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Hazırlayan: Mustafa YILDIRIM 

Hz. Musa (as) ile ilgili aşağıdaki kelimeleri 
bulmacada bulunuz. 

1. Musa 
2. Firavun 
3. Harun 
4. Çobanlık 
5. Medyen 
6. Mısır 
7. Filistin 
8. Asiye 
9. Nehir 
10. İsrailoğulları 
11. Tevrat 
12. Yahudilik 
13. Peygamber 

 

 

Verilen ayetler hangi kavramlarla ilgili olduğunu yazın 

 

“Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir, kim de saparsa kendi 
zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. 
Biz bir resul göndermedikçe azap da etmeyiz. (isra Sures, 15) 

 

Kader 
Rızık 

Sorumluluk 
Ömür 

Cüz-i İrade 

“Allah, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak, herkese 
kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulm edilmez.” 
Casiye, 22. ayeti 

 

“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.”Ankebût 
suresi, 57. ayet 

 

8. SINIF 1. ÜNİTE 4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (as) Çalışma Kâğıdı- 4 



2 
Hazırlayan: Mustafa YILDIRIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(Sihirbazlar), ‘Ey Mûsâ! Ya önce sen at ya da önce atanlar biz olalım.’ dediler. (Mûsâ), ‘Siz atın.’ dedi. 
Bunun üzerine onlar (ellerindekini) atınca insanların gözlerini büyülediler ve onlara korku saldılar. Büyük 
bir sihir yaptılar. Biz de Mûsâ’ya ‘Asânı at!’ diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını 
yakalayıp yutuyor! Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun 
ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. 
‘Âlemlerin Rabbine, Mûsâ ve Hârûn’un Rabbine iman ettik.’ dediler.” A’râf suresi, 115-122. ayetler.  

1- Verilen ayetten Hz. Musa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine yer verilmemiştir?  

A) Hz. Musa sihirbazların sihirlerini boşa çıkararak mucize göstermiştir.  
B) Hz. Musa’nın gösterdiği mucize karşısında Firavun'un kavmi iman ettiler.  
C) Hz. Musa Firavun ve kavmine peygamberliğinin mucizesini göstermiştir.  
D) Allah Hz. Musa’nın peygamberliğini desteklemek amacıyla ona mucizeler vermiştir. 
 
Her şeyi bir düzen içerisinde yaratan Allah düzenin ve dengenin devamı için bazı evrensel yasalar 
koymuştur. Canlıların farklı türde ve yapıda olmasına rağmen hayatını sürdürmesi, evrendeki düzenin 
yıllardır hiç bozulmadan devam etmesi, toplumların bazı ortak kaderlere sahip olması bu yasaların hem 
gereği hem de delilleridir.                                                                                                                                                               
2- Hangisi Allah’ın evrene koyduğu yasalara delil olarak verilemez?  
A) İnsanların ahlaki değerlere sahip olması  
B) Trafik kurallarının uygulanmaya çalışılması  
C) Derslerini düzenli dinleyen bir öğrencinin sınavdan iyi bir not alması  
D) Ateşin üzerinde uzun süre bırakılan suyun zaman geçtikçe azalması. 
 

Yüce Allah kullarını en mükemmel bir şekilde yaratmıştır ve imtihan için dünya hayatını vermiştir. 
İnsanlar hayatının bir kısmını özgürce tercih edebiliyorken geriye kalanının ise Allah’ın yaratması ve 
nasip etmesiyle yaşamaktadırlar. Allah kendi eliyle verdiklerinden insanları sorumlu tutmazken, kulların 
seçimine verdiği konularda ise insanları sorumlu tutmaktadır.                                                                                               
3- Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde kişiler sorumlu tutulabilir?     
A) Yoksul bir ülkede doğan Zeynep okumayı ve çalışmayı anlamsız görmektedir.                                                    
B) Kolundan engelli doğan Kemal yazma güçlüğü çekmektedir.  
C) Küçük bir çocuk olan Candan ailesinin maddi durum yetersizliğinden düzenli beslenememektedir.  
D) Gözleri mavi olan Mehmet arkadaşlarının gözlerini çok beğendiğini söylemektedir. 

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

Dere yatağına ev yapan Mustafa Bey yaşanan sel felaketinden sonra “Ne yapayım? Kaderim böyleymiş.” 
diye yakınır. Buna göre onun kader anlayışıyla ilgili,  

I. Kaderi pasif bir duruş olarak görmüştür.  
II. Kaderde, insanın sorumluluğunun olmadığına inanmıştır.  
III. Kaderi, önünde duramayacağı bir güce boyun eğme olarak anlamıştır.  

4. Sonuçlarından hangileri çıkarılabilir?  

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve III. D) I, II ve III. 

 

 

 


