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Ali: İnsan dünya sahnesinde kendine kaderi 

tarafından biçilmiş rolü oynayan oyuncu gibidir. 

Fatma: Allah, insana ancak taşıyabileceği kadar 

sorumluluk yüklemiştir.  

Cihan: İnsanın sorumlu olduğu davranışları 

olduğu gibi sorumlu olmayacağı davranışları da 

olabilir.  

Ayşe: Derslerde başarılı olmak için öncelikle 

üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. 

İnsanın sorumluluğu konusunu tartışan  

1. Öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin 

söylediği doğru olarak kabul edilemez?  

A) Ali                                            B) Ali ve Ayşe 

C) Fatma ve Cihan                        D) Ayşe 

 

(I)Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve 

davranışlarında özgür bir varlıktır. (II)İnsan 

aklını kullanarak iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı 

ayırt edebilir. (III)İslam dinine göre Allah’ın 

emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap 

olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi 

olmasıdır. (IV)Allah insanlara kutsal kitaplar ve 

peygamberler göndererek iyiyi-kötüyü, doğruyu-

yanlışı bildirmiş, ancak seçme-tercih etme 

konusunda insanı özgür bırakmamıştır. (V)İnsan 

akıl ve irade sahibi bir varlık olarak bu yaptığı 

seçimlerden Allah katında sorumludur.  

2. Verilen paragrafın anlam bütünlüğüne aykırı 

olan cümle ya da cümleler hangi seçenekte 

verilmiştir?  

A) IV ve V.                          B) I ve IV.                       

C) II ve IV.                          D) Yalnız IV 

3. Aşağıdakilerden hangisi “cüzî irade” 

kapsamındadır?  

A) Namaz kılmak                  B) Kalbin çalışması 

C) Göz rengi                          D) Irk (milliyet) 

 

 Ne yapalım kader böyleymiş.  

 Kaderimizde varsa zaten olur. 

 Nasıl olsa eceli gelen ölür.  

4. Yukarıdaki cümleleri söyleyen kişi ile ilgili 

hangisi söylenebilir? 

A) Çevresindekilere iyi örnek olmuştur. 

B) Kader inancına sıkı sıkıya bağlıdır. 

C) Allah’ın verdiği ömrü doğru bir şekilde 

değerlendirmiştir. 

D) Kader inancını yanlış anlamıştır. 

 

 

Nasreddin Hoca bir gün samanlıkta eşeğinin 

semerini tamir etmek üzere eline iğneyi alır ve 

semeri dikmeye başlar. Derken iğne elinden 

düşer. Ahırın dışına çıkar ve iğneyi sokakta 

aramaya başlar. Hoca’yı görüp de merak edenler 

de iğneyi arama kervanına katılır. Epey zaman 

geçmesine rağmen iğne bulunamamıştır ama 

mahalleliler de bulmayı gurur meselesi yapmıştır. 

Öyle ya, bunca mahalleli nasıl olur da iğneyi 

bulamaz? Bir yandan da söylenmeler başlamıştır. 

Bir hayli zaman geçtikten sonra mahalleliden 

birinin aklına hocaya şunu sormak gelir: “Hocam 

sen tam olarak iğneyi nerede düşürmüştün?” 

Hoca: “İğneyi ahırda düşürdüm.” deyince 

köylünün gözü fal taşı gibi açılır biraz da 

kızgınlıkla “Yahu Hoca, ahırda kaybettiğin 

iğneyi bize niye sokakta aratırsın?” Hoca gayet 

sakin: “Ama orası pek karanlıktı.” Nasreddin 

5. Hoca bu fıkrada çevresindekilere hangi 

mesajı vermek istemiştir? 

A) Sorumluluklarımızı yerine getirirken kolay 

olanı tercih etmek gerekir. 

B) Sorumluluklarımızı zor da olsa doğru yerde 

ve zamanda yerine getirmeliyiz. 

C) İnsan aklı ve iradesi sayesinde pek çok 

güçlüğü aşabilir. 

D) Amacımıza ulaşmak için tüm çözüm 

yollarını zorlamalıyız. 

6. İslam dinine göre Allah’ın emir, yasak ve 

öğütlerine insanın muhatap olmasının ve 

sorumlu tutulmasının sebebi nedir?  

A) Konuşabilmesi 

B) Neslini devam ettirebilmesi  

C) Sosyal bir varlık olması 

D) Akıl ve irade sahibi olması 

 

I. Hiçbir günahkâr başka bir günahkârın yükünü 

yüklenmez…  

(Fatır Suresi 18. ayet)  

II. Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster 

şükredici olsun ister nankör. 

(İnsan Suresi 3. ayet)  

III. Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve 

kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…  

(Fussilet Suresi 46. ayet)  

IV. O her şeyi yaratmış ve yarattığı O şeyleri bir 

ölçüye göre takdir etmiştir.  

(Furkan Suresi 2. ayet)  

7. Verilen ayetlerden hangileri kişi 

sorumluluğunu konu edinmiştir?  

A) I ve II     B) I ve III    C) II ve IV   D) II ve III 
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İslam dininde kader ve kaza inancının özünü, 

insanın evrendeki yasalar çerçevesinde hareket 

etmesi, Allah’ın kendisine verdiği akıl ve iradeyi 

kullanarak sorumluluklarının bilincinde olması, 

çalışması ve üretmesi oluşturur. Buna göre;  

( ) Antrenmanlara katılmayan Nur, voleybol 

seçmelerini kazanamadığı için “Çok bahtsızım.” 

demiştir.  

(   ) Trafikte yeşil ışıkta geçtiği halde kaza yapan 

Ahmet, “Cana geleceğine mala gelsin.” demiştir. 

(  ) İnşaatta çalışan Ali, tüm tedbirleri aldıktan 

sonra “Tedbir benden gerisi Allah’tan.” demiştir. 

( ) Sınava çalışmayan Asuman, iyi bir lise 

kazanamadığı için “Kısmet böyleymiş.” demiştir.  

8. Verilen cümlelerde sırasıyla doğru olanlara 

“D”, yanlış olanlara “Y” yazıldığında cevap 

hangisi olur?  

A) D-Y-D-Y                                   B) Y-D-D-D 

C) Y-D-D-Y                                      D) D-Y-Y-D 

 

“Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle 

yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi 

yararına, kötülük de kendi zararınadır.”  

(Bakara suresi, 286. ayet)  

9. Verilen ayet aşağıdaki hangi konu ile ilgilidir?  

A) Özgürlük ve sorumluluk        B) Emek ve rızık 

C) Ömür ve ecel                         D) Tevekkül 

 

 Kader mahkumu  

 Kaderine küs  

 İş olacağına varır  

 Takdir gelir, tedbiri bozar  

 Allah yazdıysa bozsun  

10. Toplumumuzda yaygın olarak kullanılan bu 

deyimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Elleriyle yaptıklarının sorumluluğunu 

üstlenmektedirler. 

B) Halkın dine samimi olarak bağlı olduğunu 

göstermektedir. 

C) Toplumun kader ve kaza kavramlarını 

yanlış anladığını göstermektedir. 

D) İnsanların dini doğru kaynaklardan 

öğrendiğini göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

11. Allah insanı aşağıdaki durumların 

hangisinden dolayı sorumlu tutmaktadır?  

A) Göz ve ten renginden 

B) Rızkını ne şekilde kazandığından 

C) Kalp atışlarından 

D) Hangi anne-babadan dünyaya geldiğinde 

 

12. Alkollü olarak araç süren Cenk Bey yaptığı 

kaza sonucunda kalıcı sağlık problemleri ile 

karşı karşıya kalmıştır. Cenk beyin yaptığı 

kaza nasıl yorumlanırsa “kader” kavramı 

doğru anlaşılmış olur?  

A) Alın yazısı buymuş.                  

B) Alkollü olmasa da kaza yapardı.  

C) Alkollü olmasa da hasta olurdu.  

D) Alkollü olmasa kaza yapmayabilirdi. 

 
I. Ümit başarısız olduğu işlerde ve yaşadığı 

sıkıntılarda “Kaderin bana bir oyunu bu” 

derdi.  

II. Borçlarını ödemek için seyyar satıcılık yapan 

Hakan Bey “elimden geleni yapıyorum, emek 

benden rızık Allah’tan” diye düşündü.  

III. Sınavda kopya çekerken yakalanan Yiğit 

“Allah’ın takdiri böyleymiş” diyerek kendini 

rahatlattı.  

IV. Yoldaki kazadan ötürü uçağı kaçıran Ali Bey 

“bunda da bir hayır vardır” dedi ve bir sonraki 

uçağa yer ayırttı.  

13. Verilenlerden hangileri doğru bir kader 

anlayışına örnek oluşturur?  

   A) I ve III                           B) I ve IV                                        

C) II ve IV                                         D) II ve III 

 

Kişinin sorumluluk alanına giren hususlar cüz’î 

irade olarak bilinir. Öte yandan insanın 

iradesinin dışında olan hususlar da vardır. Bu 

alana ise küllî irade denir. 

 

14. Buna göre insan davranışlarından seçime 

dayalı olanlar arasında hangisi yer alır?  
   A) Nefes alıp vermek                     B) Kalbin çalışması 

C) Göz ve ten rengi                     D) Yazı yazmak 

 

I. İnsan, özgür iradesinden dolayı yaptıklarından 

sorumlu tutulmuştur. 

II. İnsan İradesi, doğru ve yanlışı ayırt edebilecek 

güçtedir. 

III. İrade, en az iki seçenekten birini tercih etme 

gücüdür. 

15. İrade ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri 

doğrudur? 

A) I ve III                B) I ve III                                        

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