saygı göstermelerini ve zarar verici davranışlardan kaçınmalarını sağlayan yasalardır
B) Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, değişimi,
yapısı ve hareketi ile ilgili yasalardır
C) Fiziksel yasalar deney ve gözleme dayanır
D) Fiziksel yasalar değişmez olup evrensel bir niteliğe sahiptir

Verilen Ayet-i Kerime insanın kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değinmektedir?

A) İnsanın sabırlı olduğuna
B) İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna
C) İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine
D) İnsanın çalışması gerektiğine

11. Tevekkül etmekle ilgili olarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

EK

A) Hz. Allah’ın (c.c) bize yardım edeceğine inanmak gerekir.
B) Hz. Allah’a (c.c) inanmak ve güvenmek gerekir.
C) Hz. Allah’a (c.c) güvenen kişi çalışmasa da başarılı olur.
D) Hz. Allah’ın (c.c) bizim için yarattığı rızkımızı aramamız
gerekir.

8. “De ki: “Murdarla temiz (haram ve helâl) bir olamaz. Velev

ki murdarın çokluğu hoşun(uz)a gitsin. O halde ey akıl sahipleri, Allah’dan korkun ki felâha eresiniz.” (Maide Suresi,
100. Ayet)
Yukarıda verilen ayet,
I. İrade
II. Ecel
III. Rızık

12.

D) I, II ve III

RN

C) I ve III

B) I ve II

15

Hz. Allah (c.c) sadece
insana mı seçme özgürlüğü vermiştir?

İradesiyle seçim yapan
insan bundan sorumlu
mudur?

Ahmet

Evet

Hayır

Arda

Hayır

Hayır

Kerim

Hayır

Evet

Seda

Evet

Evet

kavramlarından hangileriyle ilişkilidir?
A) Yalnız I

Sorular

Yukarıdaki tabloda hangi öğrenci her iki soruya da yanlış
cevap vermiştir?
A) Ahmet
C) Kerim

B) Arda
D) Seda

9. “Kim doğru yolda giderse sırf kendi lehine gider. Kim de

sapıklık ederse, ancak kendi aleyhine eder. Hiçbir suçlu,
başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz, peygamber göndermedikçe kimseye azap edici değiliz.” (İsra Suresi, 15)

Verilen Ayet-i Kerime insanın kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değinmektedir?

A) İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna
B) İnsanın akıllı olduğuna
C) İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine
D) İnsanın çalışması gerektiğine

13. •	Hz. Allah’ın (c.c) sonsuz ilim ve kudretiyle evrene koyduğu ölçü ve düzendir.
• Hz. Allah’ın (c.c) takdir ettiği olayların yeri ve zamanı
geldiğinde gerçekleşmesidir
Yukarıda açıklanan kavramlar hangisinde birlikte verilmiştir?
A) Kaza – Ömür

B) Kader – Kaza

C) Kader – Ecel

D) Ahiret – Kader

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
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K a de r İ n a n cı
4.

Tİ
R

1. İnsan, sarf ettiği sözlerde ve sergilediği davranışlarda so-

Sorular

rumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bu bakımdan akıl ve
iradesini, iyi ve doğru olanı tercih etme yönünde kullanmalıdır.
Yukarıda verilen paragraf doğrultusunda,

I. İnsan yaptığı davranışlardan sorumludur.
II. Akıl sahibi olan insan iyi işler yapmaya yönelmelidir.
III. Hz. Allah (c.c) insana sonsuz özgürlük vermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
B) II ve III

C) I ve III

D) I, II ve III

2. Sorular:

Dünya ve ahiret mutluluğuna erişmek için
emek harcamak gerekir
mi?

Umut

Evet

Hayır

Melike

Hayır

Evet

Seda

Hayır

Hayır

Esra

Evet

Evet

Yukarıdaki tabloda hangi öğrenci her iki soruya da yanlış
cevap vermiştir?

A) Umut

B) Melike

C) Seda

D) Esra

EK

A) I ve II

Dinimizde emek harcamadan kazanç elde
etmek uygun görülmüş
müdür?

1. Akıl sahibi olan insanlar dinen sorumlu mudur?
2. İnsanın sorumluluğu gücü ile sınırlı mıdır?
Cevaplar:
1. Hayır
2. Evet

Cansu yukarıdaki sorulara belirtilen cevapları vermiştir.
Buna göre, Cansu’nun sorulara verdiği cevaplar için ne
söylenebilir?
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2

5.

Yanlıştır
Doğrudur
Yanlıştır
Doğrudur

Emek ve rızık konusuna örnek
olabilecek ayet söyler misin?

RN

A) Yanlıştır
B) Yanlıştır
C) Doğrudur
D) Doğrudur

3.

D

I.

Hz. Allah (c.c), evrenin düzeni ve işleyişini yasalara bağlamıştır.

Evrendeki bütün olaylar yasalara göre hareket
eder.

IV.

Evrenin yasaları evrenseldir, gözlem ve deneye dayanır.

3

3

3

Evrensel yasalarla ilgili doğru – yanlış testini yapan
Enes hangi maddeleri yanlış işaretlemiştir?
A) I ve II

B) I ve IV

C) II ve III

D) II ve IV

?
Ayşe

Kerim’in sorusuna Ayşe, aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse yanlış olur?

3

Yasaların temel işlevi evrendeki düzeninin koII.
runması ve sürekli olmasını sağlamaktır.

III.

Y

Kerim

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

A) “Ve insan için kendi çalıştığından başkası yoktur.” (Necm
suresi, 39. Ayet)
B) “Namaz kılındığı vakit, yeryüzüne dağılın da Allah’ın fazlından rızık arayın. Allah’ı çok zikredin ki, felah bulasınız.
(Cuma suresi, 10. Ayet)
C) “Dinde zorlama yoktur (yani dine girmek için kimse
zorlanmaz) İman ile küfür kesin olarak birbirinden ayrılmıştır. Artık kim şeytanı (veya putları) inkâr eder de
Allah’a inanırsa, muhakkak sağlam kulpa tutunmuş demektir. Onun kopacağı yoktur. Allah, işiticidir, bilicidir.”
(Bakara Suresi, 256. Ayet)
D) “Kim de mü’min olarak âhireti ister ve çalışmasını ona
göre yaparsa, işte böylelerin çalışmaları şükranla karşılanır.” (İsra suresi, 19. Ayet)

Kader İnancı

Test 07
8. Aşağıdaki Ayet-i Kerimelerden hangisi insanın söz ve

Tİ
R

6.
Tefecilik ve kumar gibi emeğe
dayanmayan kazançlar haramdır.

İslam dini, üretmeden tüketmeyi hoş karşılamaz.

İnsan kazancını
Hz. Allah’ın (c.c) uygun görmediği yerlerde harcamamalıdır.

Dinimiz başkalarından bir şey
beklemeyi ve dilenmeyi uygun
görmez.

davranışlarından sorumlu tutulması ile ilgili değildir?

A) “Hem Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölüm yoktur.
O, va’desiyle yazılmış bir yazıdır. Kim dünya menfaatini
isterse kendisine ondan veririz; ve kim âhiret sevabını
isterse ona da ondan veririz. Şükredenlere ise muhakkak mükâfat vereceğiz.” (Al-i İmran Suresi, 145. Ayet)
B) “Biz ona yolu gösterdik, ister şükreden (mü’min) olsun,
ister nankör (kâfir)!” (İnsan Suresi, 3. Ayet)
C) “Zira kim zerre kadar bir hayır işlediyse onu (n mükâfatını) görecek; Kim de, zerre kadar bir kötülük işlediyse
onu (n cezasını) görecektir.” (Zilzal Suresi, 7 ve 8. Ayetler)
D) “Eğer küfrederseniz, bilmiş olun ki Allah sizden müstağnidir. (Size muhtaç değildir). Ama kulları için küfre
razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin hesabınıza ona
razı olur. Hiçbir günahkâr, başkasının vebalini taşımaz.
Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O da size bütün yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O, göğüsler içinde (gizli) olanı
bilendir.” (Zümer Suresi, 7. Ayet)

İslam dinine uygun davranışların yazılı olduğu kutucuklar mavi renge boyandığında aşağıdakilerden hangisi
şekil ortaya çıkar?
B)

C)

D)

RN

EK

A)

7. “Bir de Allah’ın bazınızı, diğerinden üstün kılmaya sebep

kıldığı şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere kazandıklarından
bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. (Çalışın da) Allah’ın fazl-u kereminden isteyin. Şüphesiz
Allah her şeyi hakkıyla bilendir.” (Nisa suresi, 32. Ayet)
Yukarıdaki Ayet-i Kerime’de özellikle hangi konuya vurgu yapılmaktadır?

A) Yardımlaşmaya
B) Emek sarfederek helaliyle kazanmaya
C) Zamanın önemine
D) İmanın önemine

9.
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Hastalanan kişinin doktora
gitmesi.

Yüzme bilmeyen kişinin denize
girmesi.

LGS sınavlarına girecek kişinin
ders çalışması

Evinden çıkan kişinin kapısını
kilitlemesi.

Yukarıdaki tabloda tevekkül ile ilgili verilebilecek örnekler yeşil renge boyandığında aşağıdakilerden hangi şekil
ortaya çıkar?
A)

B)

C)

D)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Test 08

Kader İnancı

Tİ
R

1.

Küresel Isınma, Nedenleri ve Sonuçları
Galip AKIN

Yerküreyi çepeçevre saran atmosferde bulunan CO2, CH4, N2O, CFC, O3, ve CO gibi gazlar sera etkisi
yaparak yeryüzünün bugünkü sıcaklık derecelerinde kalmasını sağlamaktadır. Atmosferin yeryüzünden
itibaren ortalama 11 km yukarısına kadarki troposfer katmanında bulunan sera gazlarının atmosferde giderek
artması, küresel ısınma dediğimiz, tüm canlıların yaşamını tehdit eden boyutlara ulaşan olaylar zincirinin
oluşmasına neden olmaktadır. Bilhassa fosil yakıtların aşırı kullanımı, hızlı nüfus artışı, yaşam standardının
yükseltilmesi gibi insan aktiviteleri küresel ısınmanın etkilerini artıran olaylardır. Küresel ısınma olgusu
sonucu gözlenen doğal felaketler, insan yaşamı başta olmak üzere bitki ve hayvanların yaşam koşullarını
güçleştirmektedir. Dünya iklim sistemindeki bu ani, aşırı ve sert değişimlerin 30-40 yıl sonra tarım yapacak
toprak, yaşanacak yeryüzü bırakmayacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada, küresel ısınma, tarihçesi,
küresel ısınmaya neden olan gazlar, küresel ısınmanın neden olduğu sorunlar, canlı yaşama ve ülkemize
etkileri, küresel ısınmaya karşı yapılan çalışmalar ve öneriler kısa olarak tartışılmıştır.

EK

Kaynak: http://dtcfdergisi.ankara.edu.tr/index.php/dtcf/article/view/1450

Verilen metin incelendiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangi sonuca ulaşabiliriz.?

A) Hazreti Allah (c.c.) her şeyi belirli bir düzene göre yaratmıştır. Sonra kendiliğinden değişiklikler olmuştur.
B) Hazreti Allah (c.c.) her şeyi belirli bir düzene göre yaratmıştır. İnsanların dikkatsizliği evrenin düzeninin olumsuz etkilemiştir.
C) Evrende sonradan olan olumsuzlukların sorumlusu insanlar değildir.
D) Hazreti Allah (c.c.) evreni yaratttıktan sonra değişiklik olmasına izin vermemiştir.
18

2.

Dünyanın en büyük gemisi suya indirildi.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

RN

600,000 ton ağırlığındaki gemi, dünyanın ilk yüzer doğalgaz üretim tesisi olacak.
488 metre uzunluğuyla dünyanın en büyük gemisi olarak gösterilen ve
New York'taki Empire State binasından bile uzun olan , Güney Kore'de
suya indirildi. Güney Kore'nin Geoje şehrinde inşa edilen 600,000 ton
ağırlığındaki gemi, dünyanın ilk yüzer doğalgaz üretim tesisi olacak.
Geminin Hong Kong büyüklüğündeki bir şehrin enerjisini sağlayacak
kadar gaz üretebilmesi umuluyor. Gövde kısmı iki devasa parçadan
oluşan gemi, Avustralya'nın kuzeybatı sahilindeki doğalgaz rezervlerinden çıkan gazın nakliyesinde kullanılacak. Kaynak: Dünyanın en
büyük gemisi suya indirildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Selman hoca “Evrendeki Yasalar” konusunu anlatmış ve öğrencilerden konu ile ilgili
haber sayfası getirmelerini istemiştir.
Öğrencilerden Muhsin yukarıda verilen haber yazısını getirmiştir. Muhsin’in getirdiği haber hangi evrensel yasa veya yasalarla ilişkilendirilebilir?

A) Biyolojik Yasa
B) Fiziksel Yasa
C) Toplumsal Yasa
D) Kimyasal Yasa

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Test 08

Kader İnancı

I. Allah, o Allah dır ki, gökleri ve yeri yaratmıştır. Gökten su indirerek onunla size rızık olmak üzere çeşitli mahsûller çıkarmış
ve emri ile denizde yüzmek için gemileri sizin buyruğunuza vermiştir. Nehirleri de size musahhar kılmıştır.
(İbrahim Suresi, 32.Ayet)
II. Hayvanları da yarattı. Sizin için onlarda ısıtacak yünler ve birtakım faydalar vardır. Hem onlardan (etlerinden) yersiniz.
En Nahl Suresi, 5.Ayet)
III. Denizden taze et (balık) yiyesiniz ve içinden takınacağınız bir ziynet (inci, mercan) çıkarasınız, diye denizi hizmetinize veren
de O’dur. Gemilerin denizde suyu yararak gittiklerini görürsün. Bunu bir de Allah’ın fazlından nasip arayasınız diye yaptı. Olur
ki şükredersiniz.
(En Nahl Suresi, 14.Ayet)

Tİ
R

3.

Yukarıdaki verilen Ayet-i Kerimeler’in hangilerinde hem fiziksel yasa hem de biyolojik yasa ile ilgilidir?

EK

RN

4.
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Fâtıma Öğretmen derste akıllı tahtada yukarıdaki görseli açar ve görsel ile ilgili atasözü yazmalarını ister. Öğrencilerde sırasıyla
aşağıdaki atasözleri yazarlar.
AYŞE
FATMA
OSMAN
FATİH

:
:
:
:

Mal da yalan mülk de yalan, var biraz da sen oyalan:
Eken biçer, konan göçer:
Emek olmadan yemek olmaz
Meyve veren ağaç taşlanır

Buna göre öğrencilerin hangisinin yazdığı atasözü görseli en iyi şekilde anlatmaktadır?
A) Ayşe

B) Fatma

C) Osman

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

D) Fatih

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

A) I ve III Ayet-i Kerîmeler
B) II ve III Ayet-i Kerîmeler
C) I ve II Ayet-i Kerîmeler
D) I,II ve III Ayet-i Kerîmeler

Test 09

Kader İnancı

• Ağaçtaki elmanın yere düşmesi (…….)
• Depremde insanların vefat etmesi (…….)
• Bir insanın ömrü (…….)
• Öğrencinin LGS’den 495 puan alması (…….)

Yukarıdaki örneklerdeki kural şu şekildedir;
I. Kader kavramına örnek olanlar 10 puan
II. Kaza kavramına örnek olanlar 5 Puandır.

Buna göre bu sorudan toplam kaç puan almıştır?

20

EK

A) Kader 30 Puan- Kaza 10 Puan
B) Kader 40 Puan- Kaza 5 Puan
C) Kader 10 Puan- Kaza 25 Puan
D) Kader 20 Puan- Kaza 15 Puan

Tİ
R

1. • Denizlerin ve dağların yaratılmasını Hazreti Allah’ın (c.c.) takdir etmesi (…….)

2. İnsanın akıllı ve irade sahibi olması davranışlarından sorumlu olması anlamına gelir. Hz. Allah (c.c.) insanı imtihan amacıyla ya-

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

RN

rattığı için ona davranışlarında seçim hakkı vermiştir. İnsanlar akıl ve irade sahibi olarak sorumluluklarının gereği olarak yaptığı
doğru veya yanlış davranışların hesabını vermek zorunda olduğunu peygamberler ve ilahî kitaplar göndererek bildirmiştir. Cuz’i
irade sahibi olan insan, akıl ve iradesini kullanarak doğru davranışlar da bulunarak bunun mükafatını ebedi hayat olan ahirette
alacağını bilmenin bilinciyle hareket ederek bu imtihanı başarıyla kazanmak için hareket etmelidir.
Metinde verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Hz. Allah (c.c.), insanları imtihan etmek amacıyla yaratmıştır.
B) Hz. Allah (c.c.), insanlara farklı yollarla uyarıda bulunmuştur.
C) Cuz’i iradesini kullanan insanların hiçbir zaman hata yapmayacağı vurgulanmıştır.
D) İnsan akıl ve irade sahibi olduğu için davranışlarından sorumlu tutulmuştur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Test 09

Kader İnancı

Tevekkül ve Sabra Güzel Bir Örnek

Tİ
R

3.

Kahramanmaraş’ta bedensel engelli Ardıç çifti,
down sendromlu çocuklarıyla birlikte tevekkül
ve sabra güzel bir örnek veriyorlar.
19 Aralık 2017 Salı 18:37

Kahramanmaraş’ta doğuştan bedensel engelli Selami ve Senem Ardıç çifti, 10 yaşındaki
down sendromlu çocuklarıyla “Bizim ayaklarımız engelli, kafamız değil” diyerek yaşama dört
elle sarılıyor.

EK

Kaynak: Tevekkül ve Sabra Güzel Bir Örnek
(https://www.haksozhaber.net/tevekkul-ve-sabra-guzel-bir-ornek-100664h.htm)
I. De ki: “Bizim başımıza hiçbir zaman Allah’ın yazdığından başka bir şey gelmez. O, bizim Mevlâmızdır. Onun için mü’minler,
yalnız O’na tevekkül etsinler!”. (Tevbe Suresi,51.Ayet)
II. İşte bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’dan korkarsa, Allah onun günahlarını örter ve sevabını büyütür. (Talak Suresi, 5.Ayet)
III. Onlar ki, sabretmişlerdir ve ancak Rablerine tevekkül ederler. (Nahl Suresi, 42.Ayet)
Yukarıdaki Ayet-i Kerimeler’den hangileri verilen örneklere uygundur?
A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

4. “Allah, kendinden başka ilâh olmayan o Allah ’dır, diridir (bakidir) kayyûmdur. Onu ne gaflet basar; ne uyku! Göklerde ve yerde
ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmaksızın huzurunda kim şefaat edebilir? (Mahlûkatın) önlerinde ve arkalarındaki (dünya ve
âhiret) işlerini bilir. Onlarsa Allah’ın dilediği kadarından başka, onun ilminden hiçbir şey kavra- yamazlar. Kürsüsü göklerle yeri
kaplamıştır. Göklerle yeri korumak, ona ağır gelmez. O çok yüce, çok büyüktür” (Bakara Suresi,255.Ayet)
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Verilen Ayet-i Kerime’de altı çizili kelimelerden aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

5.

İrade-i Cüziyye

İrade-i Külliye

Ödevlerini yapması

Uyuması

Bir insana yardımda bulunması

Göz rengi

Namaz Kılması

Cinsiyeti

Doğumu

Milliyeti

Verilenlerden hangileri yer değiştirirse örneklerin tamamı doğru olur?

A) Namaz kılması-Cinsiyeti
B) Ödevlerini yapması- Göz rengi
C) Doğumu-Uyuması
D) Bir İnsana yardımda bulunması-Uyuması

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
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A) Hazreti Allah (c.c.) diridir.
B) Yarattıklarının bütün işlerinde hâkim, her şey onunla kaimdir
C) Sonradan olan hiçbir şey ona benzemez
D) Hazreti Allah (c.c.) her şeyi bilir. İlim sahibidir.

Test 10

Kader İnancı

Tİ
R

1. Mide ve Bağırsak Hastalıklarından Korunmak İstiyorsanız Bayram Sofranızdakiler Doyumluk Değil; Tadımlık Olsun!

Ramazan Bayramı’nı Ramazan ayı boyunca dinlenen mide ve bağırsaklarınızı yormadan geçirmek istiyorsanız bu yazıyı dikkatle
okumanızda fayda var.
Özellikle mide hastalıkları yaşayanların ölçüyü kaçırdıklarında ülser, gastrit, reflü gibi şikayetlerinin artacağının ve mide kanaması riskinin yükselebileceğinin altını çizen Hisar Intercontinental Hospital İç Hastalıkları Uzmanları, ‘Mide ve bağırsak hastalıkları
olanlar bayram ziyaretlerinde her gittikleri yerde baklava, şöbiyet, börek, şeker, çikolata, vb. tüketirlerse, sağlık açısından ciddi
sıkıntıya girebilirler. Bir de bu süreçte ana öğünler sekteye uğrarsa, beden, temel gıda desteğinden yoksun kalmış ve gereksiz
yere yağlanmış olur.’ açıklamasında bulundu.
Mide Bağırsak Hastalığınız Varsa Bu Önerileri Dikkate Alın!

• Ramazan’da mide bağırsak sisteminizi dinlendirdiniz. Bayramda aşırı yormayın.
• Baklava, börek, şöbiyet gibi ağır tatlıları ölçülü tüketin.
• Daha çok sütlü tatlıları tercih edin.

• Ihlamur, papatya, rezene, yasemin, kuşburnu, adaçayı veya meyve çayları, maden suyu gibi kalorisi az içecekleri tüketin.
• Karpuz, kavun gibi yaz meyvelerini tercih edin.

Kaynak : https://hisarhospital.com/mide-ve-bagirsak-hastaliklarindan-korunmak-istiyorsaniz-bayram-sofranizdakiler-doyumluk-degil-tadimlik-olsun/

EK

Aşağıdaki verilen beyitlerin hangisi verilen metne uygundur?

A) Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen
Merdüm-î dîde-i ekvân olan âdemsin sen
							
Şeyh Galib
(Kendine (dikkatle ve) hoşça bak, âlemin özüsün sen; bütün yaratılmışların gözbebeği olan insansın sen.)
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B) Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde
							
Ziya Paşa
(İnsanın ne olduğunu anlamak için) sözüne değil işine, eserine bakılır; kişinin aklının derecesi, kendi eserinden belli olur.
C) “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi
							
Muhibbî
	(Muhibbî Halk arasında devletten daha önemli bir varlık yoktur; (ancak), hiçbir devlet sağlıkla alınan bir nefes kadar kıymetli
değildir, onun yerini tutamaz.)

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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D) Marifet iltifata tâbîdir
Müşterisiz metâ zâyîdir
							
Muallim Nâcî
	(Marifet (arayıp bulmak, üretmek, kabiliyetli, yetenekli olduğunu) göstermek övülmeye, ödüllendirilmeye, takdir edilmeye bağlıdır; (diğer taraftan, kabiliyetini gereksiz yere harcayarak) ihtiyaç olmayan mal veya hizmet üretmek de boşunadır.)

2. Yemin olsun ki, biz Mûsa’ya kitabı (Tevrât’ı) verdik de, onun hakkında ihtilâfa düşüldü (bazısı tasdik etti, bazısı etmedi). Eğer Rabbinden bir kelime (İlâhî bir takdir) geçmiş olmasaydı (hesab görmek kıyamete bırakılmasaydı), mutlaka aralarında hüküm verilmiş,
bitmişti. Gerçekten onlar, bundan yana kuşkulu bir şüphe içindedirler. Muhakkak ki Rabbin, her birine yaptıklarının mükâfatını tam
ödeyecektir. Çünkü O, onların yaptıkları her şeyden haberdardır.
						
(Hûd Suresi, 110-11.Ayetler)

Yukarıda verilen Ayet-i Kerimede hangi konudan bahsedilmemiştir?

A) Hazreti Musa’ya (a.s.) inen kitap Tevrat’tır
B) Bazıları tasdik etmemiştir.
C) İnsanlar hesaba dünyada çekilecektir.
D) Hazreti Allah (c.c.) her şeyi bilir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Test 10

Kader İnancı

Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. (Ankebût Suresi- 57.Ayet)

Tİ
R

3. 		

Verilen Ayet-i Kerime’yi kendisine rehber edinen Mustafa aşağıdaki davranışlardan hangisini yaptığında Ayet-i Kerimeye
uygun davranmamış olur?
A) Hemen hemen hergün bir insana yardımda bulunur, zor durumda olan insanları anlamaya çalışırdı.
B) Daha çok kazanmak için daha çok çalışır, çabalardı.
C) Hazreti Allah’a (c.c.) hesap vereceğini bildiği için ona göre hareket ederdi.
D) İbadetlerini aksatmamaya çalışırdı.

4.

EK

49— De ki: “Ben kendi kendime, bir zarar veya faydaya malik değilim. Meğer ki Allah, dilemiş ola”. Her ümmetin bir eceli
vardır. Ecelleri geldi mi, bir an ne geri kalırlar, ne de ileri giderler. (Yunus Suresi, 49.Ayet)

67— Hurmalıkların ve üzüm bağlarının meyvelerinden de hem içki, hem güzel bir rızık elde ediyorsunuz. Muhakkak bunda
aklı olan bir kavim için ibret vardır (Nahl Suresi, 67.Ayet)

Verilen iki Ayet-i Kerime mealleri aşağıdaki kavramlardan hangileri ile ilgilidir?

5.

I. Elazığ depreminden sonra insanlar yakın çevrelerdeki yakınlarının yanına gitti.

II. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Revize edilen 2017 yılı verilerine göre, 1 mil-

yon 295 bin 784 olarak belirlenen canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl yüzde 3,6 azalarak 1 milyon 248 bin 847 oldu.
III. Kutup ışıkları ya da Kutup aurorası, Kutup bölgelerinde gökyüzünde görülen, yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen
yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan doğal ışımalardır.

Verilen örnek olaylar evrendeki yasalarla birlikte değerlendirildiğinde sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisine ulaşılabilir?

A) Fiziksel Yasa + Toplumsal Yasa + Biyolojik Yasa
B) Toplumsal Yasa + Biyolojik Yasa + Fiziksel Yasa
C) Toplumsal Yasa + Fiziksel Yasa + Biyolojik Yasa
D) Fiziksel Yasa + Biyolojik Yasa + Toplumsal Yasa

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
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A) Ömür - Emek
B) Ecel - Tevekkül
C) Ömür - Rızık
D) Ecel - Rızık

Test 11

Hazret-i Mûsâ -aleyhisselâm-, “ülü’l-zm” peygamberlerden birisidir.

Tİ
R

1.

Kader İnancı

Musa Aleyhisselam’a Allah ile konuşması sebebiyle “Kelîmullâh” dendi.
Kendisine dört kutsal kitaptan biri olan İncil verildi.
Firavunla mücadele etti.

Mûsâ -aleyhisselâm- ile Hârûn -aleyhisselâm- kardeştir.

Öğretmen tahtaya Musa (a.s.) ile ilgili doğru yanlış etkinliğini yazar ve öğrencilerden doğru bilgi ise karşısına DOĞRU, yanlış bilgi
ise YANLIŞ yazmalarını ister.
Buna göre aşağıdaki şıklardan hangisinde bütün sorular doğru olarak işaretlenmiştir?

EK

A) Doğru - Doğru - Yanlış - Doğru - Doğru
B) Doğru - Yanlış - Yanlış - Doğru - Doğru
C) Yanlış - Yanlış - Doğru - Doğru - Doğru
D) Doğru - Doğru - Yanlış - Doğru - Yanlış

2. Üsame bin Şüreyk (ra) rivayet ediyor. Resulullah (s.a.v.) buyurdular:

“Ey Allah’ın kulları! Tedavi olunuz. Şüphesiz Allah, hiçbir hastalık vermemiştir ki, ilacını da vermemiş olsun. Birtek hastalık hariç,
o da ihtiyarlıktır.”
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Camiüssağir-5373

Verilen Hadis-i Şerif’ten aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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A) Mehmet Bey gribe yakalanmış kendi kendime iyileşirim diyerek hastaneye gitmemiştir.
B) Selma Hanım, böbrek rahatsızlığından dolayı düzenli olarak her hafta diyaliz merkezine gitmektedir.
C) Ferhat Bey, iğneden korktuğu için iyileşememiştir.
D) Aslıhan Hanım, doktorun verdiği gözlükleri takmadığı için numaraları yükselmiştir.

3.

I. O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ay’ı yaratandır. Onların her biri bir yörüngede dolaşıp durmaktadırlar (Enbiya Suresi,33.Ayet)

II. Rabbinin (işine) bakmaz mısın? (Fecirle güneşin doğuşu arasında) gölgeyi nasıl yaymıştır? Dileseydi, elbet onu sabit yapardı.

Sonra biz, güneşi, onun üzerine bir delil yaptık (güneş olmasa gölge bilinmez). (Furkan Suresi, 45.Ayet)
III. Hâlbuki biz, seni, ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. (Furkan Suresi,56.Ayet)

Verilen Ayet-i Kerimelerin hangileri “ Hazreti Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yaratması ile ilgilidir.?
A) Yalnız I

B) I, II ve III

C) Yalnız III
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

D) I ve II

Test 11

Kader İnancı

4. 7— Mûsa’nın annesine de şöyle ilham ettik: “Çocuğu emzir (Öldürülmesinden) korktuğun vakit, onu deryaya (Nil’e) bırakıver. Hem

Tİ
R

korkma ve üzülme! Çünkü muhakkak biz onu sana geri vereceğiz ve kendisini peygamberlerden yapacağız” (Bunun üzerine üç
ay onu emzirdi. Fakat hayatını tehlikede görünce, onu ziftli bir sandığa koyarak geceleyin Nil’e bıraktı).
8— Derken Fir’avn’ın adamları onu bulup aldı. Çünkü ilerde kendilerine bir düşman ve bir üzüntü olacaktı. Doğrusu Fir’avn, (veziri)
Hâmân ve askerleri hep hata (ve günah) işleyicilerdi.
9— Fir’avn’ın karısı, “Bu çocuk benim ve senin için göz bebeği. Onu öldürmeyin! Belki bize faydası olur, yahut onu evlât ediniriz.’’
dedi. Onlar farkında olmuyorlardı.
10— Mûsa’nın annesi, kalbi (evlâdından başka her şeyden)bomboş sabahladı. Eğer (va’d-i İlâhiye) inananlardan olsun diye kalbine sabır vermeseydik, az kalsın onu açığa vuracaktı
11— (Annesi), Mûsa’nın kız kardeşine (Meryem’e),“O nun izini takip etti!“demişti. O da uzaktan gözetti. Ötekiler farkında değillerdi.
12— Biz daha önceden ona sütanaları (emmesini) haram etmiştik (Hiç birinin südünü emmiyordu). Kız kardeşi, Fir’avn ailesine,
“Sizin hesabınıza onun bakımını yapacak ve ona samimâne bakacak bir ev halkı göstereyim mi size?” dedi.
13— Bu suretle onu annesine iade ettik ki, gözü aydın olsun da üzülmesin. Ve bilsin ki, Allah’ın va’di haktır. Lâkin bunu çokları
bilmezler
(Kasas Suresi, 7-13.Ayetler)
Verilen Ayet-i Kerimeler birlikte düşünüldüğünde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

5. Hz. Musa (a.s) Firavun ve onun kavmini bir olan Hz. Allah’a (c.c) inanmaya davet etmiştir. Hz. Musa (a.s) bu görevde sıkıntılar
yaşamış yanına yardımcı olarak ve kendisini desteklemek için Hz. Harun (a.s) Yüce Allah’tan (c.c) istemiştir. Hz. Harun (a.s) dili
düzgün ve hitabı kuvvetli olduğu için Hz. Musa (a.s) böyle bir istekte bulunmuştur. Sonucunda da Hz. Harun (a.s), Hz. Allah’ın
(c.c) emriyle Hz. Musa’ya (a.s) yardımcı olmak amacıyla görevlendirilmiştir. Böylece Hz. Harun (a.s) ile Hz. Musa (a.s) zorluklara
karşı beraber mücadele etmişlerdir.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hz. Musa (a.s) sadece Firavun ve ailesini Hz. Allah’ın (c.c) dinine davet etmekle sorumludur.
B) Hz. Harun (a.s) Hz. Musa’ya (a.s) her konuda yardımcı olmuştur.
C) Hz. Harun’un (a.s) hitabı daha düzgündür.
D) Hz. Musa (a.s) hayatı boyunca insanları Hz. Allah’a (c.c) inanmaya davet etmiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası
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EK

A) Musa’yı (as) denize bırakınca kim almıştır?
B) Musa aleyhisselamın süt annesi kimdir?
C) Hazreti Allah (c.c.) Musa aleyhisselamın annesine ne buyurmuştur?
D) Musa aleyhisselam bulduklarında Musa (a.s.) kaç yaşındaydı?

Test 12

Kader İnancı

Buna göre,
I. Toprağı işleyen ekmeği dişler.
II. Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez
III. Zahmetsiz rahmet olmaz.
IV. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer

Atasözlerinden hangileri emek ile ilgilidir?
A) I ve II

B) I,II ve III

Tİ
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1. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü, çalışmaya Emek denir.

C) I, III ve IV

D) Hepsi

2. LGS 2020’ ye hazırlanan Veysel, dersleri iyi dinlemez, verilen ödevleri yapmaz. Denemelerde düşük puan alır ve şöyle der; “Ne

EK

yapayım? Kaderim böyleymiş.” diye yakınır.
Buna göre Veysel’in anlayışıyla ilgili,

I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.

II. Kaderde, kendinin sorumluluğunun olmadığını düşünür.
III. Kadere, hiçbir şey yapamayacağını düşünür.

Sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r
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D) I, II ve III.

3. İsmail Öğretmen derste Tevekkül konusunu işledikten sonra öğrencilerden örnekler vermelerini ister.
Çiftçi tarlayı sürer, tohumu eker, bakımını yapar ve dua
eder.

Ziya

Sınava hazırlanan öğrenci derslerini fazla çalışmaz ve
dua eder.
Seyfettin

Hastalanan bir kişi tedavisi için doktora gider ve dua eder

Aslı

Bir inşaat mühendisi tüm tedbirleri alır inşaata başlar ve
dua eder.
Huriye

Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği örnek yanlıştır?
A) Ziya

B) Seyfettin

C) Aslı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

D) Huriye

Test 12

Kader İnancı

Bir gün Nasreddin Hoca’nın eşeği çalınmış. Can sıkıntısı içinde durumu komşularına anlatınca her kafadan bir ses çıkmaya başlamış.
Birisi:
- Hocam demiş. Niye ahırın kapısına iyi bir kilit takmadın sanki?
Bir başkası:
- Evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin olmuyor? diye konuşmuş.
Bir diğeri de: -Hocam demiş. Kurusa bakma ama eşeğin çalınmasına en büyük sebep sensin. Çünkü
doğru dürüst bir ahırın bile yok. Nerden baksan dökülüyor.
Hoca kızmış: -Yahu demiş. İyi, güzel de kabahatin hepsi mi benim? Hırsızın hiç mi suçu yok?

Tİ
R

4.

Verilen örnek olay aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir?

5.

B) Rızık

C) Emek

EK

A) Tevekkül

D) Ömür

I. Allahû la ilahe illa hûvel hayyûl kayyum,
II. la te’huzûhu sinetûv vela nevm,

III. vesia kûrsiyyûhûs semavati vel ard,

IV. men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih,

V. ya’lemû ma beyne eydihim ve ma halfehûm,

VI. ve la yûhıytune bi şey’im min ilmihi illa bi ma şa’,
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VII. lehu ma fis semavati ve ma fil ard,

VIII. ve la yeudûhu hıfzuhûma ve hûvel aliyyûl azim

Yukarıda Ayet-el Kürsi’nin okunuşu karışık olarak verilmiştir.

Aşağıdaki numaralardan hangileri yer değiştirdiğinde doğrusu okunmuş olur?

RN
6.

YEME-İÇME

GÖZ RENGİ

DAVRANIŞLAR

KÖTÜ ALIŞKANLIK

C) V ve VI

Verilenlerden hangisi İslam’ın kader anlayışına göre, sorumluluğumuz kapsamında değerlendirilemez?

A) Yeme içme
B) Göz Rengi
C) Davranışlar
D) Kötü Alışkanlıklar

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

D) II ve III

Ye n i K o n s e p t S o r u l a r

B) III ve VII

A) I ve II

DENEME - 01
3. • Ezelden ebede kadar hayır ve şer, iyi ve kötü meydana

da ölçülü her şeyden, bitirdik orada sizin için ve rızkını sizin
veremeyeceğiniz kimseler için geçimler yarattık. Hiçbir şey
yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın! Fakat biz,
onu, ancak malum bir miktarda indiririz. ............................
(Hicr Suresi 19. - 21. ayetler)

gelecek hadiseler Cenab-ı Hakk’ın kendi ilmi icabı bilip
irade ve takdir buyurmasına .........1. . . . . . . . . denir.
• Cenab-ı Hakk’ın ezelden takdir buyurduğu hadiselerin,
zamanı gelince ilim ve iradesine uygun olarak meydana
gelmesine .........2.........denir.

Ayet-i Kerime mealine göre aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılabilir?

Yukarıdaki metinlerde numaralandırılarak boş bırakılan
yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

Tİ
R

1. Yeri de döşedik. Oraya ağır baskılı dağlar oturttuk ve ora-

A) Evrendeki ahenk ve uyumun kendiliğinden meydana
geldiğini
B) Hz. Allah’ın (c.c.) insanları güçleri ölçüsünde sorumlu
tuttuğunu
C) Hz. Allah’ın (c.c.) insana verdiği ömrü iyi değerlendirmesi gerektiğini
D) Evrenin belli düzen ve ölçü içinde yaratıldığını

1

2

A)

Kaza

Kader

B)

Kader

Kaza

C)

Tevekkül

Kader

D)

Kader

İlahi yasa

EK

4. İnsanın akıl ve irade sahibi olması davranışlardan sorumlu
olması anlamına gelir. Bu yüzden kader; insanın akıl ve
sorumluluk sahibi olmasıyla yakından ilgilidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi insanın sorumluluk
sahibi olmasıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

2. Kur’an-ı Kerim’de davranışlar, iyi-kötü, doğru-yanlış ve

5. Tevekkül kelime olarak güvenmek, dayanmak, teslim ol-

helal-haram diye birbirinden ayrılmıştır. Hangi davranışın
hükmünün ne olduğu belirtilmiş ve bunları yapıp yapmamanın sonuçları anlatılmıştır.

mak gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise Hz. Allah’a (c.c.)
dayanıp güvenmek, çalışıp çabalamak ve işlerin sonucunu
Hz. Allah’a (c.c.) bırakmak demektir.

Aşağıda verilen Ayet-i Kerimeler’den hangisi yukarıda
verilen metindeki düşünceyi destekler niteliktedir?

Buna göre, aşağıda verilen Ayet-i Kerime meallerinin
hangisinde tevekkülden söz edilmemiştir?

A) Yeryüzünde olan her canlı fanidir. Yalnız azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı bakidir.
(Rahman Suresi. 26 ve 27. ayet)
B) Onun için siz Hz. Allah’ın (c.c.) size verdiği rızıklardan
helal, hoş olarak yeyin de, eğer Hz. Allah’a (c.c.) kulluk
ediyorsanız, O’nun nimetlerine şükredin.
(Nahl Suresi 114. ayet)
C) Halbuki Hz. Allah (c.c.) gökleri yeri hak üzere yaratmıştır.
Bir de herkes kendi kazandığının karşılığını görecektir.
Onlara haksızlık edilmez.
(Câsiye Suresi)
D) Kim doğru yolda giderse sırf kendi lehine gider. Kim de
sapıklık ederse ancak kendi aleyhine eder.
(İsra Suresi 15. ayet)

A) “Eğer düşmanlar barışa yanaşırsa, sen de ona yanaş ve
Allah’a güven. Çünkü işiten, bilen ancak O‘dur.”
(Enfâl Sûresi 61. ayet)
B) “Eğer aldırmazlarsa, de ki; “Bana Allah yeter! Ondan
başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak O’na güvendim. O
büyük Arş’ın sahibidir.”
(Tevbe Sûresi 129. ayet)
C) “Ben hem benim, hem de sizin Rabbiniz olan Allah’a
dayanmışım. Yerde debelenen hiçbir canlı yoktur ki, alnından O tutmuş olmasın (iradesi Allah’a ait olmasın).
Şüphesiz ki Rabbim, doğru yol üzerindedir.”
(Hûd Sûresi 56. ayet)
D) “Ben insanları ve cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye
yarattım.”
(Zâriyât Sûresi 56. ayet)
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A) İnsana akıl nimeti verilmiştir.
B) İnsan sınırsız bir davranış özgürlüğüne sahip olması
C) İnsana düşünme yeteneği sahip olması
D) İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiş olması

DENEME - 01
2. Tarımsal üretimdeki verimliliğinin azalmasıyla
insanların köyden kentlere göç etmesi
3. Canlıların belli bir süre yaşadıktan sonra ölmesi

9. (Münafıklar, senin huzurunda)” Baş üstüne itaat ederiz der-

Yukarıda verilen örnekler, hangi seçenekte ilgili oldukları
yasalarla doğru şekilde eşleştirilmiştir?

A)

1
Fiziksel

2
Biyolojik

3
Toplumsal

B)

Fiziksel

Toplumsal

Biyolojik

C)

Toplumsal

Biyolojik

Fiziksel

D)

Biyolojik

Fiziksel

Toplumsal

ler. Sonra senin yanından çıktıklarında içlerinden bir kısmı,
(gündüzün) söylediklerine aykırı olarak gecelerin tezvirat
yaparlar. Ama Allah onların geceleyin uydurdukları tezviratı yazıyor. Onun için sen, onlardan yüz çevir (aldırış
etme). Allah’a havale et. Allah vekil olarak katidir.
(Nisa Suresi 81. ayet)

Tİ
R

6. 1. Dünyanın ve Ay’ın güneşin etrafında dönmesi

Yukarıda verilen Ayet-i Kerime’de aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Rızık

B) Tevekkül

C) Tefekkür

D) Ecel

7. Allah kendinden başka ilah olmayan O Allah’tır. Diridir, kay-

EK

yumdur. O’na ne gaflet basar; ne uyku! Göklerde ve yerde
ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmaksızın huzurunda
kim şefaat edebilir. Mahlukatın önlerinde ve arkalarındaki
işleri bilir. Onlarsa Allah’ın dilediği kadarından başka, onun
ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri
kaplamıştır. Göklerle yeri korumak, ona ağır gelmez. O çok
yüce ve büyüktür.
(Bakara suresi 255. Ayet)

Yukarıda verilen Ayet-i Kerime’den aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?
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A) Hz. Allah (c.c.) insanlar gibi uyumaz ve uyuklamaz.
B) Hz. Allah’ın (c.c.) ilmi sonsuzdur.
C) Hz. Allah (c.c.) kimsenin babası ya da çocuğu değildir.
D) Hz. Allah’ın (c.c.) kudreti sonsuzdur.

8.

Z

E M E K

İ

N F A K
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T

Verilen bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

10. • İnsan ve diğer canlıların beslenip yaşayabilmeleri için

A) Maksada erişmek için, maddi ve manevi sebeplerin
hepsini yerine getirdikten sonra, neticesini Allahû Teala’dan beklemektir.
B) Cenab-ı Hakk’ın rızası için, nisap miktarı kadar zengin olan Müslümanların her yıl mallarının bir miktarını
Kur’an-ı Kerim’deki sekiz sınıftan birine vermeleridir.
C) Bir şeyin üretilmesi için insanların harcadığı beden ve
kafa gücüne denir.
D) Müslümanların Hz. Allah’ın (c.c.) rızasını kazanma yolunda kendi emeğinden, alın terinden muhtaçlara
vermeleridir.

• Bakara suresinin 255. ayetidir. Yüce Allah’ın eşsiz sıfat-

yedikleri, içtikleri ve faydalandıkları her şeye denir.
larının ve gücünün anlatıldığı Ayet-i Kerimeye denir.
• Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve
insanın tercih etme kabiliyetine denir.
Yukarıdaki kavramlar eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) İrade-i cüziye
B) Ayetü’l Kürsi
C) İrade-i külliye
D) Rızık
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