
KAYNAK: Bu sorular MEB’in yayımladığı örnek ve çalışma sorularından alınmıştır. 

Yerli ve millî imkânlarla ürettiğimiz silahsız ve 
silahlı insansız hava araçlarımız (İHA ve 
SİHA’lar), emniyet ve istihbarat ihtiyaçlarımız 
başta olmak üzere savunma sanayimizdeki pek 
çok ihtiyacımızı kendi başımıza karşılamaya 
başlamamızı sağladı. Yurt içinde ve sınırlarımıza 
yakın noktalarda sürekli gözetleme, keşif ve 
operasyon kabiliyetine sahip bu savunma 
araçlarımız, yıllardan beri bu konuda alın teri 
döken ve zorlu çalışmalarına umutsuzluğa 
kapılmadan aralıksız devam eden 
mühendislerimizin ve çalışma arkadaşlarının 
eseri. Gençlerimize büyük ilham kaynağı olan bu 
çalışmalara imza atan görevliler, projelerinin 
başarılı olması için gecelerini gündüzlerine 
katmayı tercih ederek, “… İnananlar ancak 
Allah’a dayanıp güvensinler.” (İbrâhîm suresi, 
11. ayet ) ayetini rehber edinerek başarıya 
ulaştılar.  

1. Bu parçada aşağıdaki kavramlardan 

hangisine değinilmemiştir? 

A) Rızık       B) İrade    C) Emek         D) Tevekkül 

Mekkeli müşriklerin baskılarının arttığı bir 
dönemde, Medineli bir heyetle Mekke’de 
görüşmenin tehlikeli olacağını düşünen Hz. 
Peygamber, Mekke’nin dışında Akabe denilen 
bir vadide bir araya gelmiştir. Hicret yoluna 
çıkarken gerekli tedbirleri almayı ihmal 
etmemiştir. Medine’yi kuşatmaya gelen 
müşriklere karşı şehri korumak için hendekler 
kazdırarak önlem almıştır. 

2. Parçaya göre Hz. Muhammed (sav) kader 

ve kaza ile ilgili hangi kavramı ön plana 

çıkarmıştır? 

A) Tevekkül       B) İstişare       C) Rızık       D) İrade 

Bu bilinçle hareket eden insan “Kaderim 

böyleymiş, ne yapsam boş!” gibi söylemlerle 

sorumluluktan kurtulamayacağını bilmelidir. 

Aklını ve iradesini doğru yönde kullanmalı; 

yapacağı işlerin hayır mı şer mi olduğunun, 

tercihlerinin onu cezaya mı yoksa mükâfata mı 

götüreceğinin hesabını yapmalıdır. Özgürlükle 

sorumluluk arasında doğrudan bir ilişki 

olduğunu unutmamalıdır.  

3. Verilen bilgilerden hareketle 

aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?  

A) İnsanı özgür kılan en önemli özelliği akıl ve 

irade sahibi olmasıdır.  

B) İnsan olumsuz davranışlarını kadere 

yükleyerek sorumluluktan kurtulamaz.  

C) İnsana, Cüz-i İradesi her şeyi yapabilme 

imkânı sunar. 

D) İnsanın iradesine yardımcı olarak Allah’u 

Teâlâ Peygamberler görevlendirmiştir. 

 

 Kişinin bedenen, ruhen ve sosyal 

yönden iyi olma halidir. 

 İnsanın yaptığı bir işten beklediği, 

amaçladığını elde etmesidir. 

 İnsan ve diğer canlıların yaşayabilmeleri 

için yedikleri ve içtikleri her şeydir.  

4. Tanımları verilen kavramlar 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak 

sıralanmıştır?  

A) Sağlık, Emek, Ömür 

B) Başarı, Sağlık, Ecel 

C) Sağlık, Başarı, Çalışmak 

D) Sağlık, Başarı, Rızık 

“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi 
dinlenme zamanı, Güneşi ve Ayı da ince birer 
hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç 
sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp 
biçmesidir).” (En’âm suresi, 96. ayet)  

5. Yukarıdaki ayet hangi kavramı (konuyu) 

içermektedir?  

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

İnsan, Allah’ın evrene koyduğu yasaları 
gözeterek çalışması, çabalaması akabinde dua 
edip beklemesi ve neticede kendisi ve ailesi için 
bir şeyler kazanması elde etmesidir.  

6. Verilen cümlede aşağıdaki kavramlardan 

hangisine değinilmemiştir?  

A) Emek     B) Rızık          C ) Tevekkül           D) Ecel 

“…Kararını verdiğin zaman artık Allah’a dayanıp 

güven. Çünkü Allah, kendisine dayanıp 

güvenenleri sever.” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet) 

7. Verilen ayet aşağıdaki kavramlardan 

hangisine vurgu yapmaktadır?  

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

Yaşam için verilen sürenin dolması, dünya 

hayatının sona erme anına ……………… denir. 

8. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere 

hangi kavram getirilmelidir?  

A) kader        B) rızık         C) ömür              D) ecel 
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“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 

Bir zaman, yaşlı bir kadının biricik devesi uyuz 
oldu. Ölürse bütün işleri altüst olacak, bağına, 
bahçesine giderken eşyasını yükleyecek 
vasıtadan mahrum kalacaktı. Devesinin 
iyileşmesi için sürekli dua etti. Yine devesinin ot 
yemeyip, su içmediğini, iskelet hâline geldiğini 
görünce üzüntüsü bir kat daha arttı. Ellerini 
açmış dua ederken bir taraftan ağlıyordu. Bu 
sırada Peygamberimiz, ashabıyla birlikte oradan 
geçmekteydi. Yaşlı kadının ağladığını görünce 
sordu: -“Ey Allah’ın kulu, niçin gözyaşı döküp 
ağlıyorsun?” Kadın titrek sesle cevap verdi: - 
Devem için ağlıyorum. O benim her şeyim. Ya 
ölürse halim ne olur? Hastalıktan kurtarması için 
Rabbime günlerdir el açıp dua ediyorum, fakat 
bir türlü kabul edilmiyor.” Tebessüm eden 
Peygamberimiz şöyle cevap verdi: - “Kabul 
olmasını istiyorsan duana biraz da katran kat.” 
Ne demekti duasına katran katmak? Nihayet 
anlar gibi oldu. Komşularından katran bulan 
kadın, devesine önce iyice bir katran sürdü. 
Sonra da ellerini açıp duaya başladı. Uyuz 
yaralarındaki mikroplar tümüyle öldü, böylece 
deve uyuzdan kurtulmuş oldu.  

10. Verilen metinde hangisine vurgu 

yapılmıştır?  

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

Tutmaz olur tutan eller  
Durur şu söyleyen diller  
Sevip kazandığın mallar  
Varislere kalır bir gün.  

11. Yunus Emre Verilen dizelerde aşağıdaki 

kavramların hangisinden 

bahsedilmektedir?  

A) Ömür       B) Rızık       C) Tevekkül       D) Ecel 

"Çevremizde ya da dünyada gerçekleşen 

olaylara baktığımızda yapılan haksızlıkların ya 

tam olarak cezası zalime verilemiyor ya da zalim 

adaletten kaçarak bu dünyada hiçbir ceza 

almıyor. O zaman, o zalimlerin yaptıkları 

yanlarına kâr mı kalıyor? Allah onlara neden 

engel olarak mazlumların bu kadar acı 

çekmesine müsaade ediyor?"  

12. Kader konusunda aklına böyle sorular 

gelen Selim’in soruları kaderin hangi 

konusu içinde yer alır?  

A) Ömür ve ecel               B) Emek ve tevekkül      
C) Emek ve rızık                D) İrade ve sorumluluk 
 

 RIZIK: “Yeryüzünde yaşayan bütün canlıların 

rızkı ancak Allah’a aittir...” (Hud suresi, 6. 

ayet) 

 ÖMÜR: “Her can ölümü tadacaktır. Sonra 

bize döndürüleceksiniz.” (Ankebut suresi, 

57. ayet) 

 EMEK: “Namaz kılınınca artık yeryüzüne 

dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi 

arayın.” (Cuma suresi, 10. ayet)  

 TEVEKKÜL: “Bir kere de karar verip azmettin 

mi, artık Allah’a dayanıp güven çünkü Allah 

kendisine dayanıp güvenenleri sever.” (Al-i 

İmrân suresi, 159. ayet)  

13. Yukarıda verilen kavram ayet 

eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?  

A) Tevekkül     B) Emek       C) Ömür        D) Rızık 

Osman amca, mahallemizin manavıdır. Her 
sabah manav dükkanını açtığında şöyle dua 
etmektedir. “Allah’ım! Hayırlı ve bereketli 
kazanç elde etmeyi nasip et. Evime helal lokma 
götürmeyi nasip et.”  

14. Yukarıdaki metinde verilen 

kavramlardan hangisi vurgulanmıştır?  

A) Ömür        B) Başarı       C) Sağlık      D) Rızık 

I. “O, sizi bir çamurdan yaratan… Size bir yaşam 
süresi tayin edendir.”(En’âm suresi, 2.ayet“ II. 
Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak.” 
(Rahmân suresi, 26.ayet) III. “Allah’ın sizi 
rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak 
yiyin.” (Nahl suresi, 114. ayet) IV. “İnsan için 
ancak çalışmasının karşılığı vardır.” (Necm 
suresi, 39. ayet) 

15. Numaralanmış ayetler sırasıyla hangi 

kavramlarla ilişkilidir? 

          I                  II               III              IV 

A) Ecel           Ömür         Rızık         Emek 

B) Ömür        Ecel            Rızık          Emek 

C) Ömür        Ecel           Emek        Rızık 

D) Emek         Ecel            Ömür       Rızık 
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