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Kaza ve Kader - 1

1.   1. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle 
gece gündüz oluşur.

 2. Atmosfer tabakası şimdiki hâlinden daha kalın 
olsaydı, Güneş ışınları Dünya’ya ulaşamazdı.

 3. Atmosferdeki oksijen oranı %21’den fazla ol-
saydı, canlıların yaşamı tehlike altında olurdu.

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Evrende her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır.
B) Evrenin işleyişi tesadüflerle yürümektedir.
C) Evrendeki hâdiseler, doğanın ürettiği fiziksel 

olaylardır.
D) Evrendeki tüm gazlar oksijenden oluşmaktadır.

2.  1. Güneşin düzenli bir şekilde doğup batması
2. Mevsimlerin art arda gelmesi
3. Gece ve gündüzün peş peşe gelmesi

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağı-
dakilerden hangisi söylenir?

A) Evrendeki zıtlık
B) Evrendeki düzen
C) Evrendeki tesadüf
D) Evrendeki karışıklık

3.  “Allah’ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde 
programlamasıdır.” 

Burada tanımlanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ecel  B) Kaza
C) Kader  D) Tevekkül

4.  “Allah’ın önceden planladığı olayların zamanı 
geldiğinde gerçekleşmesidir.”

Bu cümlede tanımlanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ecel  B) Kader
C) Kaza  D) Tevekkül

5.  Allah’ın evrende sosyal düzen için koyduğu 
yasalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazgı  B) Alın yazısı
C) Takdir-i ilâhi D) Sünnetullah

6.  Aşağıdakilerden hangisi “fiziksel yasalar”a 
örnek gösterilebilir?

A) Gemilerin suda yüzmesi
B) Balıkların, solungaçlarıyla solunum yapması
C) Bitkilerin sulama ve gübreleme ile büyümesi
D) Adâletin  her toplum için gerekli olması
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7.  Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal yasalar”a 

örnek gösterilemez?

A) Sanayileşmenin artması köyden kente göçü 
hızlandırır.

B) Adaletin olmadığı toplumda barış ve huzur 
olmaz.

C) Gelir dağılımının âdil olduğu toplumlarda 
yoksulluk azalır.

D) Rüzgârlar bitkilerde üremeyi sağlayan tozları 
taşıyarak aşılamayı sağlar.

8.  “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yarat-
masında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü 
çevir de bir bak! Bir bozukluk görüyor musun?” 
          (Mülk suresi, 3. ayet)

Bu âyette vurgulanan konu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Evrendeki düzen 
B) Evrendeki büyüklük
C) Evrendeki bozukluk
D) Evrendeki devamlılık

9.  Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamber kıssaları 
peygamberlerin uyarılarına aldırış etmeyen top-
lumların sonlarının iyi olmadığını göstermektedir.

Peygamberlerin uyarıları daha çok hangi 
yasalarla ilişkilendirilir?

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

10.  İnsanların daha yaşanılabilir yerlere göç 
etmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek 
verilebilir?

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

11.  “Sizden kim bir kötülük görürse eliyle düzeltsin! 
Bunu yapamazsa diliyle (nasihat ederek) düzelt-
sin. Buna da gücü yetmezse, o kötülüğü çirkin 
görmeye devam etsin ki kendisi de o kötülüğü 
yapar hale gelmesin!” 
         (Hadis-i Şerif)

Bu hadiste eleştirilen davranış aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bencillik  B) Duyarsızlık 
C) Haksızlık D) Kıskançlık

12.  “Öyle bir fitneden (bozgunculuktan) sakının ki 
(ortaya çıkacak olumsuzluklar) aranızdan yalnız 
haksızlık edenlere değil (hepinize erişir.)” 
         (Enfal suresi, 25. ayet)

Bu ayet aşağıdaki yasalardan hangisi ile 
ilgilidir?

A) Fiziksel yasalarla
B) Toplumsal yasalarla
C) Kimyasal yasalarla
D) Biyolojik yasalarla
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Kaza ve Kader - 2

1.  İnsanın kendi istek ve iradesiyle herhangi bir 
zorlama olmadan bir işe karar vermesi ve bu 
doğrultuda davranmasıdır.

Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Özgürlük B) Adalet
C) Sorumluluk D) Cesaret

2.   1. En az iki seçenekten birisini tercih etme gücü
 2. Birşeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü

Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kader  B) İrade
C) Ecel  D) Rızık

3.  “Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği 
için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi 
zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının 
günah yükünü üstlenmez...” 
           (İsrâ suresi, 15. ayet)

Yukarıdaki âyette vurgulanan aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Eşitlik  B) Ceza
C) Özgür irade D) Sorumluluk

4.  “Biz ona iki yolu ( iyi ve kötüyü) gösterdik.” 
                            (Beled suresi, 10. ayet)

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

Yukarıdaki âyetler insanda bulunan hangi 
özelliği vurgulamaktadır?

A) İyilik yapmayı
B) Nasibini beklemeyi
C) Kötülük düşünmemeyi
D) Seçme özgürlüğünü

5.  “Bir yerde veba hastalığı olduğunu işittiğinizde 
oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı ortaya 
çıkar, siz de orada bulunursanız, hastalıktan 
kaçarak oradan dışarı çıkmayınız.” 
        (Hadis-i Şerif)

Bu hadisten seçimlerimiz hakkında aşağıda-
kilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Seçimlerimiz kaderimizi oluşturur.
B) Seçimlerimiz kaderimizi değiştiremez.
C) Seçimlerimizin zararından sorumlu olmayız.
D) Seçimlerimiz ile kaderimiz arasında ilişki yoktur.

6.  Dinimizce insanın davranışlarından sorumlu 
tutulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin 
öncelikle olması zorunludur?

A) İnanç  B) İrade
C) İman  D) İbadet
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7.  “İnsan için kendi çalışmasının karşılığından baş-

ka bir şey yoktur.” 
           (Necm suresi, 39. ayet)

Yukarıdaki âyete uygun rızık kazanmak aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Dua etmek
B) Emek harcamak
C) Kumar oynamak
D) Çabasız nimeti istemek

8.  Aşağıdakilerden hangisi dinimizin rızık kazanma 
hakkında belirlediği ilkelere terstir?

A) Çalışarak kazanmalıyız.
B) Helal olan yollardan kazanmalıyız.
C) Kumar oynayarak para kazanmalıyız.
D) Başkasının emeğini izinsiz almamalıyız.

9.  Hz. Âdem çiftçilik, Hz. Musa çobanlık, Hz. İdris 
terzilik, Hz. Davut demircilik, Hz. Muhammed 
ticaret yapmıştır.

Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bu peygam-
berlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Adaletle karar vermek
B) Allah’ın dinini insanlara ulaştırmak
C) Rızkını kendi emeği ile temin etmek
D) Haksızlıklar karşısında duyarsız kalmamak

10.  Müddet, süre, belirlenen vaktin sonu anlamlarına 
gelir. Ölüm için gelen vakit, hayatın sona ermesi-
ni ifade etmek için kullanılır.

Yukarıdaki açıklanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ecel  B) Kıyamet
C) İrade   D) Kaza

11.  Özgür irademizle yaptığımız davranışlarımızın 
karşılığını alacağımızı ifade eden aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Kim iyiliği seçerse kendine kim de kötülüğü 
seçerse kendinedir.

B) Allah’a inanan kişi komşusuna ikram etsin!
C) Müslüman kardeşinin arkasından konuşma!
D) Müslüman, elinden ve dilinden diğer insanların 

güvende olduğu kişidir.

12.  İnsanların eylemleri zorunlu ve seçime dayalı 
olmak üzere ikiye ayrılır.

Buna göre insan aşağıdakilerden hangisini özgür 
iradesi ile belirleyebilir?

A) Anne - babasını
B) Cinsiyetini
C) Ne zaman doğacağını
D) Aşırı hızlıyken kaza yapmasını
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Kaza ve Kader - 3

1.  Sigara ve alkol kullanımı nedeniyle erken 
yaşta ölen birisi için aşağıdakilerden hangisi 
doğrudur?

A) Ölümünde iradesinin rolü vardır.
B) Ölümü iradesi dışında olmuştur.
C) Ölümünde sigara ve alkol birincil etken değildir.
D) Sigara ve alkol kullanmasaydı yine erken 

ölecekti.

2.  “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. Ölüm belli 
bir süreye göre yazılmıştır.” 
                         (Al-i İmran suresi, 145. ayet)

Yukarıdaki ayet aşağıdaki kavramlardan han-
gisi ile ilişkilidir?

A) Ecel  B) Rızık
C) Kaza  D) Kıyamet

3.  “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk (iman) ile 
eğrilik belirginleşmiştir…” 
   (Bakara suresi, 256. ayet)

“Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.” 
      (Kâfirun suresi, 6. ayet)

Bu ayetler aşağıdakilerden hangisinin önemi-
ni göstermektedir?

A) Doğruluğun önemini
B) İrade özgürlüğünün önemini
C) Başka dinleri eleştirmek gerektiği
D) Kâfirlere düşman olmak gerektiğini

4.  Bir işi yaparken, gerekenleri yerine getirmekle 
birlikte, kalben Allah’a bağlanıp ona güvenmek, 
sonucu O’ndan beklemek demektir.

Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tâlih  B) Takdir
C) Teşebbüs D) Tevekkül

5.  “…Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” 
        (İbrahim suresi, 3. ayet)

“Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip 
dayan!” 
       (Furkan suresi, 58. ayet)

Yukarıdaki ayetler aşağıdaki kavramlardan 
hangisi ile ilişkilidir?

A) Rızık  B) Kader
C) Kaza  D) Tevekkül

6.  “Çalış!” dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,
Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!
Sonunda bir de “Tevekkül” sokuşturup araya,
Zavallı dini çevirdin maskaraya!”
        (Mehmet Âkif Ersoy)

Bu şiirden hareketle aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?

A) Tevekkül düşüncesi dinimizde yoktur.
B) Dinimiz çalışmayı ibadet olarak değerlendirir.
C) Dinde var olarak bilinen bazı görüşler sonradan 

uydurulmuştur.
D) Dine akıl dışı düşünceler eklenerek, değersiz 

bir duruma düşürülebilir.
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7.  Peygamberimiz Hendek Savaşı’nda sahabeden 

(yakın arkadaşlarından) Selman-ı Farisi’nin savaş 
stratejisi ile ilgili önerilerini kabul etmiş, Medine şeh-
rinin etrafına derin çukurlar kazdırarak düşmanın 
girmesine engel olmuştur.

Bu olaydan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılabilir?

A) Peygamberimiz kazanmak için yalnızca dua 
etmiştir.

B) Peygamberimiz savaşmayı çok arzulamıştır.
C) Peygamberimiz sadece kendi ailesine inan-

mıştır.
D) Peygamberimiz görüş alışverişinde bulunmuş 

ve tedbir almıştır.

8.  Bir adam peygamberimize gelerek, “Hayvanımı 
bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı Allah’a 
tevekkül edeyim?” diye sormuştur.

Peygamberimizin verdiği cevap aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Tevekkül et, bağlama
B) Tedbir alma, bağlama
C) Bağla, sonra tevekkül et!
D) Tedbir al, bağla, tevekkül etme

9.  Kur’an-ı Kerim’de anlatılan tevekkül bilincine 
sahip bir mümin, hastalıktan şifa bulmak için 
aşağıdakilerden hangisini yapması beklenir?

A) Sadece dua eder.
B) Muska yazdırıp, üzerinde taşır.
C) Doktora başvurur, Allah’tan da şifa diler.
D) Yalnızca tavsiye edilen otların suyunu içer.

10.  Sizler mütevekkil (Allah’a tevekkül eden) değil, 
hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen, müteekkil 
(asalak) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumu 
tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip daya-
nan kimsedir.

Hz. Ömer bu konuşmayı aşağıdakilerden han-
gisi için yapmış olabilir?

A) Tevekkül ile tembelliği karıştıranlar için
B) Tevekkülü doğru anlayanlar için
C) Tevekkül nedir bilmeyenler için
D) Tembel olanlar için

11.  “Nasibin varsa gelir Hint’ten Yemen’den
Nasibin yoksa ne gelir elden.”

Yaşadıklarını bu dizeler doğrultusunda açık-
layan birisi, aşağıdakilerden hangisini yok 
saymaktadır?

A) Özgür iradeyi B) Akıllı davranışı
C) Zihni çalıştırmayı D) Bilimi izlemeyi

12.  “Ölüm gelmiş cihane, baş ağrısı bahane.”

anlayışının olduğu bir toplumda aşağıdakiler-
den hangisinin gelişimi olumsuz etkilenir?

A) Din  B) Tıp
C) Ahlak  D) Sanat
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Kaza ve Kader - 4

1.  Allah, evreni yaratırken bazı yasalar koymuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Allah'ın 
koyduğu evrensel yasalara örnek sayılamaz?

A) Suyun 0˚C'de donması
B) Bitkilerin güneş ışığında gelişmesi
C) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi
D) Misafirliğe giderken izin istenmesi

2.  Aşağıdakilerden hangisi el-Ayete’l-Kürsî’de 
söz edilen konulardan biri değildir?

A) Abdestin farzları
B) Allah’ın sınırsız gücü
C) Allah’ın sınırsız bilgisi
D) Allah’ın bir ve tek olması

3.  “… Onu ne uyuklama tutar ne de uyku…” 
    (Bakara suresi, 255. ayet)

Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Kulları için iyilik diler.
B) Denetiminden hiçbir varlık kaçamaz.
C) Bilgisini edinemediği hiçbir an olmaz.
D) Kâinatı yönetmekten yorgun düşmez.

4.  “O’nun katında her şey bir ölçü iledir.” 
           (Rad suresi, 8. ayet) 
“Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket eder.” 
       (Rahman suresi, 5. ayet) 
Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan 
hangisi çıkarılabilir?

A) Her şeyin bir sonunun olduğu
B) Evrenin Allah tarafından yaratıldığı
C) Herkesin çalıştığının karşılığını alacağı
D) Allah’ın her şeyi bir düzen, program ve plana 

göre yarattığı

5.  Aşağıdakilerden hangisi kaderi tanımlar?

A) Allah’ın kanunlarının sürekli değişmesidir.
B) Allah’ın insanlara alın yazısını yazmasıdır.
C) Allah’ın ezelde her şeyi bilip takdir etmesidir.
D) Allah’ın insanları kendi iradesiyle sınırlandır-

masıdır.

6.  “Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.” 
   (Ankebut suresi, 57. ayet)

Bu ayetin açıkladığı konu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ölümün bir yok oluş olduğu
B) İyilik yapmanın gerekli olduğu
C) Her varlığın bir sonunun olduğu
D) Ölüm öncesi hayatın uzun olduğu
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7.  “Doğrusu insana çalışmasından başka bir şey 

yoktur.” 
       (Necm suresi, 39. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin önemi 
vurgulanmaktadır?

A) Başarının şans işi olduğunun
B) Çalışmadan başarılı olunamayacağının
C) Başarılı insanların doğuştan geldiğinin
D) Başarının sadece sözlü dua ile olacağının

8.  Aşağıdaki davranışlardan hangisinde insanın 
sorumluluğu yoktur?

A) İntihar etmek  B) Yalan söylemek 
C) Kin gütmek  D) Kalbin atışı

9.  Aşağıdaki ayetlerden hangisi Allah’ın her şeyi 
bir ölçüye göre yarattığına örnek değildir?

A) O, yaratıp şekillendiren ahenk ve düzen verendir.
B) Allah’ın nimetlerini saymaya kalksanız saya-

mazsınız.
C) Güneş ve Ay belli bir hesaba göre hareket 

eder.
D) Rahman’ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk 

göremezsin.

10.  Aşağıdakilerden hangisi tevekküle uygun bir 
davranıştır?

A) Çalışmadan imtihana girmek
B) Tarlayı sürmeden tohum ekmek
C) İlaç kullanıp şifayı Allah’tan beklemek
D) Evin kapısını açık bırakıp Allah’a güvenmek

11.  

Muharrem
Emin

Ahmet 

Allah, insanı iyi ve
kötü amellerle
imtihan etmektedir.

Hakan

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer 
verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin görü-
şü doğru olarak kabul edilemez?

A) Ahmet   B) Muharrem
C) Emin  D) Hakan

12.  Âyete’l-Kürsî, Kur’an-ı Kerim’deki surelerden 
hangisinin bir parçasıdır?

A) İhlâs  B) Fîl
C) Yâsîn  D) Bakara
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