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1.  Melek, Fatih ve Gülşen, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde öğrendikleri kavramlar ile ilgili bir bilmece etkinliği yapar ve 
arkadaşlarına şu bilmeceleri sorarlar.

Güvendim Allah’a içim rahat
Bu demek değildir, yan gelip yat
Geçen günlere üzülmemek için
Sen de mutlaka bul bir fırsat

Yedim, içtim ve giydim
Bunlara şükredip sevindim
Nimetleri Allah’tan bildim
Bunları helalinden edindim

Atomdan evrene kadar vardır bir düzen
Ölçüyledir her şey, durup düşünürsen
Allah’ın bilgisi kuşatırken bunları
Kudreti ile var oldu bunca gezegen 

Aşağıdaki kavramlardan hangisi bu bilmecelerden herhangi birinin cevabı değildir?

A) Ecel B) Kader C) Rızık D) Tevekkül

2.  Küçük bir kelebek kozası, kırda gezintiye çıkan adamın dikkatini çekti. Koza açıldı açılacak gibiydi. Adam, böyle bir fırsat 
kolay ele geçmez diye düşündü ve bir kelebeğin dünyaya geldiği ilk dakikalara şahit olmak istedi. Aradan epey zaman 
geçmesine rağmen kelebek, kozasından çıkmayınca onun dışarı çıkmayı başaramadığını düşündü. Kelebeğe yardımcı 
olmak için kozadaki deliği dikkatlice büyüttü. Böylece kelebek kolayca dışarı çıkabildi. Fakat bedeni kuru ve küçük, 
kanatları buruş buruştu. Adam; kelebeğin kanatlarının bir süre sonra açılıp genişleyeceğini, bu şekilde narin bedenini 
havada taşıyacağını düşünse de bunların hiçbiri olmadı. Çünkü onun iyi niyetle yaptığı bu yardım, kelebeğin hayatının geri 
kalanını kanatlarını hareket ettiremeyerek geçirmesine sebep olmuştu. Bu olayda adamın gözden kaçırdığı şey ise şuydu: 
Kelebeğin daracık bir delikten dışarı çıkmak için verdiği çaba; Yaratıcının, kelebeğin bedenindeki sıvıyı onun kanatlarına 
göndermek ve bu sayede kozadan çıkarak uçmasını sağlamak için seçtiği bir yoldu.

Bu hikâyede insanın aşağıdakilerden hangisini yapması gerektiği vurgulanmaktadır?

A) Tabiat ile güçlü bir bağ kurması
B) İşlerini samimiyetle yapmaya özen göstermesi
C) Yaşanan sıkıntılarda sabırlı ve soğukkanlı olması
D) Evrendeki yasaların farkına varıp bunlara uygun davranması
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3.  Şemada insana dair iki özellik verilmiş ve bunlardan hareketle bazı yargılara ulaşılması istenmiştir.

  

İrade sahibidir.Akıl sahibidir.

İNSAN

Bu şemadaki boş yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz? 

A) Vahyin muhatabıdır.
B) Tercihlerinde özgürdür.
C) Temiz bir fıtrata sahiptir.
D) Eylemlerinden sorumludur.

4.  Tabloda Hz. Musa kıssasında yer alan kavim ve kişiler ile onlara ait sözler verilmiştir.

Kavim ve Kişiler Kavim ve Kişilere Ait Sözler

İsrailoğulları
“(Pişman olup dediler ki) Eğer Rabb’imiz bize merhamet etmez ve 
bizi bağışlamazsa kesin olarak hüsrana uğrayanlardan olacağız.”  
(A’râf suresi, 149. ayet)

Hz. Musa
“Bu, senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dileyeni saptırır, 
dileyeni de doğru yola iletirsin.” (A’râf suresi, 155. ayet)

Firavun
“Ey ileri gelenler! Sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum.” 
(Kasas suresi, 38. ayet)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi İslam dini açısından bu sözlerle doğrudan ilişkili değildir? 

A) Şirk B) Adalet C) Tövbe D) İnsan iradesi
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5.  Ayet el-Kürsi olarak bilinen Bakara suresinin, 255. ayetinde; Allah’ın birliği vurgulanarak İslam’ın en temel ilkesi olan 
tevhit üzerinde durulmuştur. Bunun yanı sıra, kâinattaki bütün olayların onun ilmi, iradesi ve kudretiyle gerçekleştiğine 
değinilmiştir. Allah’ın bütün kâinatın sahibi olduğu, var ettiği şeylere nizam verdiği, bütün işlerin ancak onun izniyle 
gerçekleşeceği ayette geçen diğer hususlardır.

Ayette ele alınan konular düşünüldüğünde aşağıdaki beyitlerden hangisinin bu konulardan farklı olana 
değindiği söylenebilir?

A) Başka bir kuvvet yoktur; ona karşı gelecek 
Onun var ettiğinin, zerresini silecek

B) Onun benzeri yoktur; hiç bir yüceden yana 
O, çok yücedir amma, uzak değil insana

C) O; bütün gönüllere, ortaksız hükmedendir 
Gönüldeki sözleri, dinleyip işitendir

D) Yarattığı her şeyde, bir mana ve maksat var 
Dünyanın dengesidir, o yalçın yüce dağlar

Cevap Anahtarı: 

1. A
2. D
3. C
4. B
5. D


