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Açıklamalara göre bulmacayı doldurunuz. 

1. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve 
uyum içerisinde programlaması (5) 
2. Zamanı geldiğinde olayların bu 
programa uygun olarak gerçekleşmesine  
3. Doğum ile ölüm arasında geçen süredir.  
4. Hayatın sonu, ölüm zamanı, insan 
yaşamını sona ermesidir 
5. Allah’ın canlılara yiyip, içmek ve 
yararlanmak için verdiği her şey. (5) 
6. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp 
daha sonrasını Allah’a bırakmak (8) 
7. İnsanın sahip olduğu sınırlı irade (4,5) 
8. Allah'ın sahip olduğu sınırsız irade (5,5) 

Verilen açıklamaların yanına cevapları yazıp bulmacada 
bulalım 
1. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde 
programlaması ______ 
2. Zamanı geldiğinde olayların bu programa uygun olarak 
gerçekleşmesine ______ 
3. Doğum ile ölüm arasında geçen süredir. ______ 
4. Hayatın sonu, ölüm zamanı, insan yaşamını sona ermesi 
__________ 
5. Allah’ın canlılara yiyip, içmek ve yararlanmak için 
verdiği her şey. ________ 
6. Herhangi bir işte elinden geleni yapıp daha sonrasını 
Allah’a bırakmak ________ 
7. İnsanın sahip olduğu sınırlı irade ______ 
8. Allah'ın sahip olduğu sınırsız irade _____ 

 

  

Hasta olmamak için temizliğine ve beslenmesine dikkat eden Mahmut Bey, hiç bir zararlı madde de 

kullanmamaktadır. Bir gece ansızın rahatsızlanan Mahmut Bey kendisini hastaneye götürmek isteyen 

oğluna şöyle demiştir; ............ ....................                           

1- Mahmut Bey, oğluna aşağıdakilerden hangisini söylerse doğru bir kader anlayışına sahip olduğunu 

söyleyebiliriz?1                        

A) Ben gerektiği kadar sağlığına dikkat ettim hastaneye gitmeye gerek yok.                                                                   

B) Kaderim böyleymiş elimden bir şey gelmez.                                                                                                                

C) Biz tedbirimizi alıp hastaneye gidelim, gerisi Allah’a kalmıştır.                                                                                 

D) Hastaneye giderek vakit kaybetmeyelim Allah’a tevekkül edelim. 

                                                             
1 Şanlıurfa MEB, Deneme sınavı, 2018-2019. 

8. SINIF 1. ÜNİTE 3. Kaderle İlgili Kavramlar Çalışma Kâğıdı-3 



2 
Hazırlayan: Mustafa YILDIRIM 

 

Verilen cümleleri kader inanacına göre doğru/yanlış olduğunu belirtip nedenlerini yazınız. 

Cümleler D Y Neden? 
Uzun bir yolculuğa çıkan birinin trafik kurallarına 
uymadığı ve aşırı hız yaptığı için yaptığı kazadan sonra 
«Ne yapalım kaderimizde bu vardı." demesi. 

   

“Kaderimde ne varsa o olur, nasıl olsa rızkı veren 
Allah’tır (c.c.).” diyerek insanı çalışmaması ve tembelliğe 
yapması. 

   

Çiftçinin tarlasını sulama ve gübremle yapıktan sonra 
bol hasat elde etmek için Allah’a güvenmesi 

   

İş güvenliği için gerekli tedbir ve önlemleri aldıktan 
sonra bir işe başlamak  

   

Bir çiftçinin gerekli hazırlıkları yapmadan “Ben Allah’a 
(c.c.) tevekkül ediyorum, O’na güveniyorum” diyerek 
bol ürün beklemesi. 

   

Tevekkül sadece çalışmak ve çabalamaktır. 
   

 
“Kaderim böyleymiş, ne yapsam boş!” gibi cümleler 
kader inanacına göre doğru ifadelerdir. 

   

 

Hangi durumda nasıl tevekkül ederiz? 

Bir adam Peygamber Efendimize gelerek “ Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak mı 

Allah’a tevekkül edeyim ?” diye sormuştu. Peygamberimiz ona “bağla ve tevekkül et ” buyurdu.  

2- Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu olayla çelişmektedir?  

A) Tedbir bizden, takdir Allah’tandır.             
B) Tevekkülde Allah’a güvenmek şarttır.                                                                               
C) Tevekkülde tedbir almak yeterlidir.                                                                        
D) Tevekkül Allah’a dayanmaktır. 

Kaynak: Şanlıurfa MEM, Deneme Sınavı, 2018,2019. 


