
1. Yukarıdaki cümlelerde Kader’in kelime anlamlarından
kaç tanesi kullanılmıştır?

A) II B) III C) IV D) V

Eda: Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.
Ve bizim buyruğumuz tektir, göz açıp kapayıncaya
kadar olup biter. (Kamer suresi 49-50. ayetler)
Ela: Yeryüzüne gelince, onu döşeyip yaydık, onda
sarsılmaz dağlar bıraktık ve onda her şeyden ölçüsü
belirlenmiş ürünler bitirdik. (Hicr suresi 19. ayet)
Ece:İşte bu, sizin yeryüzünde haksız yere şımarıp
azmanız ve azgınca ölçüyü taşırmanız dolayısıyladır.
(Mü’min suresi 75. ayet)
Efe: Sabahı aydınlatan O’dur. Ve O, geceyi dinlenme
zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte
bu, aziz ve alîm olan Allah’ın takdiridir. (En’am suresi
96. ayet)

2. Yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği örnek
‘’Allah her şeyi bir ölçü ve düzene göre yaratmıştır.’’
kazanımına uygun bir ayet değildir?

A) Efe B) Ece C) Ela      D) Eda

I. Hastalıklardan korunmak için aşı olmak.

II. Yapacağımız ev için zemin etüdü yaptırmak.

III.
Kapkaça maruz kalmamak için yalnız dışarı
çıkmamak.

3. Yukarıda verilen bilgiler ile ilgili oldukları yasaların
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

I. II. III.

A) Toplumsal Biyolojik Fiziksel

B) Fiziksel Biyolojik Toplumsal

C) Biyolojik Fiziksel Toplumsal

D) Toplumsal Fiziksel Biyolojik

4. ‘’Ben arkadaş kurbanı oldum.’’ diyen Talha,
aşağıdakilerden hangisini hiçe saymaktadır?

A) Sigaranın tehlikeli bir alışkanlık olduğunu

B) Arkadaş seçimine dikkat edilmesi gerektiğini

C) Sigaraya başlamada kendi iradesinin rolünü

D) Büyüklerin nasihatlerine kulak vermemiz gerektiğini

5. Yukarıdaki ayet, hadis ve atasözüne bakarak;

I- İslam’ın çalışmaya teşvik ettiği
II- Dilenmenin hoş bir davranış olmadığı
III- İnsanın emeğinin karşılığını alacağı
IV- Sıcak havalarda çalışmanın zararlı olduğu

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A) I – II - III B) II – III – IV

C) I – II – IV D) I – II – III- IV

DENEME 1                                                      1. ÜnİtE   Kader ve Kaza

► Tedbir kuldan, takdir Allah’tandır.
► Düzen bozucu hareketlerden uzak dur.
► Plana uygun hareket eder misiniz?
► Korkunç bir trafik kazası meydana geldi.
► Pastaya bir miktar un ekledi.

Sigaraya lise yıllarında arkadaş ortamında
alıştığını söyleyen Talha; arkadaşlarının bir
kereden bir şey olmaz, sen erkek değil misin,
içmezsen bizimle arkadaşlık yapamazsın gibi
sözlerinin etkisiyle başlamıştır. Talha; hala
sigara içmekte ve sigaradan kurtulamamaktadır.
Ben arkadaş kurbanı oldum siz de aynı hataya
düşmeyin diye küçüklere öğüt vermektedir.

► " İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip
olur. Onun çalışması şüphesiz görülecek ve ona
karşılığı tastamam verilecektir." (Necm Suresi
39- 41. ayetler)
► " Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ
odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır.
" (Hadisi Şerif)
► Ağustosta gölge kovan, zemheride karnın
ovar.
(Atasözü)



6. Tabloda verilen kavramlar ile ayetler
eşleştirildiğinde aşağıdaki kavramlardan hangisi
dışarıda kalır?

A) Ecel B) Emek
C) Rızık D) Ömür

7. Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından alınan bu
kararlar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle daha çok
ilgilidir?

A) Evrendeki düzen ve ölçü

B) Allah’ın evrene koyduğu biyolojik yasalar

C) Tevekkül

D) Emek ve ömür

► Allah’ın sonsuz ilmi ile ezelden ebede kadar olacak
olan şeylerin yerini, zamanını ve özelliklerini bilip
takdir etmesine, yazması.

► Allah’ın  ezeli ilmiyle takdir ettiği şeylerin yeri ve
zamanı geldiğinde meydana gelmesi.

► İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasında tercih etme
yeteneği.

► İnsanın bir amaca ulaşması için zihinsel ve bedensel
olarak çaba sarf etmesi, gayret göstermesi.

► Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı Allah
tarafından sağlanan her türlü nimet.

► Canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen sınırlı
zaman dilimi.

► Ecel, insan hayatı ve diğer canlılar için belirlenmiş
süreyi ve bu sürenin sonu.

► Bir amaca ulaşmak için gerekli olan her türlü önlemi
alarak; elinden gelen tüm gayreti gösterdikten sonra
kalben Allah'a bağlanıp ona güvenmek, sonucu
Allah'tan bekleme.

Yukarıdaki bilgilerden faydalanarak kelime bulmacayı
çözünüz. Bulmaca sağdan sola, yukarıdan aşağıya hatta
çapraz da olabilir.

8. Bulmacayı çözdükten sonra geriye kalan harfler
aşağıdakilerden hangisini oluşturmaktadır.

A) Kütahya’da hayat var.

B) Kütahyalı evde kalır.

C) Kütahyalım evde kal.

D) Kütahyalı hayat evde.

I. " De ki: "Sizin için belirlenmiş bir gün
vardır ki, ondan ne bir an
ertelenebilirsiniz, ne de bir an öne
alınabilirsiniz. " (Sebe Suresi 30. ayet)

II. Doğrusu insanın çalıştığından başkası
kendinin değildir. (Necm Suresi 39. ayet)

Rızık

Ömür

Emek

Ecel

III. Artık Allah'ın size helâl ve temiz
olarak verdiği rızıklardan yiyin. Eğer
yalnız ona ibadet ediyorsanız, Allah'ın
nimetine şükredin. (Nahl Suresi 114.
ayet)

A B C D E F G H

1 K Ü T A H Y Ö A

2 L R I Z I K M I

3 T E V E K K Ü L

4 M D C E M A R V

5 D A E E K E Z A

6 A K I L L L K A

BASIN AÇIKLAMASI
► Koronavirüs hastalığının görüldüğü ülkelerde
yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan
Müslümanlar mazeretli sayılacağından Cuma
namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.
► Koronavirüs hastalarının veya şüphe nedeniyle
gözetim altında tutulanların, Cuma namazı veya
başka bir gerekçeyle insanların toplu halde
bulunduğu mekânlara gitmeleri caiz değildir.
► Kamu sağlığını korumakla yetkili otoritelerce
karar alınması halinde, hastalığın yayılmaması için
karantina kapsamında tutulan bölgedeki kişilere
Cuma namazı farz değildir. Bu kişilerin, söz
konusu çağrıyı veya sınırlamayı ihlal ederek
cemaate katılması caiz değildir. Bu kişiler, Cuma
namazı yerine evlerinde öğle namazını
kılmalıdırlar. Din İşleri Yüksek Kurulu

Din İşleri Yüksek
Kurulu



8 – B sınıfı öğrencileri Hz. Musa’nın yaşamını
Kur’an’dan araştırıp aşağıdaki ayetleri tahtaya
yazmışlardır.

Ayça:

Sevgi:

Irmak:

Livasu:

9. Öğrencilerin yazdığı ayetlerin kronolojik sıraya
konulmuş hali öğrencilerin baş harfleri kullanılarak
sıralanırsa aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?

A) ASLI B) SALI        C) ISLA D) SILA

"Firavun'a gidin; doğrusu o azmıştır. Ona yumuşak
söz söyleyin, belki öğüt dinler veya korkar." (Tâhâ
suresi 43 ve 44. ayetler).

"Firavun, memleketin başına geçti ve halkı
fırkalara ayırdı. İçlerinden bir topluluğu güçsüz
bularak onların oğullarını boğazlıyor, kadınları sağ
bırakıyordu. Çünkü o bozguncunun biriydi." (Kasas
suresi 8. ayet)

(Tûr’a giden) Mûsâ’nın arkasından kavmi, ziynet
takımlarından, böğürebilen bir buzağı heykelini
(tanrı) edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla ne
konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor! Onu (tanrı
olarak) benimsediler ve zulümde karar kıldılar.
(A’raf suresi 148. ayet)

"Sihirbazlar: 'Ey Musa! Marifetini ya sen ortaya
koy veya biz koyalım.' dediler. Musa: 'Siz
koyun.' dedi. Sihirbazlar marifetlerini ortaya
koyunca, insanların gözlerini sihirlediler ve onları
ürküttüler, büyük bir sihir yaptılar.( A’raf suresi
115-116. ayetler)

I – Bakara suresinin 255. ayetidir.

II- Allah’ın yüce sıfatlarını ve eşsiz kudretini
anlatır.

III- Peygamberimiz tarafından ayetlerin şahı
olarak nitelendirilmiştir.

IV- Peygamberlerin en güzel örnek olduğu
vurgulanmıştır.

V- Hiçbir varlığın şefaat edemeyeceğine vurgu
yapılmıştır.

10. Ayete’l Kürsi ile ilgili verilen bilgilerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) I – II - III

B) I - II – III - V

C) II – III – IV

D) I –  II – III – IV - V

Günay BÜTÜN
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