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 Sevgili Öğrenciler,

 Sizler için yepyeni ve orijinal bir kitap hazırladık.

 Malumunuzdur ki LGS (Liselere Geçiş Sistemi) geleceğinizle ilgili önemli 

bir adımdır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi de bu bölümdeki en etkili alanlardandır. 

İyi bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, bu yolda işinizi çok kolaylaştıracaktır.

 MEB’in sorduğu soruları yıllara göre analiz ederek bütün soru tiplerini 

sizlere sunmaya gayret gösterdik.

 Testleri “Öğreten, Keşfettiren, Ayırt Edici ve MFTS Tarzı” olarak 

bölümlere ayırdık. “Öğreten” test ile temel bilgileri, “Keşfettiren” test ile 

öğrendiklerinizi pekiştirmenizi,  “Ayırt Edici” test ile düşünme becerilerinizi 

geliştirmenizi en nihayetinde “MFTS Tarzı” ile bakış açınızı değiştirmenizi ve 

MEB soru tiplerini konu sonlarında görmenizi hedefledik. 

 

 Görsel yorumlama sorularıyla kitabımıza renk kattık.

 

 Eserin size fayda sağlayacağını umuyor, sizlere başarılar diliyoruz.

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yayın Kurulu
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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 
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Mustafa Kemal ATATÜRK
Başöğretmen

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 

dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 

ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 

iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle 

tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 

vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
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KADER İNANCI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI

1. Telefonuna gelen mesajı okuyan “Bir Şüphen mi Var?” kitabının yazarı Abdulhakim Ak, aşağıdaki mesajı 
görmüştür:

 

10.58
Sayın Abdulhakim AK,
okulumuzda 
16.09.2020 tarihinde 
yapılacak olan KADER 
İNANCI konulu 
konferansımıza 
katılımınız bizi 
onurlandıracaktır. Sizi 
okulumuzda 
ağırlamaktan 
mutluluk duyacağız. 
İyi günler dileriz. 

 Davete katılan Abdulhakim Bey, aşağıdaki ko-
nuşmayı yapmıştır.

  Konuşma akışı;

  13.30 Kader

  13.45 Külli irade

  14.00 Cüz-i irade

  14.15 Kaderle ilgili kavramlar

  14.30 Sağlık ve hastalık

  14.40 Bitiş

  şeklindedir.

  Buna göre Abdulhakim Bey,

  • İnsanın iradesidir.

  • Örneğin yemek, içmek, uyumak, çalışmak gibi 
durumlar bu duruma örnek verilebilir.

  • Sınırlı ve sonludur.

 yukarıdaki bilgileri saat kaçta söylemiş olabilir?

A) 13.45 B) 14.00 C) 14.15 D) 14.30

2. “Varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattık-
larına hâkim ve onları koruyup gözeten” demektir. 

 Yukarıda anlamı verilen Allah’ın (c. c.) esmayı-
hüsnasından biri olan bu isim aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Allah  B) Aliyy

C) Hayy  D) Kayyum

3. “İkiniz Firavun’a gidin. Çünkü o, gerçekten azdı. 
Ona yumuşak bir tarzda söz söyleyin, belki öğüt 
alır, yahut korkar.”     
  (Tâ-Hâ suresi, 44. ayet)

 Yukarıdaki ayette konu edilen peygamberler 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Musa - Hz. Harun

B) Hz. Musa - Hz. Şuayb

C) Hz. Şuayb - Hz. Harun

D) Hz. Harun - Hz. Nuh

4. Kâinat ve içindekiler Yüce Allah’ın isim ve sıfatla-
rının tecellisidir. Bu tecelli süreklidir ve karıncadan 
gökyüzündeki büyük cisimlere kadar her şeye 
uzanır.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki par-
çayı desteklemektedir?

A) “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a 
ait olmasın.”      
 (Hûd suresi, 6. ayet)

B) “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” 
  (Tin suresi, 4. ayet)

C) “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ındır 
ve Allah her şeyi kuşatmaktadır.”   
 (Nisâ suresi, 126. ayet)

D) “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun 
olsun diye yaratmadık.”     
 (Enbiyâ suresi, 16. ayet)
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU BANKASI

5 ve 6. soruları tabloya göre cevaplayınız.

 

5. Bu tablolar kader inancıyla ilişkilendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tedbir alındığında vaka sayısı düşmektedir.

B) Hastalık, kaderin içinde olan kavramlardan biridir.

C) Tedbir kuldan takdir Allah’tandır.

D) Ölümler cüz-i iradeyle gerçekleşir. 

6. Nisan, mayıs, haziran ve temmuz ayları incelendiğinde günlük hastalanan, iyileşen, vefat eden ve test 
sayısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hastalanan

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

İyileşen

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Vefat eden

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Test sayısı

  B) 

Hastalanan

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

İyileşen

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Vefat eden

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Test sayısı

C) 

Hastalanan

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

İyileşen

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Vefat eden

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Test sayısı

  D) 

Hastalanan

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

İyileşen

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Vefat eden

Mayıs

Haziran

Nisan

Temmuz

Test sayısı



MFTS TARZI

MEB Tarzı Test

ÖĞRETEN

KEŞFETTİREN

AYIRT EDİCİ

Çözerken Anlatan Test

4

KADER İNANCI

1-B 2-D 3-A 4-C 5-D 6-AKADER İNANCI
ÖĞRETEN TEST 1

TEST 2

1. Halit, çalıştığı şirket tarafından yurt dışına iş seya-
hatine gönderilecektir. Halit’in uçağı yarın sabah 
erkenden kalkacaktır. Halit uyanabilmek için sa-
atini kurmuş ve erken yatmıştır. Ancak buna rağ-
men uykusuna yenik düşmüş ve uçağı kaçırmıştır. 

 Sabah saatin çalmasına ve Halit’in erken yat-
masına rağmen uçağı kaçırması aşağıdaki 
kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A) Ecel - ömür  B) İlim - kudret 

C) Kader - kaza  D) Emek - rızık

2. Aşağıda verilen ayetlerin hangisi toplumsal 
yasaya örnektir?

A) “Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği ölçü-
de yükümlü kılar.”     
 (Bakara suresi, 286. ayet)

B) “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan 
kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı 
üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır.”  
   (Nur suresi, 45. ayet)

C) “Denizde dağlar gibi yüzen (gemiler) de Onun 
varlığının delillerindendir.”    
  (Şûrâ suresi, 32. ayet)

D) “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tu-
tan, adaletle şahitlik eden kimselerden olun.” 
 (Mâide suresi, 8. ayet)

3. I. Maşallah

 II. Kader mahkûmu

 III. Kötü talih

 IV. Zalim felek

 V. İnşallah

 Yukarıdakilerden hangileri kader ile ilgili gün-
lük hayatta duyduğumuz ifadelerden değildir?

A) I ve II  B) IV ve V

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

4. 

 “Şüphesiz biz insana doğru yolu gösterdik. İster 
şükredici olsun ister nankör.”    
 (İnsan suresi, 3. ayet)

 Bu ayete göre;

 I. İnsana özgür bir irade verilmiştir.

 II. Allah insanlara doğru ve yanlış yolu göster-
miştir.

 III. İnsan külli iradeye sahip olduğu için seçimleri-
ni kendisi yapar.

 IV. Bütün varlıklarda irade bulunmaktadır. 

 verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve III  B) I ve II

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

5. “Çalışman dilencilik yapmandan daha hayırlıdır.” 
 (Hadis-i şerif)

 “Orada hem sizin için hem de rızıkları size ait 
olmayanlar için gerekli geçim vasıtaları yarattık.” 
 (Hicr suresi, 20. ayet)

 Hadis-i Şerif ve ayete göre aşağıdaki kavram-
lardan hangileri vurgulanmıştır?

A) Emek - rızık B) Rızık - tevekkül

C) Başarı - rızık D) Tevekkül - ecel
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6. Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın evrene 
koymuş olduğu yasalardan herhangi biriyle 
ilişkilendirilemez?

A) “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakın-
lara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fena-
lık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutası-
nız diye size öğüt veriyor.”    
  (Nahl suresi, 90. ayet)

B) “Şüphesiz ki bir topluluk kendi durumunu de-
ğiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştir-
mez.”       
 (Ra’d suresi, 11. ayet)

C) “Müminler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.”  
 (Âl-i İmrân suresi, 122. ayet)

D) “Gökten su indiren Odur. (Buyurdu ki:) İşte biz 
her çeşit bitkiyi onunla yarattık.”   
  (En’âm suresi, 99. ayet)

7. “Eşeğini sağlam kazığa bağla, komşunu hırsız 
çıkarma.” atasözü aşağıdakilerden hangisiyle 
ilgilidir. 

A) Kader   B) Tevekkül 

C) İstişare  D) Kaza

8. Aşağıdakilerden hangisi yüce Allah’ın evren-
deki bütün varlıklar için belirlemiş olduğu bir 
kaderin var olduğunu gösteren delillerden de-
ğildir?

A) Evrenin çok büyük olması

B) Evrendeki olayların belli yasalar çerçevesinde 
gerçekleşmesi

C) Evrendeki her şeyde belli bir ölçü olması 

D) Kâinatta mükemmel bir düzen olması

9. “İnsan bizzat işledikleri yüzünden karada ve de-
nizde düzen bozuldu.”     
 (Rum suresi, 41. ayet)

 Yukarıdaki ayette insanın hangi yasaya uyma-
ması hâlinde başka bir yasayı olumsuz etkile-
diğine işaret edilmiştir?

A) Toplumsal yasalara uyulmaması fiziksel yasa-
ları olumsuz etkilemiştir.

B) Biyolojik yasalara uyulmaması kimyasal yasa-
ları etkilemiştir.

C) Tarihsel yasalara uyulmaması biyolojik yasa-
ları olumsuz etkilemiştir.

D) Fiziksel yasalara uyulmaması toplumsal yasa-
ları olumsuz etkilemiştir.

10. 

 Aşağıda ifade edilen yargılardan hangisi İslam 
dini açısından yanlıştır?

A) Hayır ve şer Allah’tandır.

B) Hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde 
hayır olabilir.

C) Allah yapacaklarımızı önceden bilmektedir.

D) Sorumluluk Allah’ın insana verdiği bir külli ira-
dedir.
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1-C 2-D 3-C 4-B 5-A 6-C
7-B 8-A 9-A 10-D

KADER İNANCI
ÖĞRETEN TEST 2

TEST 3

1. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde kader ve evrendeki yasalar konusuyla ilgili birçok ayet ve örneklere yer 
verilmiştir.

 

DENEME-1 DENEME-2 DENEME-3 DENEME-4

Kader ve Evrendeki Yasalar

DENEME-5

7

6

5

4

3

2

1

0

Fiziksel Yasalar Biyolojik Yasalar Toplumsal Yasalar

 Buna göre grafikte aşağıdaki ayetlerden hangisi en çok soru sorulan konu ile ilişkilidir?

A) “Denizde dağlar gibi yüzen gemiler, Onun varlığının delillerindendir.”  (Şura suresi, 32. ayet)

B) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere 
yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik.”  (Mürselat suresi, 20-23. ayetler)

C) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?”   
  (Fatır suresi, 44. ayet)

D) “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir).” 

 (Enfal suresi, 25. ayet)

2. Dünyanın atmosfer yapısı, Güneş sistemindeki 
konumu, suyun varlığı, bitkilerin ve diğer canlıla-
rın varlığı kısacası her şey tam olması gerektiği 
gibidir. Allah evreni, insan aklının sınırlarını zorla-
yacak mükemmellikteki bir düzen ile var etmiştir. 
Yani Allah, evrendeki muazzam düzenin, kusur-
suz dengenin ve benzersiz tasarımın tek sahibidir.

 Bu paragrafa göre;

 I. Allah’tan başka ilah yoktur.

 II. Evrende bir düzen vardır.

 III. Allah’ın evrene koyduğu fiziksel, biyolojik ve 
toplumsal yasalar vardır.

 IV. Allah her şeyi bir düzene göre yaratmıştır.

 yargılardan hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II   B) I ve III

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

3. 

 Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasaların 
insan hayatını kolaylaştırdığına kanıt olarak 
gösterilemez?

A) Ay ve Güneş tutulmasının bugünden hesapla-
nabilmesi

B) Hava durumu ile ilgili önceden tahminde bulu-
nulabilmesi

C) Küresel ısınmanın vereceği zararların önce-
den tahmin edip önlemler alınabilmesi

D) Genlerden yola çıkılarak kalıtsal hastalıkların 
tespit edilebilmesi
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4. Peygamberimiz (s.a.v.) savaşlarda zırhını giyerek 
düşmanın karşısına çıkmıştır. 

 Peygamberimizin (s.a.v.) bu davranışından 
aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Tedbirli hareket etmiştir.

B) Zırhı sevdiği için giymiştir.

C) Peygamberimiz savaşmayı sevmektedir.

D) Peygamberimiz giydiği zırhın kendisini tüm 
kötülüklerden koruyacağına inanmaktadır.

5. “----; izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en 
yüce, aşkın olan.” demektir. Allah’ın (c. c.) esmâ-i 
hüsnâsından biridir.

 Bu parçada boş bırakılan yere Allah'ın aşağı-
daki isimlerinden hangisi getirilmelidir?

A) Allah  B) Aliyy

C) Hayy  D) Kayyum

6. Allah’ın (c.c.) önceden bilip belirlediği olayların 
zamanı gelince ortaya çıkmasına kaza adı verilir.

 Bu ifadeye göre aşağıdaki durumlardan hangi-
si kaza kavramına örnek olarak gösterilebilir?

A) İnsanın ölüm zamanının Allah tarafından bilin-
mesi

B) Güneş ve Ay’ın tutulma zamanlarının Allah ta-
rafından bilinmesi

C) İnsanın ölümünün gerçekleşmesi

D) Bir bebeğin ne zaman dünyaya geleceğinin 
Allah tarafından bilinmesi

7. “De ki Allah dilemedikçe kendime hiçbir fayda ve 
zarar getirmeye kadir değilim.”    
   (A’raf suresi, 188. ayet)

 Yukarıda verilen ayette altı çizili ifadeyle anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanın cüzi iradesinin olduğu

B) Sadece Allah’a dua edilmesi gerektiği

C) Allah’ın insanı sorumlu tuttuğu

D) Allah’ın izni olmadan hiçbir şeyin gerçekleş-
meyeceği

8. “Kim doğru yolu bulmuşsa, ancak kendisi için bul-
muştur; kim de sapıtmışsa kendi aleyhine sapıt-
mıştır. Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın gü-
nah yükünü yüklenmez.”   
  (İsra suresi, 15. ayet)

 Bu parçada aşağıda verilen kavramlardan 
hangilerine değinilmiştir?

A) İrade - sorumluluk B) İrade - rızık

C) Emek - rızık D) İrade - tevekkül

9. “Kim doğru ve yararlı iş yaparsa kendi iyiliği için 
yapmış olur. Kim de kötülük işlerse kendi zararına 
işlemiş olur.”      
 (Fussilet suresi, 46. ayet)

 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yukarıda verilen 
ayetle çelişmektedir?

A) İnsan ne için çalışır ve çaba gösterirse onun 
karşılığını alacaktır.

B) İyilik görmek isteyen iyilik yapmalıdır.

C) Yapılan her bir kötülüğün insana geri dönen 
bir zararı vardır.

D) İyilerin ömrü uzun olmaz.
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1. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrendeki ölçü, 
düzen ve dengeye örnek olarak gösterilemez?

A) “Gerçekten biz her şeyi bir ölçüye göre yarat-
tık.”  (Kamer suresi, 49. ayet)

B) “Geceyi ve gündüzü, Güneş ve Ay’ı yaratan 
O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmekte-
dir.”  (Enbiya suresi, 33. ayet)

C) “Gökleri yedi kat yaratan Odur. Rahman’ın ya-
ratmasında bir düzensizlik göremezsin. 
Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görüyor 
musun?”  (Mülk suresi, 3. ayet)

D) “İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve 
zekât verenler var ya onların mükâfatları 
Rableri katındadır. Onlara korku yoktur, onlar 
üzüntü de çekmezler.”     
  (Bakara suresi, 277. ayet)

2. 

 • O, yücedir, büyüktür.

 • O, hep diridir.

 Ayete’l Kürsi’nin içindeki bu ifadeler Allah’ın 
hangi isimleri ile doğrudan ilgilidir?

A) Hayy - kayyum

B) Azim - hayy

C) Kayyum -- azim

D) Aliyy - kayyum

3. 

 Cuma günü namaza giden bir esnaf dükkânının 
kapısını kilitlemeden gitmiştir. Bunun sebebini so-
ran birine, esnaf “Boş ver, gerek yok. Allah büyük-
tür.” cevabını vermiştir.

 Buna göre esnafla ilgili aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

A) Tevekkülü çok doğru uygulamıştır.

B) Pasif tevekkül anlayışına sahiptir.

C) Dükkânı için gereken tedbirleri almıştır.

D) İşini düzgün yapmaktadır.

4. 

 İnsan iradesi ve kader ile ilgili verilenlerden 
hangisi yanlıştır?

A) İnsan nerede öleceğine kendisi karar verebilir.

B) İnsan aklıyla düşünür, araştırır ve bilir. 

C) İnsan iradesiyle iyiyi ya da kötüyü seçer.

D) İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. 
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5. 

 Milyarlarca hücreden meydana gelen bir insanı Allah, sağlıklı tüm vücut hücrelerinin DNA’larındaki nükleotid 
dizilimi aynı ve diğer insanlardan farklı bir şekilde yaratmıştır. Bu durum, yargıya çözümsüz olduğu düşünülen 
olayları çözme olanağı getirmiştir. Gözle görülemeyen kanıtlar, hırsızlığı veya saldırıları çözmede anahtar rol 
oynayabilmektedir. Ayrıca bu kanıtlar, küçük bir yerleşim biriminde olduğu gibi tüm ülke çapında da değişik olay 
yerleri arasında bağlantı kurabilmektedir. Tehdit mektubunun pulundaki tükürük veya deri hücreleri, şüphelinin 
kan veya tükürük örneği karşılaştırılabilir.

 Yukarıdaki görselden ve parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanın yaratılışında bir düzen vardır. 

B) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

C) DNA’yı oluşturan nükleotidler, belirli bir düzene göre karşılıklı olarak bulunmaktadır.

D) DNA’da adenin nükleotidinin karşısında guanin, timin nükleotidinin karşısında ise sitozin nükleotidi bulunur.

6. • Mısır kralıyla tevhit mücadelesinde bulunmuş-
tur.

 • Tevrat ona indirilmiştir.

 • İsrailoğullarını Firavun’un zulmünden kurtar-
mıştır.

 Yukarıda verilen bilgiler hangi peygamber ile 
ilgilidir?

A) Hz. Nuh (a.s.)

B) Hz. Yusuf (a.s.)

C) Hz. Musa (a.s.)

D) Hz. Şuayb (a.s)

7. Hz. Şuayb (a.s.) gelen tepkilere aldırmadan in-
sanları Allah’a (c.c.) inanmaya davet etti. Onları 
alışverişlerinde dürüst olmaya çağırdı. Medyen-
liler menfaatlerine zarar vereceğini düşündükleri 
için Hz. Şuayb’ın (a.s.) bu davetini kabul etmeye 
bir türlü yanaşmadılar.

 Bu parça aşağıdaki yasalardan hangisiyle ilgi-
lidir?

A) Fiziksel yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Tarihsel yasalar
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1. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”   
  (Kamer suresi, 49. ayet)

 “Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a 
dayanıp güven.”     
  (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

 “Artık dileyen iman etsin dileyen inkâr etsin.”  
  (Kehf suresi, 29. ayet)

 Yukarıdaki ayetlerle aşağıdaki kavramları kı-
yasladığımızda hangisi dışarıda kalır?

A) Tevekkül  B) Cüz-i irade

C) Kader  D) Emek 

2. “Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah’a 
dayanıp güven. Şüphesiz Allah, Kendisine güve-
nenleri / dayananları sever.”   
   (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)

 Bu ayette altı çizili yerler aşağıdaki hangi kav-
ram ile ilişkilidir?

A) Tevekkül  B) İstişare

C) Kader  D) Zekât

3. Ümm-ü Habîbe (r.anha) validemizin, “Allah’ım! 
Beni kocam Resulullah (s.a.v), babam Ebû Süf-
yân ve kardeşim Mu'âviye ile faidelendir (onlar se-
bebiyle ömrümü uzat, esenlik ver)” şeklinde dua 
ettiğini işitince Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuş-
tur: “Allah'tan, tayin edilmiş eceller, taksim edilmiş 
rızıklar ve sayılı olarak tespit edilmiş günler hak-
kında talepte bulundun. Hiçbir şey vaktinden öne 
de alınamaz, geriye de bırakılamaz.”

 Buna göre;

 I. Kişinin belirlenmiş bir eceli vardır.

 II. İnsan dua ettiğinde ömrü uzayabilir.

 III. Cüz-i irade kapsamında olan ecel için dua 
edilmez.

 IV. Allah’ın takdir ettiği ömre rıza gösterilmelidir.

 yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) I ve II  B) I ve III

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

4. Her varlık gibi insanların da önceden Allah tara-
fından belirlenmiş bir ömür süresi bulunmaktadır. 
Bu sürenin sonunda insanların dünya hayatı sona 
erer ve ahiret yaşamlarının ilk aşaması olan kabir 
hayatı başlar.

 Aşağıdakilerden hangisi bu metne örnek gös-
terilebilir?

A) “Gökten su indiren Odur. (Buyurdu ki:) İşte biz 
her çeşit bitkiyi onunla bitirdik.”   
   (En’âm suresi, 99. ayet)

B) “Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. 
Sonra da sizi birbirinize eş kıldı.”   
   (Fâtır suresi, 11. ayet)

C) “Sizi çamurdan yaratan, sonra size bir ecel 
takdir eden Odur. Tayin edilen bir ecel de (kı-
yamet zamanı) Onun katındadır. Sonra bir de 
şüphe ediyorsunuz.”     
  (Enam suresi, 2. ayet)

D) “Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin 
diye gemileri de hizmetinize verdi.”   
 (İbrâhim suresi, 32. ayet)

5. “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de 
gecenin içine sokar. Güneş'i ve Ay’ı da koyduğu 
kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş 
bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte 
bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca Onundur. 
Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek 
zarına bile hükmedemezler.”    
   (Fâtır suresi, 13. ayet)

 Bu ayetle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Güneş ve Ay’ın dönmesi fiziksel yasaya ör-
nektir.

B) Evrendeki her şey Allah’ındır.

C) Güneş ve Ay biyolojik yasalar sonucu döner.

D) Gece ve gündüzü meydana getiren Allah’tır. 
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6. Bir yaz günü Nasrettin Hoca, biraz serinlemek için 
ceviz ağacının gölgesine oturmuş. Biraz ilerdeki 
kocaman kabaklar gözüne ilişince kendi kendine:

 – “Şu Allah’ın (c.c.) işine bak, otun üstünde kos-
koca kabak yetişiyor, şu dalları göğe uzanmış, 
bir evleklik yer tutan ceviz ağacının meyveleri 
ufacık!” diye düşünürken tam o sırada başına 
bir ceviz düşmüş.

 – “Ah başım!” diyerek fırlamış Hoca, “Tövbe ya 
Rabbim, bir daha senin işine asla karışmam! 
Ya ağaçta ceviz yerine kabak yetişseydi!” de-
miş.

 Bu fıkraya göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Fiziksel yasalara örnek sayılır.

B) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

C) Her şeyde bir düzen vardır.

D) Cevizin yere düşmesi biyolojik yasalar kapsa-
mındadır.

7. • Bakmıyorlar mı o develere, nasıl yaratılmış?

 • Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiş?

 • Bakmıyorlar mı dağlara, nasıl dikilmiş?

 • Yere bakmıyorlar mı, nasıl yayılmış?

  (Ğaşiye suresi, 17-20. ayetler)

 Yukarıdaki ayetlere bakılarak aşağıdaki yargı-
lardan hangisine ulaşılamaz?

A) Allah insanı düşünmeye davet ediyor.

B) Allah’ın Dünya’yı nasıl hassas yarattığına dik-
kat çekiliyor.

C) Devenin diğer hayvanlardan daha güzel yara-
tıldığı vurgulanmış.

D) Dünya’nın düzenine vurgu yapılmış.

8. Canlıların doğması, gelişmesi ve üremesi gibi 
olaylar biyolojik yasalar kapsamında değerlendi-
rilir. Yüce Allah bitki, hayvan ve insanların yapı ve 
işlevlerini biyolojik yasalara bağlı kılmıştır.

 Yukarıdaki açıklamadan hareketle aşağıdaki-
lerden hangisi biyolojik yasaya örnek verile-
mez?

A) Balıkların solungaçlı olması

B) Ağaçların meyve vermesi

C) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi

D) İnsanın doğması

9. Ahmet, öğle saatlerinde arkadaşlarına “Ben ya-
rın Eminönü’ne gideceğim. Oradan da Ortaköy’e 
geçip kumpir yiyeceğim.” dedi. Ertesi gün Ahmet, 
dün söylediklerini önce Eminönü’ne giderek daha 
sonra da Ortaköy’e geçip kumpir yiyerek gerçek-
leştirdi.

 Bu parçaya göre sırasıyla hangi kavramlar ör-
neklendirilmiştir?

A) Kaza - kader  B) Tevekkül - kaza

C) Kader - kaza  D) Kaza - tevekkül

10. “Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece 
ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara 
yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden ge-
milerde, Allah’ın gökyüzünden indirip kendisiyle 
ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her 
çeşit canlıyı yaymasında, rüzgârları ve gökle yer 
arasındaki emre amade bulutları evirip çevirme-
sinde elbette düşünen bir topluluk için deliller var-
dır.” (Bakara suresi, 164. ayet)

 Altı çizili ifadeler sırasıyla hangi yasalara de-
ğinmektedir?

A) Fiziksel - biyolojik - toplumsal

B) Fiziksel - fiziksel - biyolojik 

C) Biyolojik - biyolojik - fiziksel

D) Biyolojik - fiziksel - fiziksel
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1. 

 Allah’ın (c.c.) mükemmel yaratmasına güzel bir 
örnek de Dünya’mızdır. Kendi etrafında dönen 
Dünya, aynı zamanda Güneş’in etrafında da ha-
reket etmektedir. Bu hareketler sayesinde gece, 
gündüz ve mevsimler oluşmaktadır. Dünyanın et-
rafındaki atmosfer tabakası ise sayısız gök taşına 
karşı tam bir kalkan görevi üstlenmektedir.

 Yukarıdaki parça hangi yasaya değinmiştir?

A) Fiziksel yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Bilimsel yasalar

2. Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi iradesi-
ne dayanarak karar vermesi ve buna göre davran-
masıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan sonra 
ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlenmesidir. 
İnsan, aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerinde öz-
gürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan durum-
lardan da sorumludur.

 Parçaya göre;

 I. İnsanı sorumlu kılan aklıdır.

 II. İnsanın cüz-i iradesi vardır.

 III. Yeryüzündeki tek akıllı varlık insandır.

 IV. Özgürlük sorumluluğu da beraberinde getirir.

 hangileri söylenebilir?

A) I ve II  B) I, II ve IV

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

3. 
DÜNYANIN ATMOSFERİ

 “O ki birbiri ile ahenktar yedi göğü yaratmıştır. 
Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygun-
suzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir 
bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü, tek-
rar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bul-
maktan) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir.”  
  (Mülk suresi, 3-4. ayetler)

 Yukarıdaki ayetlerin ana konusu aşağıdakiler-
den hangisi olabilir?

A) Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığı

B) Evrende tesadüfün olduğu

C) Allah dışında başka bir ilah olmadığı

D) Allah’ın hiçbir canlıyı boşa yaratmadığı 

4. Özgürlük, zorlama olmadan insanın kendi irade-
sine dayanarak karar vermesi ve buna göre dav-
ranmasıdır. Sorumluluk ise verdiği kararlardan 
sonra ortaya çıkan durumların sonuçlarını üstlen-
mesidir. İnsan aklı ve iradesi sebebiyle tercihlerin-
de özgürdür ve bu tercihler sonucu ortaya çıkan 
durumlardan da sorumludur.

 Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) İnsanın külli iradesi vardır.

B) İnsanı sorumlu kılan aklıdır.

C) İnsan akıllı bir varlıktır.

D) Özgürlük sorumluluğu da beraberinde getirir.
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5. 

 Kur’an’da toplumsal yasalar, geçmiş milletlerin 
başından geçen olaylarla anlatılmaktadır. Pey-
gamberler insanlara bu yasalara uymayı öğütle-
miştir. Bu öğütlere göre yaşayan topluluklar huzur 
bulmuş, uymayanlar ise birçok toplumsal sorunla 
karşılaşmışlardır.

 Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki pa-
ragrafı destekler niteliktedir?

A) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden önce-
kilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar 
mı?”  (Fâtır suresi, 44. ayet)

B) “... Onun koyduğu yasalarla denizde akıp git-
sin diye gemileri de hizmetinize verdi.”  
  (İbrâhim suresi, 32. ayet)

C) “O; geceyi, gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan-
dır.”  (Enbiyâ suresi, 33. ayet)

D) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde ya-
rattık.”      
 (Tîn suresi, 4. ayet)

6. Hz. Muhammed (s.a.v.):

 “Kıyamet gününde, bir kul şu dört şeyden sorgu-
ya çekilmeden bir tarafa adım atamaz: Ömrünü 
nerede tükettiğini, gençliğini nerede eskittiğini, 
malını nereden kazanıp nerede harcadığını ve 
öğrendiği ilmiyle neler yaptığını.”

 Hz. Muhammed (s.a.v.) bu sözüyle aşağıdaki 
kavramlardan hangisine değinmiştir?

A) Sorumluluk  B) Kader

C) Kaza  D) Tevekkül

7. 

 Yüce Allah denizlerde milyonlarca yumurta veren 
balıklara sınır getirmiştir. Bu yapılmasaydı her 
balık türü denizleri istila ederdi. Örneğin ıstakoz 
denize yılda 7 milyon yumurta bırakır. Bunların 
hepsi ıstakoz olsaydı, birkaç sene içinde denizler 
ıstakozla dolardı. Mezgit balığı da yılda 6 milyon 
yumurta yumurtlardı. Bunların hepsi yaşasaydı 
bir senede denizler mezgitle dolardı. Ancak buna 
sınır getirilmiş ve denizlerde bir denge hâkim ol-
muştur.

 Bu parçanın başlığı aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

A) Denizlerin içindeki canlı sayısı.

B) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

C) Balıkların yaşam süresi.

D) Allah vardır ve birdir.

8. "Görmedin mi, Allah, yerdekileri ve denizde onun 
emriyle akıp giden gemileri, sizin yararınıza verdi. 
Ve izni olmadıkça göğü yerin üstüne düşmekten 
alıkoyar. Şüphesiz Allah, insanlara karşı şefkatli-
dir, çok merhametlidir."    
 (Hac suresi, 65. ayet)

 Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?

A) Fiziksel yasalara örnek verilmiştir.

B) Allah çok acıyan ve merhamet edendir.

C) Biyolojik yasalara örnek sayılır.

D) Yeri ve göğü ölçülü bir şekilde yaratan Allah’tır.
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1. 

 “Allah, geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de 
gecenin içine sokar. Güneş'i ve Ay’ı da koyduğu 
kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri, belirlenmiş 
bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. İşte 
bu, Allah’tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. 
Allah’ı bırakıp da ibadet ettikleriniz, bir çekirdek 
zarına bile hükmedemezler.”   
    (Fâtır suresi, 13. ayet)

 Yukarıdaki ayette kaderle ilgili kavramlardan 
hangisinin üzerinde durulmaktadır?

A) Tevekkül  B) Ecel - ömür

C) Emek - rızık D) Tevekkül - ecel

2. II. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm

 I. lâ te’huzühu sinetün velâ nevm lehu mâfis-
semâvâti ve mafil’ard. Men zellezî yeşfeu in-
dehû illâ bi’iznih

 IV. velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvelaliyyül azîm

 V. min ilmihî illâ bimâşâe vesia kürsiyyühüs-
semâvâti vel ard

 III. ya’lemümâ beyne eydîhim vemâ halfehüm 
velâ yühîtûnebi’şey’in

 Ayete’l Kürsi’nin bölümlerinin doğru sıralama-
sı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II - I - III - V - IV

B) II - I - V - III - IV

C) II - I - III - IV - V

D) II - III - I - V - IV 

3. 

 “Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Gök-
lerde ve yerdekilerin hepsi Onundur. Onun izni 
olmadan katında kim şefaat edebilir? O, kullarının 
yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.”   
 (Bakara suresi, 255. ayet)

 Altı çizili ifade Allah’ın hangi isminin anlamı 
sayılmaktadı?

A) Âlim  B) Aziym

C) Hayy  D) Kayyum

4. Firavun’un zulmünden kavmiyle birlikte kaçan Hz. 
Musa (a.s), Kızıldeniz’e kadar ilerlemişti. Asası-
nı kaldırınca Kızıldeniz ikiye ayrılarak tüm kavmi 
ve kendisi denizden karşıya geçerek kurtulmuştu. 
Arkalarından giden Firavun ve askerleri denizin 
birleşmesiyle helak olmuştu. Böylece Hz. Musa 
(a.s.), Firavun zulmünden tamamen kurtulmuştu.

 Bu parçaya göre Hz. Musa (a.s) ile ilgili;

 I. Firavun’la mücadele etmiştir.

 II. Kızıldeniz’i geçerek Firavun’un zulmünden kur-
tulmuştur.

 III. Gençlik çağında Medyen şehrine gitmiştir.

 IV. Mucize göstermiştir.

 yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) Yalnız III  B) I, II ve IV

C) II ve IV  D) I, II, III ve IV
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5. Sorumluluk; bir kimsenin verdiği kararların so-
nuçlarını üstlenmesi, yaptığı ya da yapması ge-
rekirken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermek 
zorunda olmasıdır. İnsan, aklı ve iradesi sebebiyle 
tercihlerinde özgürdür ve bu tercihler sonucu orta-
ya çıkan durumlardan da sorumludur.

 Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi so-
rumluluk kapsamında değerlendirilebilir?

A) “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim 
edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm 
size ulaşacaktır.”     
 (Nisâ suresi, 78. ayet)

B) “Allah sizi (Hz. Âdem’i) topraktan, sonra (diğer 
insanları) nutfeden (embriyodan) yaratmış, 
sonra da sizi çiftler hâlinde var etmiştir.”  
  (Fâtır suresi, 11. ayet)

C) “Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve 
kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir.”  
   (Fussilet suresi, 46. ayet)

D) “Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 
hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir ecel 
için yarattık.”      
 (Ahkâf suresi, 3. ayet)

6. İnsan, kendi özgürlük alanı içinde Allah’ın gön-
derdiği bilgileri dikkate almalıdır. İyi ve güzel olanı 
yapmalı, kötü ve yanlıştan uzaklaşmalıdır. Yap-
tığı davranışlarda “Kaderim böyle, ne yapayım.” 
Anlayışıyla hareket etmemeli, sahip olduğu akıl, 
irade ve özgürlüğü iyi yönde kullanmalıdır. Çünkü 
insan, yaptıklarından sorumludur ve bunların kar-
şılığını görecektir. 

 Parçaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi çı-
karılamaz? 

A) İnsan, özgürdür ve yaptıklarından sorumludur. 

B) İnsan kendi tercihini kendisi yapar. Kaderim 
böyleymiş ne yapayım diyerek sorumluluktan 
kurtulamaz. 

C) İnsanın kaderinde kötülük yapmak varsa iste-
mese de yapar.

D) İnsan, Allahın gönderdiği bilgileri dikkate al-
malıdır.

7. 

 Peygamberimizle görüşmeye gelen birisi, söz 
esnasında deveyle geldiğini söyleyince peygam-
berimiz devesini nereye koyduğunu sorar. O da, 
Allah'a tevekkül ettim, der. Bunun üzerine pey-
gamberimiz, “Deveni iyi bağla da öyle tevekkül 
et.” buyurur.

 Yukarıdaki hadisten hareketle aşağıda verilen 
sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?

A) Bir işimizin olması için çalışmamız yeterlidir. 

B) Çalışmadan da başarıya ulaşabiliriz.

C) İşimizde başarıya ulaşmak için dua etmemiz 
yeterlidir. 

D) Bir iş için önce üzerimize düşenleri yapmalı 
sonra Allah’a bırakmalıyız.

8. Galaksiler, yıldızlar, gezegenler ve uydular Al-
lah’ın (c.c.) belirlemiş olduğu yörüngelerde düzen 
içinde varlıklarını sürdürmektedir. Bu konuyla ilgili 
Kur’an-ı Kerim’de, “O geceyi, gündüzü, Güneşi 
ve Ayı yaratandır. Bunların her biri bir yörüngede 
yüzmektedirler.” buyrularak uzaydaki düzenin de 
Allah (c.c.) tarafından oluşturulduğu belirtilmekte-
dir.

 Bu parçada aşağıdaki yasalardan hangisine de-
ğinilmiştir?

A) Fiziksel yasalar

B) Bilimsel yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Biyolojik yasalar
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1. 

 "Eğer Allah, insanları zulümleri nedeniyle sorgu-
ya çekecek olsaydı, onun üstünde (yeryüzünde) 
canlılardan hiçbir şey bırakmazdı ancak onları adı 
konulmuş bir süreye kadar ertelemektedir."  
 (Nahl suresi, 61. ayet)

 Bu ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ilişkilendirilebilir?

A) Ecel  B) Tevekkül

C) Başarı  D) Emek

2. İlknur : Fiziksel yasalar evrenseldir.

 Sinem : Fiziksel yasalar evrensel değildir.

 Funda :  Dünya’nın dönmesi fiziksel yasalara ör-
nektir.

 Ahmet : Fiziksel yasalar değişmezdir.

 Yukarıda fiziksel yasayla ilgili yorum yapan 
öğrencilerden hangilerinin söylediği doğru-
dur?

A) İlknur - Sinem

B) İlknur - Funda - Ahmet

C) Sinem - Funda

D) Sinem - Funda - Ahmet

3. “O ki, birbiriyle ahenktar yedi göğü yaratmıştır. 
Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygun-
suzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir 
bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü, tek-
rar tekrar çevir bak, göz aciz ve bitkin hâlde sana 
dönecektir.”      
 (Mülk suresi, 3-4. ayetler)

 “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar ol-
saydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”  
       
 (Enbiyâ suresi, 22. ayet)

 Bu ayetlerde verilmek istenen ana mesaj aşa-
ğıdakilerden hangisi olamaz?

A) Evrenin kendiliğinden var olmadığı

B) Allah’tan (c.c.) başka ilah olmadığı

C) Allah’ın (c.c.) semayı kusursuz yarattığı

D) Allah’ın (c.c.) her şeyi bildiği

4. İşlediği cinayet yüzünden cezaevinde tutuklu bu-
lunan bir mahkûm hapisten kaçmış ardından kısa 
bir sürede yakalanmıştır. Mahkûm, verdiği ifade-
de, işlediği cinayetin nedenini kadere bağlamış ve 
kendisinin kader kurbanı olduğunu söylemiştir. 

 Yukarıda ifade edilen mahkûmun kader anlayı-
şıyla ilgili hangisi söylenebilir?

A) Cüz-i iradesini doğru kullanmıştır.

B) Kendisinde hata yok, kaderinde bu vardı.

C) Cüz-i iradenin farkındadır.

D) Suçu kadere atarak sorumluluğunu üzerinden 
atmaktadır.

5. "Dileyen iman etsin, dileyen küfrü (inkârı) seçsin." 
 (Kehf suresi, 29. ayet)

 Bu ayet aşağıdaki kavramların hangisiyle iliş-
kilendirilebilir?

A) Tevekkül  B) Özgür irade

C) Kaza  D) Emek




