
8. Sınıf 1. Ünite Adı:

Her öğenin hangi grupta olduğunu göstermek için kutuyu işaretleyin

Doğru Yanlış

1. "Kendim ettim,
kendim buldum"
sözü kader ve irade
ilişkisini açıklar.

2. İnsan iradesiyle her
şeyi değiştirebilir.

3. "Kader utansın"
kader inancına göre
doğru bir ifadedir.

4. İnsan akıllı ve irade
sahibi bir varlık
olduğu için
yaptıklarından
sorumludur.

5. Covid-19 biyolojik
yasalarla ilgili bir
durumdur.

6. Allah evreni bir
ölçü, düzen ve
uyumla yaratması
kaderle ilgilidir.

7. Kader planlamak,
kaza da
gerçekleşmesidir.

8. Allah'ın evrene
koyduğu yasalara
sünnettullah denilir.

9. Kader ve kaza inancı
imanın şartlarından
biridir.

Doğru Yanlış

10. Olumsuz durumlar
için kaderi bahane
gösterebiliriz.

11. İnsan irade sahip
olduğu için
yaptıklarından
sorumludur.

12. Önce kaza, sonra
kader gelir.

13. Tevekkül sadece dua
etmektir.

14. Hz. Harun, Hz.
Musa'nın kardeşi ve
yardımcısıdır.

15. Ayet el-Kürsi ayrı
bir suredir.

16. Ayet el-Kürsi bir
ayettir.

17. İnsanın sahip
olduğu sınırlı
iradeye cüzi irade
denir.

18. İnsan hayatının son
bulmasına ömür
denir.

19. Tevekkül gerekli
tedbirleri almayı
gerekli kılar.

20. İmanın şartı 5
tanedir.
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8. Sınıf 1. Ünite bulmaca Adı:

1. Allah’ın (c.c.) sonsuz ilmi
ve kudretiyle, evrende
olmuş ve olacak olan her
şeyi bir plan ve ölçü ile
yaratmasıdır.

2. Allah’ın önceden
planladığı şeyin, zamanı
ve yeri geldiğinde
gerçekleşmesi ve
olmasıdır.

3. Allah (c.c.) tarafından
insana verilen sınırlı
özgürlük ve insanın
iradesi

4. Ay, güneş, madde ve
enerjinin oluşumu, yapısı,
hareketi, değişimi ile ilgili
yasalar

5. Canlıların doğması,
gelişmesi ve üremesi gibi
olaylarla ilgili yasalar

6. Allah’ın (c.c) istediğini
istediği gibi dilemesi ve
seçmesi olan  sınırsız
iradesi

7. Allah'ın yiyip, içmek ve
yararlanmak için verdiği
her şey

8. Kişinin yapacağı işlerde
üzerine düşeni yapıp
önlemleri aldıktan sonra,
Allah’a güvenmesi, sonucu
Allah’tan beklemesi

9. Kur'an'da Firavunla olan
mücadelesi anlatılan ve
kendisine Tevrat indirilen
peygamber

10. Doğumdan ölüme kadar
geçen sınırlı zaman dilimi

11. Ömrün sona erdiği ândır.

12. Allah'ın her şeyi bilmesi
anlamına gelen isimi

13. Allah'ın (c.c) diri ve hayat
sahibi olması anlamına
gelen isimi

14. Allah'ın (c.c) evreni
yöneten, idare eden ve
hakimi olması anlamına
gelen ismi

15. Hz. Musa'nın yardımcısı ve
kardeşi olan peygamber

16. Hz. Musa'nın baş düşmanı

17. Allah ile konuşan
anlamına gelen ve Hz.
Musa'ya verilen lakap
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