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LGS ÇALIŞMASI 1. ÜNİTE: KADER İNANCI 
Boşlukları dolduralım. (Verilen Kelimeleri Kullanarak Boşlukları Dolduralım) 

(Biyolojik, inanç, kaza, âdetullah, fiziksel, sünnetullah, Toplumsal, İslam, kader, plan) 

I. Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde planlaması ve programlamasına 

__________________ denir. 

II. Allah’ın planladığı ve programladığı olayların zamanı gelince gerçekleşmesine (meydana 

gelmesine, ortaya çıkmasına)  __________________ denir. 

III. Allah’ın (c.c.) evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara 

__________________ veya __________________denir. 

IV. Güneş, çekim kuvveti, gezegenlerin hareketleri, mevsimler  ___________ yasalara 

örnektir. 

   

"Sabahı aydınlatan O’dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü 
kılmıştır. Bütün bunlar, aziz ve alîm olan Allah’ın takdiridir."    En'âm Suresi - 96 . Ayeti 
1. Bu ayette altı çizili cümleyi karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İrade 

B) Kaza 

C) Kader 

D) Tevekkül 

  
 “Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem 

de neticesi bakımından daha güzeldir.” (İsrâ sûresi, 35. ayet) 
 “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret hâli müstesna, mallarınızı bâtıl 

(haksız ve haram yollar) ile aranızda yemeyin…” (Nisâ sûresi, 29. ayet)  

2. Bu ayetler, evrendeki;  I. biyolojik, II. toplumsal, III. fiziksel yasalardan hangileriyle ilgilidir? 

A) Yalnız I.     

B) I ve III.    

C) II ve III. 

D) Yalnız II.     

  
I. “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki 

ayağı üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır.” (Nur, 45) 
II. “Onun varlığının delillerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.” (Şûra, 32) 

III. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar 
mı?” (Fatır, 44) 

IV. “Güneş ve Ay belirli bir hesaba göre hareket etmektedir.” (Rahman, 5) 

3. Verilen ayet örnekleri sırasıyla hangi yasalara örnek olarak verilebilir? 

A) Fiziksel – Fiziksel – Biyolojik – Fiziksel  

B) Biyolojik – Toplumsal – Toplumsal - Biyolojik 

C) Biyolojik – Fiziksel – Toplumsal - Fiziksel 

D) Biyolojik – Toplumsal – Toplumsal – Fiziksel 
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Kerem kitapta verilen etkinliği cevaplayarak derse gelmiştir. Öğretmen bütün cevapların doğru 
olmadığını söyleyerek cevaplarını kontrol etmesini istemiştir. 

 
4. Kerem hangi soruları düzeltirse tabloyu doğru şekilde tamamlamış olur? 
 

A) 2 - 4 

B) 1 - 6  

C) 2 - 6  

D) 2 - 3  
 

5. İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. Bu özellik insanı diğer varlıklardan ayırır ve onu davranışlarında 

sorumluluk sahibi yapar. 

A) Doğru 

B) Yanlış 

  

6. Kişinin en az iki seçenekten birini seçme ve seçtiğini yapabilme gücüne irade denir. 

A) Doğru 

B) Yanlış 

  

7. İnsan, yalnız yaptıklarından sorumludur.  

A) Doğru 

B) Yanlış 

  

 Ali: İnsan dünya sahnesinde kendine kaderi tarafından biçilmiş rolü oynayan oyuncu gibidir. 

 Fatma: Allah, insana ancak taşıyabileceği kadar sorumluluk yüklemiştir. 

 Cihan: İnsanın sorumlu olduğu davranışları olduğu gibi sorumlu olmayacağı davranışları da 

olabilir. 

 Ayşe: Derslerde başarılı olmak için öncelikle üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz. 

8. İnsanın sorumluluğu konusunu tartışan öğrencilerden hangisinin ya da hangilerinin 

söylediği doğru olarak kabul edilemez? 

 

A) Ali ve Ayşe 

B) Ayşe 

C) Fatma ve Cihan 

D) Ali 
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(I) Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve davranışlarında özgür bir varlıktır. (II)İnsan aklını 

kullanarak iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir. (III)İslam dinine göre Allah’ın emir, yasak ve 

öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır. (IV)Allah insanlara kutsal 

kitaplar ve peygamberler göndererek iyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlışı bildirmiş, ancak seçme-tercih etme 

konusunda insanı özgür bırakmamıştır. (V)İnsan akıl ve irade sahibi bir varlık olarak bu yaptığı seçimlerden 

Allah katında sorumludur. 

9. Verilen paragrafın anlam bütünlüğüne aykırı olan cümle ya da cümleler hangi seçenekte 

verilmiştir? 

A) I ve IV. 

B) II ve IV. 

C) IV ve V. 

D) Yalnız IV. 

  

 “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir…” (Kehf suresi, 29. 

ayet) “ 

 Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hâlâ aklınızı kullanmayacak 

mısınız?” (Enbiyâ suresi, 10. ayet) Bu ayetlerden insan ile ilgili;  

I. Tercihlerinde özgürdür.  

II. Eylemlerinden sorumludur.  

III. Düşünebilme yeteneğine sahiptir.  

10. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 

A) I, III 

B) I, II ve III 

C) I, II 

D) III, II 

  

Allah insana, iyiyi kötüden ayırt edebilmesi için akıl ve düşünme yeteneği vermiştir. Ayrıca kitaplar ve 

peygamberler göndererek doğru ile yanlışı bildirmiş ancak onu seçimlerinde serbest bırakmıştır. 

Dolayısıyla insan herhangi bir işi yapıp yapmamaya kendi iradesiyle karar verir ve tercihleri sonucunda 

yaptığı davranışın sorumluluğu da kendisine aittir.  

11. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu metinde anlatılanlarla ilişkilendirilemez? 

A) “De ki: “Hak, Rabb’inizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.” 

B) “Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 

C) “Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır…” 

D) “Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.” 

  

"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." İsra Suresi 15. Ayet 

12. Verilen ayet aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkilidir? 

A) Tevekkül 

B) Rızık 

C) Kader 

D) İrade 
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13. Buna göre, numaralanmış yerlere getirilebilecek en uygun kavramlar aşağıdakilerden 

hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir 

A) 1. Kader 2.Kaza 3. Tevekkül 

B) 1. Kader 2. İrade 3. Tevekkül 

C) 1. Tevekkül 2. Kader 3. İrade 

D) 1. Kaza 2. İrade 3. Kader  

  

İnsan; rızkını kazanmak için, Allah’ın koyduğu yasalar çerçevesinde çalışıp çabalar. Karşısına çıkan imkânları 

değerlendirir, tercihlerde bulunur ve kendine uygun işi seçer. Allah da yaptığı işin gereklerini yerine getiren 

kişiye rızkını verir.  

14. Bu metinde anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilemez? 

A) Kader 

B) Emek 

C) Ecel 

D) İrade 

  

Ahmet Bey, tarımsal üretimi etkileyen faktörleri dikkate alarak; tarımın bilinçli yapılması konusunda 

çevresindeki çiftçilere örnek oldu. O, üretime başlamadan önce toprak analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlara 

göre, tarlalarında hangi sebzeleri yetiştirmenin daha uygun olacağı konusunda uzmanlara danıştı. Aldığı 

tavsiyelerden hareketle tarlalarına uygun sebzeleri ekti ve gerekli bakımları yaptı. Bol ve kaliteli ürün 

alabilmek için Allah’a dua etti. Hasat mevsimi geldiğinde hem verim hem de kalite açısından iyi bir sonuç 

elde etti.  

15. Metinde anlatılanlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilendirilemez? 

A) Şükür 

B) Rızık 

C) Emek 

D) Tevekkül 

  

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”   (İnsan suresi, 3. ayet)  

16. Bu ayette, aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmıştır?  

A) Tevekkül 

B) Özgürlük 

C) Ömür 

D) Emek 
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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.  

17. Sonuçlarından hangileri çıkarılabilir? (MEB, Örnek Sorusu) 

A) I ve III.  

B) I, II ve III. 

C) II ve III.  

D) I ve II.  

 

18. Hz. Musa ile ilgili doğru olanları işaretleyelim.  (Doğru olanların başına D, Yanlış olanların 

başına Y koyunuz.) 

 Hz. Musa Mısır’da Dünyaya Geldi. Baş Düşmanı Firavun'dur. 

 Hz. Musa, Hz. Muhammed (sav) zamanına yetişmiştir.  

 Hz. Musa İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamberdir.  

 Hz. Şuayb ile aynı dönemde yaşamıştır.  

 Kur'an-ı Kerim'de Musa suresi vardır. 

  

 
19. Hz. Musa (a.s.) ile ilgili hazırlanan yukarıdaki tablonun Doğru/Yanlış bölümünde kaç tane hata 

yapılmıştır? 

 

A) 2 

B) 1 

C) 4 

D) 3 
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Ayete’l Kürsi olarak bilinen ayet Bakara suresinin 255. ayetidir. Adını içinde geçen ve güç anlamına gelen 

“kürsi” kelimesinden almıştır. Genel olarak Allah’ın eşsiz güç ve kudretinden, sıfatlarından bahseder. Ayette 

geçen Allah’ın bazı sıfatları ve anlamları yandaki tabloda verilmiştir. 

20. Allah(c.c)’ın sıfatlarıyla ilgili verilen tabloda yapılan yanlış eşleşmenin düzelmesi için hangi 

işlemin yapılması gerekmektedir? 

 

A) Alim ve Kayyum kelimeleri yer değiştirmeli 

B) Kayyum ve Hayy kelimeleri yer değiştirmeli 

C) Alim ve Semi kelimeleri yer değişmeli 

D) Hayy ve Semi kelimeleri yer değiştirmeli 

  

 “Allah, kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu 

gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse 

şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar 

O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler...” (Bakara suresi, 255. ayet)  

21. Ayet’el-Kürsi’nin Türkçe mealindeki altı çizili bölümler Allah’ın isimleriyle eşleştirildiğinde 

aşağıdakilerden hangisi dışta kalır? 

A) Rezzak 

B) Kayyum 

C) Alîm 

D) Hayy 

  

8/F Sınıfından bazı öğrenciler Ayet el- Kürsiyle ilgili bazı cümleler kurmuşlar.  

 

 Ali: Ayet el-Kürsi Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayetidir. 

 Mehmet: Ayet el-Kürsi'de Allah'ın birçok sıfatı vardır. 

 Fatma: Bu ayette Allah'ın her şeyi yönetiği, Allah'tan başka ilah olmadığından söz edilmektedir. 

 Ayşe: Bu ayette Allah'ın Kayyum, Hayy, Azim, Alim isimleri geçiyor. 

 Sena: Ayet el-Kürsi'de, ibadetlerin sadece Allah için yapılacağına vurgu yapılmaktadır. 

22. Buna göre hangi öğrencilerin verdiği bilgilerde hatalı bir bilgi vardır? 

A) Ayşe ve Ali 

B) Ali ve Sena 

C) Sena ve Ayşe 

D) Sena ve Fatma 
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Cevap Anahtarı  

1. Boşluk doldurma: I. Kader, II. Kaza, III. Sünnetullah ve Adettullah, IV. Fiziksel 
 

1 C 11 B 21 A 

2 D 12 D 22 B 

3 C 13 B 

4 C 14 C 

5 A 15 A 

6 A 16 B 

7 B 17 B 

8 D 18 D, Y, D, D, Y 

9 D 19 A 

10 B 20 B 
 


