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Sevgili Öğrenciler,

Eğitim hayatında derslerde ve sınavlarda başarılı olmanın formülü doğru kaynaklarla çalışmaktan 
geçmektedir.

Netfen Yayınları olarak kitaplarımızda çok farklı bir uygulamayla karşınıza çıktık. Elinizdeki kitap, 
eğitim dünyasına yeni bir heyecan getirmektedir. Talim Terbiye Kurulunun öğretim programına 
uygun bir şekilde hazırlanmış, MEB müfredatıyla birebir uyumlu olan Kademeli Testler öğrenciyi 
hem okul derslerine hem yazılılara hem de merkezî sınavlara hazırlamaktadır.

Kitaplarımız; sade tasarımı, görsellerle desteklenmiş zengin içeriği ile kazanımların ve konuların 
pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Elinizdeki kitap, dört aşamadan oluşmaktadır: Isındıran Testler, Alıştıran Testler, Kazandıran 
Testler ve Tarama Testleri.

Isındıran Testler:

Bu testlerde öğrencilerin soru çözme isteklerini geliştirmek ve test çözmeye yakınlık duymasını 
sağlamak hedeflenmiştir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testler öğrenciye soru çözme 
mutluluğunu yaşatarak motive edecektir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen, çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan bu testin zorluk derecesi kolay seviyedir.

Alıştıran Testler:

Bu testlerde öğrencilere soru çözme becerisi kazandırmak ve bu becerileri kolayca yapabilecek 
duruma getirmek amaçlanmıştır. Bu testler sayesinde öğrencinin soru çözüm hızı artacak ve soru 
çözmek onlar için bir alışkanlık hâline gelecektir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testin zorluk 
derecesi orta düzeydedir.

Kazandıran Testler:

Bu testler öğrencileri zorlayan, uğraştıran diğer bir ifade ile sınav kazandıracak sorulardan 
oluşmaktadır. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşan, PISA-TIMSS-KANGURU tarzı sorular barındıran 
bu testler ile öğrenci yorum yeteneğini geliştirecektir. Aynı zamanda mantık, muhakeme ve akıl 
yürütme soruları içeren bu testler yapılacak olan sınavlarının provası olması amacıyla hazırlanmıştır.

Tarama Testleri:

Tarama testleri ünitelerdeki konuları kapsayan tekrar testleridir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
tarama testleri konuları pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu testlerimiz de yeni nesil soru tarzına 
ağırlık verilmiştir.

Bu kitaplarımız hem okulda hem de evde konuların öğrenilmesi ve kazanımların pekiştirilmesi için 
değerli bir eğitim kaynağıdır.

Kitaplarımızın derslerinizde ve sınavlara hazırlıkta en iyi yardımcınız olması dileğiyle…
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1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1

8. Sınıf7Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Kader ve Kaza İnancı

5. Gezegenler ve uzayda bulunan her şey bir dü-
zen içindedir. Canlıların nefes almasını sağlayan 
oksijen miktarının oranı yaşamlarını sürdürmesi-
ne imkân verecek düzeydedir.

Bu cümleler aşağıdaki konulardan hangisi kap-
samında söylenmiş olabilir?

CCC_1608010101_2_Y
A)  İnsan iradesi ve kader

B)  İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu

C)  Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye göre yarat-
ması

D)  Dünya hayatının sonu

3. Yüce Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve 
uyum içerisinde programlamasıdır. Allah’ın (c.c.) 
evrene koyduğu yasalar bu çerçevede değerlen-
dirilebilir. İnsanın ölümlü olması, yağmurun yağ-
ması için belli şartların gerekmesi bu programın 
sonucudur.

Bu metinde hakkında açıklama yapılan kav-
ram aşağıdakilerden hangisidir?

DDD_1608010101_2
A) Tevekkül B) Kaza

C) İrade  D) Kader

4. Yüce Allah’ın programlamasına bağlı olarak za-
manı geldiğinde olayların gerçekleşmesine .......... 
denir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

BBB_1608010101_2
A) kader B) kaza

C) irade D) rızık

2. Çevremizdeki varlıklara dikkat ettiğimizde her şe-
yin birbiriyle uyum içinde hareket ettiğini görü-
rüz.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göster-
mektedir?

AAA_1608010101_2
A) Evreni tek bir yaratıcının var ettiğini

B) Evrendeki düzenin zamanla bozulacağını

C) Evrenin içindeki varlıkların ölümlü olduğunu

D) Evrende işleyen düzeni sadece insanın anla-
yabileceğini

1. Aklını kullanan insan çevresinde olan olayları anlamaya çalışır. Neye bakarsa baksın, hangi olayı incelerse 
incelesin, olan bitenin bir ölçü ve plan içerisinde gerçekleştiğini görür. Hiçbir varlık kendi başına buyruk ha-
reket etmemektedir. Kendisi için belirlenmiş kurallar çerçevesinde görevini yerine getirmektedir. Bütün bun-
lar ..... 

Bu paragrafın aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilmesi en uygundur?
CCC_1608010101_2

A) bu dünyanın gelip geçici olduğuna işaret eder.  

B) insanın en değerli varlık olduğunu ortaya koyar.

C) evrenin bir planlayıcısının olduğunu gösterir.

D) evrendeki yasaların insanlar tarafından bilinmesinin önemini belirtir.  



1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1

8. Sınıf8Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Kader ve Kaza İnancı

11. Allah’ın (c.c.) evrene koyduğu yasalarla ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

AAA_1608010101_2
A) Sadece insan yaşamıyla ilgili olan yasalardır.

B) Evrendeki düzeni gösteren yasalardır.

C) Yaratıcının varlığına işaret eden yasalardır.

D) Deney, gözlem ve araştırmalarla anlaşılabile-
cek yasalardır.

7. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasaların 
ele aldığı konulardan biri değildir?

DDD_1608010101_2
A) Canlıların yapısı

B) Sağlıklı yaşamak için gerekli olan besinler

C) Bitkilerde üreme

D) Maddeler arası ısı alışverişi

8. Aşağıdakilerden hangisi “kader” kelimesinin 
anlamlarından biri değildir?

DDD_1608010101_2
A) Ölçü B) Miktar

C) Kıymet D) Sabır

10. Aşağıda Yüce Allah’ın belirlemiş olduğu fizik-
sel yasalarla ilgili verilen bilgilerden hangisi 
yanlıştır?

BBB_1608010101_2
A) Fiziksel yasalar, deney, gözlem ve araştırma-

lar neticesinde anlaşılabilir.

B) Fiziksel yasalar, insanın yaratılış evrelerini an-
latan yasalardır. 

C) Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin oluşumu, 
değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası 
ilişkilerle ilgili prensiplerdir.

D) Fiziksel yasalar, Yüce Allah’ın evrende yarat-
tığı düzenin daha iyi anlaşılmasına yardımcı 
olur.

12. Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, 
hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasa-
lar, fiziksel yasaları oluşturur.

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasaların için-
de yer almaz?

BBB_1608010101_2
A) Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine bel-

li bir uzaklıkta olması

B) Hücrelerin zamanla ölmesi

C) Rüzgârdan yararlanarak enerji elde edilmesi 

D) Suyun cisimleri kaldırması

9. Hukuk ve ahlak kuralları aşağıdaki yasalardan 
hangisinin içinde yer alır?

BBB_1608010101_2
A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Biyolojik yasalar

D) Matematiksel yasalar

6. Allah’ın (c.c.), evrendeki düzeni yaratıp de-
vam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek 
üzere koyduğu yasalar Kur’an’da aşağıdaki-
lerden hangisiyle ifade edilmektedir?

AAA_1608010101_2_Y
A) Sünnetullah B) Gelenek

C) Tevhit D) Denge
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BBB_1608010101_2
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li bir uzaklıkta olması

B) Hücrelerin zamanla ölmesi

C) Rüzgârdan yararlanarak enerji elde edilmesi 

D) Suyun cisimleri kaldırması

9. Hukuk ve ahlak kuralları aşağıdaki yasalardan 
hangisinin içinde yer alır?

BBB_1608010101_2
A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Biyolojik yasalar

D) Matematiksel yasalar

6. Allah’ın (c.c.), evrendeki düzeni yaratıp de-
vam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek 
üzere koyduğu yasalar Kur’an’da aşağıdaki-
lerden hangisiyle ifade edilmektedir?

AAA_1608010101_2_Y
A) Sünnetullah B) Gelenek

C) Tevhit D) Denge

1. Ünite
ALIŞTIRAN
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8. Sınıf9Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Kader ve Kaza İnancı

1. Evrende her şey bir çarkın dişlisi gibidir. Bu dişlilerden birinde problem yaşandığında diğer dişlilerde de prob-
lemler yaşanmaya başlar. Örneğin, bir anda Güneş ışığı kesilse bitkiler, hayvanlar, insanlar canlılığını devam 
ettiremez. Su damlacıkları rüzgâr yoluyla havalanıp bulutları oluşturur. Takibinde yağmurları... Rüzgâr olma-
sa bu durum çok zor gerçekleşir ve bugünkü yağmur oranlarında büyük azalmalar olur, çöller artar.

Bu paragraf aşağıdakilerden hangisini ortaya koymaktadır?
CCC_1608010101_2

A) Evrendeki düzen gün geçtikçe bozulmaktadır.

B) İnsanoğlu aklı sayesinde evrendeki düzeni koruyabilir. 

C) Evrende her şey birbirini tamamlayan biçimde uyumlu hareket etmektedir.

D) Evren hakkında en doğru bilgi deney ve gözlem yapılarak elde edilebilir. 

2. Fiziksel yasalara örnek olan ayetlerden biri,  ..
........................................................................ 
ayetidir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ayet-
lerden hangisi yazılmalıdır?

CCC_1608010101_2
A) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yarat-

madık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar 
sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona öl-
çülü bir biçim verdik...” (Mürselât suresi, 20-
23. ayetler)

B) “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecel-
leri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler 
ve ne de bir an öne alabilirler.” (A’râf suresi, 
34. ayet)

C) “Güneş’i ışıklı, Ay’ı da parlak kılan, yılların sa-
yısını ve hesabı bilmeniz için ona (Ay’a) bir-
takım menziller takdir eden O’dur...” (Yûnus 
suresi, 5. ayet)

D) “O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak 
suresi, 2. ayet)

4. Hayvanların vücut yapıları yaşayabilecekleri bi-
çimde yaratılmıştır. Örneğin balıklar suda solu-
num yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabil-
mek için iki kanada ihtiyaç duyarlar.

Yukarıda verilenler Allah’ın (c.c.) koymuş ol-
duğu yasalardan hangisiyle ilgilidir?

AAA_1608010101_2
A) Biyolojik yasalar

B) Fiziksel yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Ahlaki yasalar

3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diğerlerin-
den farklı bir yasaya örnektir?

DDD_1608010101_2
A) Hayvanlardan bazılarının etobur olması

B) Bazı canlıların kış uykusuna yatması

C) Canlıların çift olarak yaratılması

D) Suyun kaldırma kuvvetinin olması

5. 
“Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ır-
maklar yaratan ve orada bütün meyve-
lerden çift çift yaratan O’dur. Geceyi de 
gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz bü-
tün bunlarda düşünen bir toplum için ib-
retler vardır.”

Ra’d suresi, 3. ayet

Bu ayette altı çizili bölüm aşağıdaki yasalar-
dan hangisine örnek verilebilir?

BBB_1608010101_2
A) Ruhsal yasalara

B) Biyolojik yasalara

C) Fiziksel yasalara

D) Toplumsal yasalara
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8. Sınıf10Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Kader ve Kaza İnancı

6. 
“Biz suyu gökten (belirlediğimiz) bir ölçü-
ye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzün-
de tutuyoruz...”

Mü’minûn suresi, 18. ayet

Bu ayette suyun gökten bir ölçüye göre in-
dirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisiy-
le ifade edilir?

AAA_1608010101_2
A) Kaza B) Nasip

C) Tevekkül D) Rızık

9. Her varlık gibi Güneş sistemindeki gezegenler 
de belli bir düzen ve uyum içinde hareket eder.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu 
konuya açıklık getirmektedir?

CCC_1608010101_2
A) “O, göklerin ve yerin yaratıcıdır. Her şeyi O 

yaratmıştır.”

(En’âm suresi, 101. ayet)

B) “Allah, diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden 
çıkarır. Ölümünden sonra yeryüzünü diriltir. 
Siz de (mezarlarınızdan) işte böyle çıkarıla-
caksınız.”

(Rûm suresi, 19. ayet)

C) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket et-
mekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) sec-
de ederler. (Allah’ın koyduğu ölçülere göre 
hareket ederler.) Göğü Allah yükseltti ve mi-
zanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi boz-
mayın.”

(Rahmân suresi, 5-8. ayetler)

D) “... Allah’ın kanununda asla bir değişme bu-
lamazsın, Allah’ın kanununda kesinlikle bir 
sapma da bulamazsın.”

(Fâtır suresi, 43. ayet)

7. Evrendeki varlıklar kendi içinde dengeli ve uyum-
lu bir bütün oluşturmaktadır. Evren ve evrendeki 
her şeyin Yüce Allah’ın belirlediği kurallar içinde 
varlığını devam ettirmesi, onlar için belirlenmiş 
bir ............... olduğunu göstermektedir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisinin yazılması uygundur?

AAA_1608010101_2
A) kader B) kaza

C) zaman D) irade

11. 
Toplumsal olaylar tarafından belirlenirler.

Madde ve enerjinin oluşumuyla ilgili 
yasalardır.

Her canlı türünün farklı üreme şekilleriyle 
dünyaya geldiğini gösterirler.

Evrenin düzeni ve işleyişi için gereklidir-
ler.

Fiziksel yasalarla ilgili olarak yukarıdakiler-
den hangileri söylenemez?

BBB_1608010101_2
A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.

C) 1, 2 ve 4. D) 1, 2, 3 ve 4.

8. Paylaşmanın ve yardımlaşmanın olmadığı, ahlaki 
prensiplerin önemsenmediği toplumlarda huzur 
ve barış ortamı olmaz. Kaos, kargaşa ve çatış-
malar yaşanır. Dolayısıyla burada toplumsal ya-
saları bilip ona uygun çözümler üretmenin öne-
mi ortaya çıkmaktadır.

Toplumsal yasalarla ilgili yukarıda verilen ör-
neğe göre bu yasa hakkında aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılır?

BBB_1608010101_2
A) İnsanların sağlıklı yaşaması için gereken yön-

temler üzerinde durur.

B) Toplumsal olaylar arasındaki ilişkileri ele alır.

C) Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapı-
sı, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili 
prensiplerdir.

D) Canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, ge-
lişmesi ve üremesiyle ilgili yasalardır.

10. Kur’an’ı Kerim’de geçen “sünnetullah” kavramı 
aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

AAA_1608010101_3
A) Evrendeki yasaları

B) Yüce Allah’ın birliğini

C) Peygamberimizin hayatını

D) Evrendeki bozulmayı
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1. 

Arkadaşlar, Allah (c.c.) her şeyi yerli yerinde ya-
ratmıştır. İnsan ve hayvanları yaratmadan önce, 
yeryüzünü onların yaşamalarına uygun bir şekil-
de hazırlamıştır. Hayat, O’nun yarattığı düzen ve 
denge içerisinde sürüp devam etmektedir. Bize 
düşense  .....

Zeynep’in, cümlelerine aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi uygun olmaz?
DDD_1608010101_2

A) evrendeki düzeni korumaktır.

B) evrendeki olayları araştırmaktır.

C) Allah’ın (c.c.) her şeyi ölçülü bir şekilde yarattığı gerçeğini anlamaya çalışmaktır.

D) akıllı olan tek varlık olduğumuzu unutmamaktır.

2. Kutup ayısının ayak tabanlarının altı özel deriyle kaplıdır. Bu sayede buzda rahat hareket edebilmektedir. Ku-
tup ayısı iyi yüzücüdür. Kıyıdan en az yirmi kilometre açığa gidebilir ve su altında yüz kilometre hıza ulaşabil-
mektedir. Karada da son derece hızlı olabilen kutup ayısı ortalama otuz beş kilometre hızla koşabilir. Bütün 
bunlar onun avına rahatça ulaşmasını sağlar. Eksi kırk beş derece soğuğa dayanabilmektedir. Yüce Allah 
onu bu özelliklerle donatarak en rahat yaşayabileceği ortamda yaratmıştır.

Bu metinde verilenler aşağıdakilerden hangisine öncelikle işaret etmektedir?
AAA_1608010101_2

A) Allah (c.c.), her varlığı belli bir plan ve ölçü içinde yaratmıştır.

B) Allah (c.c.), sürekli yaratma hâlindedir.

C) Evrendeki düzen, kıyamete kadar sürecektir.

D) İnsanlar, evrendeki uyum ve düzeni incelemelidir.

3. 
“... Allah katında her şey bir ölçüye göredir.”

Ra’d suresi, 8. ayet

“... Allah her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen ver-
miştir.”

Furkan suresi, 2. ayet

“Biz her şeyi bir ölüye (bir düzene, plana) göre yarattık.”

Kamer suresi, 49. ayet

Bu ayetlerden hareketle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
DDD_1608010101_2

A) Evreni yaratan Allah’tır (c.c).

B) Evrendeki yaratılış tesadüfle açıklanamaz. 

C) Allah (c.c) her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

D) Evrendeki düzen zamanla bozulacaktır.
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4. Kral Hiero, tapınağa konulmak üzere kuyumcuya som altından bir taç yap-
ması emrini verir. Kuyumcu tacı zamanında yapıp verir ama kral taca gümüş 
karıştırıldığından şüphelenir. Kral bu şüphesinden kurtulmak için Arşimet’i 
görevlendirir. Sorunun çözümüne odaklanan Arşimet, bir gün banyo yapar-
ken küvete ayağını sokunca suyun taştığını fark eder ve çözüm o anda aklına 
gelir. Yıkandığı hamamdan “Buldum, buldum.” diyerek fırlar. Arşimet, suya 
daldırılan bir nesnenin hacminin, taşırdığı suyun hacmiyle belirlenebileceği-
ni bulur. Bu bilgiden hareketle deney yaparak tacın saf olmadığını da ortaya 
çıkarır.

Buna göre Arşimet’in buluşu, Allah’ın (c.c.) evrene koyduğu yasalardan 
hangisine örnektir?

CCC_1608010101_2
A) Biyolojik yasalara

B) Toplumsal yasalara

C) Fiziksel yasalara

D) Ahlaki yasalara

6. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde Allah’ın (c.c.) belirlemiş olduğu biyoloji yasaları anlatan bir öğ-
renci, konuyu örneklendirmede aşağıdaki ayetlerden hangisini söylememelidir?

AAA_1608010101_2
A) “(Öyle) Bir fitneden sakının ki aranızdan yalnız haksızlık edenlere erişmekle kalmaz (hepinize erişir)...”

(Enfâl suresi, 25. ayet)

B)  ’’O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.’’

(Alak suresi, 2. ayet)

C) “Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur...”

(En’am suresi, 2. ayet)

D) “Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiş-
tirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik.”

(Kâf suresi, 10, 11. ayetler)

5. Tıpkı evrende geçerli olan yasalar gibi toplumsal hayatı da düzenleyen yasalar mevcuttur. Kuraklık sonucu 
açlık ve susuzluk yaşayan insanların, yaşanabilir yerlere göç etmeleri, adaletin yerleşmediği toplumlarda hu-
zursuzlukların ve kargaşanın daha çok görülmesi toplumsal yasalara örnektir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu tip yasaları açıklayan bir örnektir?
CCC_1608010101_2

A) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan O’dur. 
Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor...”

(Ra’d suresi, 3. ayet)

B) “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yü-
rür. Allah dilediğini yaratır.”

(Nur suresi, 45. ayet)

C) “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıla-
rın sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”

(Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)

D) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere 
yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik...”

(Mürselât suresi, 20-23. ayetler)
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(Enfâl suresi, 25. ayet)

B)  ’’O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.’’

(Alak suresi, 2. ayet)

C) “Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur...”

(En’am suresi, 2. ayet)

D) “Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiş-
tirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik.”

(Kâf suresi, 10, 11. ayetler)

5. Tıpkı evrende geçerli olan yasalar gibi toplumsal hayatı da düzenleyen yasalar mevcuttur. Kuraklık sonucu 
açlık ve susuzluk yaşayan insanların, yaşanabilir yerlere göç etmeleri, adaletin yerleşmediği toplumlarda hu-
zursuzlukların ve kargaşanın daha çok görülmesi toplumsal yasalara örnektir.

Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi bu tip yasaları açıklayan bir örnektir?
CCC_1608010101_2

A) “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan O’dur. 
Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor...”

(Ra’d suresi, 3. ayet)

B) “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karın üstünde sürünür, kimi de iki ayağı üstünde yü-
rür. Allah dilediğini yaratır.”

(Nur suresi, 45. ayet)

C) “Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin dolaşın da yalancıla-
rın sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”

(Âl-i İmrân suresi, 137. ayet)

D) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar sağlam bir yere 
yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik...”

(Mürselât suresi, 20-23. ayetler)
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İnsanın İradesi ve Kader

2. İnsanın eylemleri, zorunlu ve seçime dayalı ol-
mak üzere iki kısımdır. Zorunlu eylemlerde insa-
nın iradesini kullanma imkânı yoktur.

Aşağıdakilerden hangisi zorunlu bir eylemdir?
CCC_1608010101_2

A) Derslere vaktinde girmek

B) Sabah uyanıp okula gitmek

C) Türk olan bir ailede dünyaya gelmek

D) Çok çalışıp LGS sınavında başarılı olmak

4. Aşağıdakilerden hangisinde insan aklının pa-
yı yoktur?

AAA_1608010101_2
A) Yediklerini sindirebilme

B) Düşünebilme

C) Okuyabilme ve yazabilme

D) İyi ve kötüyü ayırabilme

1. Yüce Allah, insanın sorumluluğunu potansiyeliyle sınırlı tutmuştur.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu cümleyi en doğru örneklendirmektedir?
AAA_1608010101_2

A) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük 
de kendi zararınadır…”

(Bakara suresi, 286. ayet)

B) “Dinde (kabul etme yönünde) zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır...”

(Bakara suresi, 256. ayet)

C) “…Hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez…”

(Zümer suresi, 7. ayet)

D) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet)

3. Aşağıda verilenlerden hangisi insanın yaptık-
larından dolayı sorumlu olmasının nedenlerin-
den biri değildir?

CCC_1608010101_2
A) Davranışlarında özgür olması

B) Doğru ve yanlış arasında seçme iradesi gös-
termesi

C) Diğer canlılara göre daha uzun ömürlü olma-
sı

D) Akıllı bir varlık olması

5. 
“Kim doğru yolu seçerse bunu ancak ken-
di iyiliği için seçmiş olur, kim de doğruluk-
tan saparsa kendi zararına sapmış olur. 
Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükü-
nü üstlenmez…”

İsrâ suresi, 15. ayet

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

BBB_1608010101_2
A) İnsanın seçme özgürlüğü vardır.

B) İnsan, iradesini kullanma becerisi olmayan 
bir varlıktır.

C) Her insan kendi amelinden mesuldür.

D) Yapılan davranışların bir sonucu olacaktır.
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8. Sınıf14Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

İnsanın İradesi ve Kader

8. Allah’ın (c.c.) iradesiyle ilgili olarak aşağıda 
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

BBB_1608010101_2_Y
A) Allah’ın (c.c.) iradesi ezelîdir.

B) Allah’ın (c.c.) iradesine cüzî irade denir.

C) Allah’ın (c.c.) irade ettiği şey mutlaka olur.

D) Allah’ın (c.c.) irade sıfatı kendinden olup bir 
başkası tarafından yaratılmış değildir.

10. Yaşadığı bütün olumsuzlukları, kendi yanlış-
larında aramayıp “Ne yapalım; her şey kısmet.” 
diyerek açıklayan bir kişi hakkında aşağıdaki-
lerden hangisi söylenebilir?

CCC_1608010101_2
A) Mutsuz bir insandır.

B) Şanssız bir insandır.

C) Sorumluluktan kaçan bir insandır.

D) Çabalayan bir insandır. 

7. Aşağıda verilenlerden hangisi yaptığı davra-
nıştan dolayı sorumlu olmayacaktır?

AAA_1608010101_2
A) Zihinsel engelliler

B) Fakir insanlar

C) Yürüme engelliler

D) Yaşlı kadınlar

11. Aşağıdaki inanç ve düşüncelerden hangisi İs-
lam anlayışına terstir?

AAA_1608010101_2
A) “Her şey olacağına varır.” diye düşünmek

B) Özgürlüğün sorumluluğu gerektirdiğini bil-
mek

C) “Söz ve davranışlarımın sonucuna katlanma-
lıyım.” düşüncesine sahip olmak

D) Allah’ın (c.c.) insanı diğer canlılardan üstün 
yarattığına inanmak

6. Aşağıdakilerden hangisi insan iradesini ifade 
etmektedir?

BBB_1608010101_2_Y
A) Küllî irade

B) Cüzî irade

C) Serbest irade

D) Cebrî irade

13. İnsanın verdiği karar sonrasında doğan sonuç-
ları kabul etmesidir.

Bu metinde aşağıdakilerden hangisi açıklan-
maktadır?

AAA_1608010101_2
A) Sorumluluk B) Özgürlük

C) Kısmet D) İrade

12. Bir iş için önüne gelen seçeneklerin iyi ya da kö-
tü olduğunu anlayan insan kendine verilen bir ye-
tenek sayesinde bunlardan birini yapmayı seç-
mektedir.

İnsan bu seçimi aşağıdaki hangi özelliği sa-
yesinde yapmaktadır?

DDD_1608010101_2
A) Duyuları B) Hisleri

C) Duyguları D) İradesi

9. 
“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. 
İster şükredici olsun ister nankör.”

İnsan suresi, 3. ayet

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

DDD_1608010101_2
A) Yüce Allah insanlara doğru yolu göstermiş ve 

seçimi insanlara bırakmıştır.

B) Yüce Allah insanın tercihlerinin sonuçlarına 
katlanması gerektiğini bildirmiştir.

C) Yüce Allah insana özgür irade vermiştir.

D) Yüce Allah insanı en akıllı varlık olarak yarat-
mıştır.
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İnsanın İradesi ve Kader

1. Öğretmen, öğrencilerine “Yüce Allah’ın, insanın sorumluluğunu gücüyle sınırlı tuttuğunu belirtir bir ayeti def-
terinize yazınız.” şeklinde bir ödev vermiş ve öğrenciler aşağıdaki ayetleri defterlerine yazmıştır:

Emin:   “Biz herhangi bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine 
daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah’ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?” (Ba-
kara suresi, 106. ayet)

Fatih:  “Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğret-
sin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibi-
sin.” (Bakara suresi, 129. ayet)

Günay:  “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kö-
tülük de kendi zararınadır...” (Bakara suresi, 286. ayet)

Sena:  “Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi 
bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.” (Bakara suresi, 148. ayet)

Buna göre öğrencilerden hangisi Öğretmenin isteğine doğru cevap vermiştir?
CCC_1608010101_2

A) Emin B) Fatih

C) Günay D) Sena

4. Kader konusunun anlaşılmasında insanın irade-
sinin bilinmesi çok önemlidir.

İnsan iradesi denildiğinde aşağıdakilerden 
hangisi anlaşılmaktadır?

AAA_1608010101_2
A) En az iki seçenekten birini tercih etme gücü

B) İyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı ayırabilme ye-
teneği 

C) Evrendeki mükemmelliği anlayabilme potan-
siyeli

D) Yaşadığı olaylara karşı çeşitli duygular taşı-
ma durumu

2. Yüce Allah insana akılla birlikte irade de vermiş-
tir.

İnsanda iradenin varlığını aşağıdakilerden han-
gisi doğrudan göstermektedir?

BBB_1608010101_2
A) Karşılaştığı güzellikleri sevmesi ve onlardan 

hoşlanması

B) Karşılaştığı en az iki seçenekten birini tercih 
etmesi

C) Tehlike gördüğü durumlarda korkması ve ür-
permesi

D) Topluluk hâlinde yaşamaya mecbur olması

5. Akıl ve irade sahibi bir insanın aşağıdaki dav-
ranışlardan hangisini yapması yanlıştır?

CCC_1608010101_2
A) Hediyeleşmeyi önemsememesi

B) Başkalarını yapmadığı bir şey dolayısıyla suç-
lamaması

C) Yaşadığı olumsuz olayların sorumluluğunu 
hep başkasında araması

D) İnsanlara yüzüne söylendiğinde hoşlanmaya-
cağı şeyi onların arkasından konuşmaması

3. İnsanın kaderi, Allah’ın (c.c.) evrende belirlediği 
yasalarla düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak insa-
nın eylemleri, zorunlu ve seçime dayalı olmak üze-
re iki kısımdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın 
diğerlerinden farklı bir eylemini ifade etmek-
tedir?

DDD_1608010101_2
A) Ne zaman doğacağı

B) Hangi ana babadan dünyaya geleceği

C) Cinsiyetinin ne olacağı

D) Hangi mesleği seçeceği
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İnsanın İradesi ve Kader

7. İlhami Bey, iş çıkışı bir an önce eve yetişmek için 
kırmızı ışıkta geçmiş ve kaza yapmıştır.

Böyle bir durumda İlhami Bey ile ilgili olarak 
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

AAA_1608010101_2
A) Suçu kendisinde aramalıdır.

B) İşini evinin yakınına taşımalıdır.

C) Başına gelenlerden ötürü kaderi suçlamalı-
dır.

D) Trafik lambalarının bozuk olduğunu söyleyip 
belediyeyi şikayet etmelidir.

6. 
İnsanın Sorumluluk Nedenleri

? ? ?

Şemada “?” ile gösterilen yerlere aşağıdaki-
lerden hangisi getirilemez?

BBB_1608010101_2
A) Akıl sahibi olması

B) Duygularıyla hareket etmesi

C) İradesini özgürce kullanabilmesi

D) Gücünün yetmesi

8. İrade, en az iki seçenekten birini tercih 
etme gücüdür.

İnsan, özgür iradesiyle yaptığı seçimle-
rinden sorumlu tutulmuştur.

İnsanın iradesi hep yanlış olanı seçmeye 
meyillidir.

İrade ile ilgili yukarıda verilenlerden hangile-
ri doğrudur?

CCC_1608010101_2
A) Yalnız 1. B) Yalnız 2.

C) 1 ve 2. D) 2 ve 3.

10. İslam dini, esir olanları bazı ibadetlerden muaf 
tutmuştur. Örneğin hapiste olanlar için hac iba-
deti bir yükümlülük olmaktan çıkar.

Bu metinde verilen bilgiler aşağıdakilerden 
hangisini ortaya koymaktadır?

BBB_1608010101_2
A) Her insan kendi sorumluluğunu taşır.

B) Allah (c.c.), hiç kimseye gücünün üstünde bir 
şey yüklemez.

C) İslam dininde her ibadetin ayrı bir önemi var-
dır.

D) Hac ibadetini yerine getirmek için zengin ol-
mak gerekmektedir.

11. Bir kimse hakkında, “O hac, zekât, oruç ve na-
maz ibadetlerinden sorumlu değil.” deniliyorsa 
o kimse için aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

CCC_1608010101_2
A) Zengin değildir.

B) Erkek değildir. 

C) Akıl sağlığı yerinde değildir.

D) Misafirdir.

9. 
“...Hiçbir kimse başkasının günahını yük-
lenmez...” 

Zûmer suresi, 7. ayet

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenebilir?

CCC_1608010101_2
A) Yüce Allah, kullarına karşı bağışlayıcıdır. 

B) İnsanın özgürlüğü dinin çizdiği sınırla belir-
lenmiştir.

C) İnsan, yalnızca kendi yaptıklarından sorum-
ludur.

D) Günahlardan uzak duran kimse dünyada mut-
lu olur.
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3. Allah (c.c.), Kur’an’da gerçekleri ve doğruları açıklamış ve insanın, tercihlerinde özgür bırakıldığını şöyle bil-
dirmiştir: .....

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki ayetlerden hangisinin gelmesi en uygundur?
BBB_1608010101_2

A) “Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.” (Se-
be suresi, 4. ayet)

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

C) “... Kim Allah’a dayanırsa Allah, ona yeter.” (Talâk suresi, 3. ayet)

D) “Biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarat-
tık.” (Ahkâf suresi, 3. ayet)

4. Yüce Allah, insanın sorumluluğunu gücüyle sınırlı tutmuş ve ibadetlerde insana bazı kolaylıklar sağlamıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
DDD_1608010101_2

A) Yolculukta olanların dört rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılabilmeleri

B) Güç yetiremeyenlerin oturarak namaz kılabilmeleri

C) Hamile ve çocuk emziren kadınların ramazan orucunu kazaya bırakabilmeleri

D) Bedensel engeli olanların hiçbir ibadetten sorumlu olmamaları

2. Ne zaman, hangi anne ve babadan dünyaya geleceğimiz, cinsiyetimizin ne olacağı, göz rengimizin nasıl ola-
cağı, nerede ve ne zaman öleceğimizi seçme ya da belirleme şansımız yoktur. Ancak seçeceğimiz mesleği, 
okuyacağımız liseyi, evleneceğimiz insanı seçebiliriz.

Bu paragrafta verilenleri aşağıdakilerden hangisi en doğru özetlemektedir?
DDD_1608010101_2

A) İnsan, iradesi olmayan bir varlıktır.

B) Allah’ın (c.c.) külli iradesi her şeyin üstündedir.

C) İnsan, gücü ölçüsünde yaptıklarından sorumludur.

D) İnsanın eylemleri, zorunlu ve seçime bağlı olmak üzere iki çeşittir.

1. 
“Dinde zorlama yoktur...” 

Bakara suresi, 256. ayet

“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici ol-
sun ister nankör.” 

İnsan suresi, 3. ayet

Bu ayetlerin ortak vurgusu aşağıdakilerden hangisinedir?
AAA_1608010101_2

A) Allah (c.c.) insanı seçimlerinde özgür bırakmıştır.

B) Allah (c.c.) insana kaldıramayacağı yük yüklememiştir. 

C) Allah (c.c.) insanı sadece kendi yaptıklarından sorumlu tutar.

D) İyilik yapanları Allah (c.c.) cennetle ödüllendirecektir.
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İnsanın İradesi ve Kader

6. Ayşe Öğretmen: “Her koyun kendi bacağından asılır.”

Bu atasözünü söyleyen Ayşe Öğretmen aşağıdaki ayetlerden hangisini açıklamak istemiş olabilir?
BBB_1608010101_2

A) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez...”

(Bakara suresi, 286. ayet)

B) “…Hiçbir kimse başkasının günahını yüklenmez…”

(Zümer suresi, 7. ayet)

C) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”

(İnsan suresi, 3. ayet)

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

(Bakara suresi, 256. ayet)

7. 
“İnsanı biz yarattık, nefsinin ona ne vesvese verdiğini biliriz. Biz 
ona şah damarından daha yakınız. İnsanın sağında ve solun-
da iki melek oturmuş kayıt alırlar. Her ne söz söylerse, mutla-
ka onun yanında hazır bir gözcü vardır.”

Kaf suresi, 16-18. ayetler

Bu ayetlerde ifade edilen, meleklerin insanların yaptıklarını kaydetmeleri aşağıdakilerden hangisini 
göstermektedir?

AAA_1608010101_2
A) İnsanın, davranışlarından sorumlu olduğunu

B) Meleklerin en önemli görevinin amelleri kaydetmek olduğunu

C) Yüce Allah’ın ne kadar çok günah işlenirse işlensin affedici olduğunu

D) İnsanın iyilikten daha çok günaha meyilli olduğunu

5. Hiçbir insan yaptığı kötü bir davranıştan dolayı yaşadığı sıkıntılar için, “Ne yapayım, alın yazım buymuş, bu 
benim kaderimmiş.” diyemez. Çünkü kendi özgür iradesiyle iyilik yerine kötülüğü tercih etmiştir.

Bu cümleleri söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zeynep Hanım’ın, bu söylediklerini des-
teklemek için aşağıdaki ayetlerden hangisini örnek vermesi en uygundur?

CCC_1608010101_2
A) “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik, ister şükredici olsun ister nankör.”

(İnsân suresi, 3. ayet) 

B) “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar...”

(Bakara suresi, 286. ayet)

C) “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…”

(Şûrâ suresi, 30. ayet)

D) “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur ve çalışması da ileride görülecektir.”

(Necm suresi, 39 ve 40. ayetler)
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Kaderle İlgili Kavramlar

1. 

Allah’a dayandım! Diye sen çıkma yataktan

Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan!

Ecdadını, zannetme, asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Mehmet’in okuduğu şiirde aşağıdakilerden hangisi eleştirilmiştir?
CCC_1608010101_2

A) Vatanı korumamak

B) Allah’a (c.c.) yeterince inanmamak

C) Çalışmadan Allah’tan (c.c.) beklemek

D) Allah’a (c.c.) gerektiği kadar dua etmemek

2. Aşağıdakilerden hangisi tevekkülü ifade et-
mez?

AAA_1608010101_2
A) Allah’a (c.c.) iman etmek

B) Allah’a (c.c.) sığınmak

C) Allah’a (c.c.) teslim olmak

D) Allah’a (c.c.) dayanmak

5. 
“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ 
odun yüklenip satması, dilenmesinden ha-
yırlıdır…”

Buharî

Bu hadise göre aşağıdakilerden hangisine 
ulaşılır?

CCC_1608010101_2
A) Çalışan insan, mutlaka karşılığını görür.

B) İnsan, kazandığını Allah (c.c.) yolunda harca-
malıdır.

C) İnsana en hayırlı kazanç kendi çalıştığıdır.

D) Her canlı rızkıyla doğar.

4. Her canlının sahip olduğu yaşam süresine denir.

Bu metinde aşağıdaki kavramlardan hangisi 
açıklanmıştır?

BBB_1608010101_2
A) Ecel B) Ömür

C) Tevekkül D) Cüzî irade

3. Her canlının ne kadar yaşayacağı Yüce Allah ta-
rafından takdir edilmiştir. Bu nedenle her canlı 
dünyaya gelir, belirli bir süre yaşar ve sonunda 
ölür. İnsanın eceli değişmemektedir. Allah (c.c.) 
insanın ecelini ne öne almakta ne de sonraya bı-
rakmaktadır.

Bu metinde verilenlere göre aşağıdakilerden 
hangisine ulaşılır?

CCC_1608010101_2
A) Yapılan ameller karşılıksız bırakılmayacaktır.

B) Ölüm ihtimaline karşı önlem almak gereksiz-
dir. 

C) Canlıların ömrünün ne kadar olduğunu bilen 
Yüce Allah’tır.

D) Cennet sadece iyi insanların gideceği bir yer-
dir.
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Kaderle İlgili Kavramlar

6. Bir işe başlamadan önce gerekli tedbirleri alma-
lı ve uzman kimselere danışmalıyız. Sonrasında 
kararımızı verip sonucun hayırlı olması için Yüce 
Allah’a güvenip O’ndan yardım istemeliyiz.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden bah-
sedilmektedir?

AAA_1608010101_2

A) Tevekkül B) Ömür

C) Rızık D) Kader

7. Aşağıdakilerden hangisi tevekkülü oluşturan 
parçalardan biri değildir?

BBB_1608010101_2
A) Dua etmek

B) Merhametli olmak

C) Çaba göstermek

D) Sonucu Allah’tan (c.c.) beklemek

10. Futbolcu olan tevekkül sahibi Ömer’in maçtan 
önce aşağıdakilerden hangisini yapması bek-
lenmez?

AAA_1608010101_2
A) Türbelerden medet umması

B) Antrenmanlarını yapması

C) Yüce Allah’a dua etmesi

D) Beslenmesine dikkat etmesi

11. Tevekküle önem veren Musa Bey hastalanmıştır.

Buna göre Musa Bey’in aşağıdakilerden han-
gisini yapması beklenir?

CCC_1608010101_2
A) Yatırları dolaşarak çaput bağlaması

B) Sadece dua ederek iyileşmeyi beklemesi

C) Doktora gidip tedavi olup Allah’a (c.c.) şifa 
için dua etmesi

D) Nazara geldiğini düşünerek kendisini okut-
ması

9. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “çalışmak” 
ile ilgili değildir?

DDD_1608010101_1
A) İşleyen demir pas tutmaz.

B) Zahmetsiz rahmet olmaz.

C) Emek olmadan yemek olmaz.

D) Ağaç yaşken eğilir.

8. Tevekkül sahibi bir Müslümandan aşağıdaki 
davranışlardan hangisi beklenmez?

DDD_1608010101_2
A) Cennete gidebilmek için ibadetlerine özen 

göstermek

B) Okulda başarılı olmak için ders çalışmak

C) Otomobili kurallara uygun kullanmak

D) Rızık Allah’tandır deyip, çalışmayıp bütün gün 
Allah’a dua etmek

12. “Mahlûkâtına maddî ve mânevî her türlü rızkı bol 
bol ihsan eden” anlamına gelen Allah’ın (c.c.) 
güzel ismi aşağıdakilerden hangisidir?

BBB_1608010101
A) el-Furkan B) er-Rezzak

C) el-Alîm D) es-Semi

13. Kaderle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 
içerdiği anlam itibariyle diğerlerinden farklı-
dır?

DDD_1608010101_2
A) Kör talihime yanayım.

B) Kader mahkûmuyum.

C) Ne yapayım bahtım kara.

D) Kaderi suçlayamam, ben kendim ettim.
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Kaderle İlgili Kavramlar

1. Müslümanlar hastalıktan kurtulmak için öncelikle hastaneye başvurmalı, hastalığın teşhis ve tedavisi doktor 
gözetiminde yapılmalıdır. Daha sonra Yüce Allah’a sağlıkları konusunda tevekkül etmelidirler.

Bu metin aşağıdakilerden hangisini açıklamak için örnek verilmiş olabilir?
AAA_1608010101_2

A) Gerekli tedbirleri aldıktan sonra Yüce Allah’a dayanıp güvenmek gerekir.

B) Müslümanlar, bir araya gelerek birlikte Allah’ı (c.c.) anmalı, O’na şükür ve dua etmelidirler.

C) Allah’ın (c.c.) büyüklüğünü ve yüceliğini anmak için her gün tövbe edilmelidir.

D) Müslüman olan herkes, Allah’ın (c.c.) istediklerini yapmalı, istemediği şeylerden de uzak durmalıdır.

5. 
“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.” 

Ankebût suresi, 57. ayet

Her canlının ölümü tadacakları an olan hayat 
sürelerinin sona ermesine ne ad verilmektedir?

CCC_1608010101_2
A) Ömür B) İrade 

C) Ecel D) Emek

4. 

İslam, çalışmadan kazanmayı ve üretmeden tü-
ketmeyi hoş karşılamaz. Bu nedenle emeğe da-
yanmayan kazançlar dinimizce haram sayılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen türden 
hoş karşılanmayan bir kazanç yoludur?

AAA_1608010101_2
A) Tefecilik

B) Hurdacılık 

C) Tamircilik

D) Taşımacılık

3. LGS Sınavı’nda yeterince çalışmadığı için başa-
rılı olamayan Murat, “Ne yapayım, Allah kaderi-
mi böyle yazmış.” demiştir.

Murat’ın bu tavrı hakkında aşağıdakilerden 
hangisi söylenebilir?

DDD_1608010101_2
A) Kaderi değiştiremeyeceğini anlamıştır.

B) Çalışmanın, kader üzerinde etkili olmadığının 
bilincindedir.

C) Çalışsa da sonuç alamayacağına inanmakta-
dır.

D) Kaderi, kendi hatalarını kapatmak için kullan-
maktadır.

2. 

İnsan hayat yolculuğuna doğumla başlar. Çocuk 
olur, gençliğe erişir. Orta yaş ve ardından yaşlı-
lıkla hayat yolculuğunu tamamlar.

İnsanın hayat yolculuğunu tamamlaması aşa-
ğıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

BBB_1608010101_2
A) Sûra üflenmesiyle

B) Ecelin gelmesiyle

C) Yeniden dirilmeyle

D) Ahirette hesap vermeyle
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Kaderle İlgili Kavramlar

6. 
“Sakın oturduğunuz yerden “Allah’ım rız-
kımı ver” deyip durmayın. Gökten ne altın 
yağar, ne de gümüş.”

Hz. Ömer (r.a.)

Hz. Ömer (r.a.) bu açıklamasıyla aşağıdakiler-
den hangisini eleştirmektedir?

BBB_1608010101_2
A) Aceleci olmayı

B) Tembellik yapmayı

C) Paylaşımcı olmamayı

D) Allah’a (c.c.) şükretmemeyi

7. Sahabilerden biri Hz. Peygamberimize gelerek, 
“Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bıraka-
rak mı Allah’a tevekkül edeyim?” diye sormuştu. 
Hz. Peygamberimiz ona, “Bağla ve tevekkül et!” 
buyurmuştur.

Bu parçada verilen tevekkül örneğini aşağı-
dakilerden hangisi en doğru açıklamaktadır?

CCC_1608010101_2
A) Her işimizi Allah’a (c.c.) bırakmalıyız.

B) Yapılması gerekenler için dua yeterlidir.

C) Önce elimizden geleni yapmalı sonra Allah’a 
(c.c.) güvenmeliyiz.

D) Bir iş için elimizden geleni sonuna kadar yap-
mak yeterlidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin çalış-
maya bakışıyla çelişen bir ifadedir?

BBB_1608010101_2
A) İslam dini, herkesin çalışmasının karşılığını 

alacağını bildirmektedir.

B) İslam dini, kişinin dünya için çalışmasının an-
lamsızlığını vurgulayıp ahiret için çalışmasını 
emreder.

C) İslam dini, çalışmadan haksız kazanç sağla-
nılmasına karşıdır.

D) İslam dini, insanın rızkını helal yoldan temin 
etmesini ister. 

9. Trafik kurallarına uymayıp hız sınırlarına dikkat et-
meden araba kullanan Güven Bey, trafik kazası 
geçirmiştir. Arabası parçalanmış, kendisi de gün-
lerce hastanede tedavi altında kalmıştır. Kendi-
sine geçmiş olsuna gelen arkadaşına, “Arabaya 
her bindiğimde mutlaka dua ederdim.” demiştir.

Bu olayda Güven Bey’in tevekkül konusundaki 
yanlış davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

DDD_1608010101_2
A) Yeterince dua etmemesi

B) Kaderine razı olması

C) Başına gelen felaketlerde isyan etmesi

D) Gerekli tedbirleri almaması

11. Hz. Âdem (a.s.) çiftçilik, Hz. Musa (a.s.) çoban-
lık, Hz. İdris (a.s.) terzilik, Hz. Davut (a.s.) demir-
cilik ve Hz. Muhammed (s.a.v.) ticaret yapmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre peygamberler-
le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

AAA_1608010101_2
A) Peygamberler, kendi emekleriyle geçimlerini 

sağlamışlardır.

B) Peygamberlere gelen mesajlar evrensel de-
ğerler taşımaktadır.

C) Peygamberlerin birçoğu doğdukları yerden 
hicret etmek zorunda kalmıştır.

D) Peygamberler, ömürleri boyunca toplumsal 
barışa katkıda bulunmuşlardır.

10. Kıyamet hakkında aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

BBB_1608010101_2
A) Kıyamet vaktini Allah (c.c.) belirler. 

B) Kıyametin kopmasıyla sadece insanlar öle-
cektir.

C) Dünya hayatı kıyametle son bulur.

D) Kıyamet, her varlığın bir sonu olduğunu gös-
terir.
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6. 
“Sakın oturduğunuz yerden “Allah’ım rız-
kımı ver” deyip durmayın. Gökten ne altın 
yağar, ne de gümüş.”

Hz. Ömer (r.a.)

Hz. Ömer (r.a.) bu açıklamasıyla aşağıdakiler-
den hangisini eleştirmektedir?

BBB_1608010101_2
A) Aceleci olmayı

B) Tembellik yapmayı

C) Paylaşımcı olmamayı

D) Allah’a (c.c.) şükretmemeyi

7. Sahabilerden biri Hz. Peygamberimize gelerek, 
“Hayvanımı bağlayarak mı yoksa serbest bıraka-
rak mı Allah’a tevekkül edeyim?” diye sormuştu. 
Hz. Peygamberimiz ona, “Bağla ve tevekkül et!” 
buyurmuştur.

Bu parçada verilen tevekkül örneğini aşağı-
dakilerden hangisi en doğru açıklamaktadır?

CCC_1608010101_2
A) Her işimizi Allah’a (c.c.) bırakmalıyız.

B) Yapılması gerekenler için dua yeterlidir.

C) Önce elimizden geleni yapmalı sonra Allah’a 
(c.c.) güvenmeliyiz.

D) Bir iş için elimizden geleni sonuna kadar yap-
mak yeterlidir.

8. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin çalış-
maya bakışıyla çelişen bir ifadedir?

BBB_1608010101_2
A) İslam dini, herkesin çalışmasının karşılığını 

alacağını bildirmektedir.

B) İslam dini, kişinin dünya için çalışmasının an-
lamsızlığını vurgulayıp ahiret için çalışmasını 
emreder.

C) İslam dini, çalışmadan haksız kazanç sağla-
nılmasına karşıdır.

D) İslam dini, insanın rızkını helal yoldan temin 
etmesini ister. 

9. Trafik kurallarına uymayıp hız sınırlarına dikkat et-
meden araba kullanan Güven Bey, trafik kazası 
geçirmiştir. Arabası parçalanmış, kendisi de gün-
lerce hastanede tedavi altında kalmıştır. Kendi-
sine geçmiş olsuna gelen arkadaşına, “Arabaya 
her bindiğimde mutlaka dua ederdim.” demiştir.

Bu olayda Güven Bey’in tevekkül konusundaki 
yanlış davranışı aşağıdakilerden hangisidir?

DDD_1608010101_2
A) Yeterince dua etmemesi

B) Kaderine razı olması

C) Başına gelen felaketlerde isyan etmesi

D) Gerekli tedbirleri almaması

11. Hz. Âdem (a.s.) çiftçilik, Hz. Musa (a.s.) çoban-
lık, Hz. İdris (a.s.) terzilik, Hz. Davut (a.s.) demir-
cilik ve Hz. Muhammed (s.a.v.) ticaret yapmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre peygamberler-
le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

AAA_1608010101_2
A) Peygamberler, kendi emekleriyle geçimlerini 

sağlamışlardır.

B) Peygamberlere gelen mesajlar evrensel de-
ğerler taşımaktadır.

C) Peygamberlerin birçoğu doğdukları yerden 
hicret etmek zorunda kalmıştır.

D) Peygamberler, ömürleri boyunca toplumsal 
barışa katkıda bulunmuşlardır.

10. Kıyamet hakkında aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

BBB_1608010101_2
A) Kıyamet vaktini Allah (c.c.) belirler. 

B) Kıyametin kopmasıyla sadece insanlar öle-
cektir.
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D) Kıyamet, her varlığın bir sonu olduğunu gös-
terir.

1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 9

8. Sınıf23Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Kaderle İlgili Kavramlar

3. Kumar oynayarak ve tefecilik yaparak elde edi-
len kazançlar dinimizce haram sayılmıştır.

Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden 
hangisidir?

DDD_1608010101_2
A) Zaman israfına sebep olması

B) Çok fazla çalışmayı gerektirmesi

C) Toplumda hoş karşılanmaması

D) Üretmeye ve emeğe dayalı olmaması

2. 
“O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, son-
ra size bir ecel, tayin edendir…”

En’âm suresi, 2. ayet

Bu ayet aşağıdakilerden hangisine işaret et-
mektedir?

CCC_1608010101_2
A) Evrendeki yaşam kıyametle son bulacaktır.

B) İnsan, hayatın bir sonunun olduğunu bilerek 
ömrünü iyi değerlendirmelidir.

C) İnsan için belirlenen ömür bittiğinde ecel ge-
lir ve ölüm olayı gerçekleşir.

D) İnsan yaptığı iyiliklerin mükâfatını ahirette gö-
recektir.

4. Hendek Savaşı’nda Peygamber Efendimiz saha-
beden Selman-ı Farisi’nin (r.a.) teklifini kabul et-
miş, Medine şehrinin etrafına hendek kazdırmış-
tır. Sonrasında Yüce Allah’a güvenip müşriklerin 
gelmesini beklemişlerdir.

Bu olay aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bir 
örnektir?

DDD_1608010101_2
A) Sabır göstermekle

B) Eceli beklemekle

C) Özgür olmakla

D) Tevekküllü davranmakla

1. Kur’an’ın emirlerini en iyi şekilde uygulayan peygamberimiz de çalışmış ve zamanını en doğru şekilde plan-
lamıştır. O, “...................................” buyurarak, her türlü başarı ve gelişme için zamanın iyi bir şekilde değer-
lendirilmesini, her günün bir öncekinden daha verimli kullanılması gerektiğini ifade etmiştir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi en uygundur?
BBB_1608010101_2

A) Dul bir kadının ve fakirin işleri için koşturan kimse, Allah yolunda cihat eden yahut geceyi namazla, gün-
düzü oruçla geçiren kimse gibidir.

B) İki günü birbirine eşit olan ziyandadır, aldanmıştır.

C) Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.

D) Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, 
size bir iyilik yapana karşılığını verin...

5. Hasta olan Ayşe, tedavisinin yalnızca doktorlara 
ve ilaçlara bağlı olduğuna inanmış ve ona göre 
hareket etmiştir.

Buna göre Ayşe tevekkülün hangi kısmını ek-
sik bırakmıştır?

AAA_1608010101_2
A) Allah’a (c.c.) güvenip dua etmemiştir.

B) Sabırla beklememiştir.

C) İyileşmesi için gerekenleri yapmamıştır.

D) Hastalığın bulaşıcı olduğunu unutmuştur.
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8. Başarıyı hedefleyen bir öğrenci olmasına rağmen 
Ahmet’in içinden çalışmak gelmiyordu. “Yüce Al-
lah’a ellerimi açtıktan sonra niye başarılı olmaya-
yım ki! Çalışmak için uğraşacağıma, vakit harca-
yacağıma, o süreyi bana başarıyı verecek olan 
Allah’a dua ederek geçirip tevekkül edeyim” di-
ye düşündü.

Bu parçaya göre Ahmet hakkında aşağıdaki-
lerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

BBB_1608010101_2
A) Ahlaklı bir öğrencidir.

B) Tevekkülü yanlış anlamış bir öğrencidir.

C) Hedeflerini doğru seçememiş bir öğrencidir.

D) Kader anlayışı İslam dinine uygun bir öğren-
cidir.

9. Tüm canlılara rızık veren Allah (c.c.), bizleri de rı-
zıklandırır. Bize düşen, rızkımızı temin etmek için 
çaba sarf etmektir. Nitekim kuşlar, karıncalar ve 
arılara baktığımızda onların da rızıklarını temin 
için gayret ettiklerini görmekteyiz.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yukarıda ve-
rilen paragrafı özetleyen bir atasözü ya da de-
yim söylemiştir?

BBB_1608010101_2
A) 

Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var.

B) 

Yazın başı pişenin kışın aşı pi-
şer.

C) 

Her iş olacağına varır

D) 

Her işte bir hayır vardır.

10. Rızık helal yoldan kazanılmalı ve helal yollarda 
harcanmalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun 
düşmemektedir?

CCC_1608010101_2
A) Kazancını çiftçilik yaparak elde etmek

B) Temizliğe giderek evin geçimini sağlamak

C) Garsonluk yaparak kazanılan parayla içki iç-
mek

D) Özel ders vererek geçimini sağlamak

7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin tevekkü-
lün gereğini yerine getirdiği söylenemez?

DDD_1608010101_1
A) Başarılı olmak için çalışıp Allah’a (c.c.) güve-

nen

B) Sonuç almak için dua eden

C) Elinden gelen gayreti gösteren

D) Kaderinde yazana boyun eğdiğini söyleyip 
çaba harcamayan

6. 
“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.”

Ankebût suresi, 57. ayet

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

BBB_1608010101_2
A) Ahiret hayatına

B) Emeğin değerine

C) Ecelin kaçınılmaz olduğuna

D) Ölümün bir son olmadığına



1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 9

8. Sınıf24Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Kaderle İlgili Kavramlar

8. Başarıyı hedefleyen bir öğrenci olmasına rağmen 
Ahmet’in içinden çalışmak gelmiyordu. “Yüce Al-
lah’a ellerimi açtıktan sonra niye başarılı olmaya-
yım ki! Çalışmak için uğraşacağıma, vakit harca-
yacağıma, o süreyi bana başarıyı verecek olan 
Allah’a dua ederek geçirip tevekkül edeyim” di-
ye düşündü.

Bu parçaya göre Ahmet hakkında aşağıdaki-
lerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

BBB_1608010101_2
A) Ahlaklı bir öğrencidir.

B) Tevekkülü yanlış anlamış bir öğrencidir.

C) Hedeflerini doğru seçememiş bir öğrencidir.

D) Kader anlayışı İslam dinine uygun bir öğren-
cidir.

9. Tüm canlılara rızık veren Allah (c.c.), bizleri de rı-
zıklandırır. Bize düşen, rızkımızı temin etmek için 
çaba sarf etmektir. Nitekim kuşlar, karıncalar ve 
arılara baktığımızda onların da rızıklarını temin 
için gayret ettiklerini görmekteyiz.

Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yukarıda ve-
rilen paragrafı özetleyen bir atasözü ya da de-
yim söylemiştir?

BBB_1608010101_2
A) 

Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var.

B) 

Yazın başı pişenin kışın aşı pi-
şer.

C) 

Her iş olacağına varır

D) 

Her işte bir hayır vardır.

10. Rızık helal yoldan kazanılmalı ve helal yollarda 
harcanmalıdır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun 
düşmemektedir?

CCC_1608010101_2
A) Kazancını çiftçilik yaparak elde etmek

B) Temizliğe giderek evin geçimini sağlamak

C) Garsonluk yaparak kazanılan parayla içki iç-
mek

D) Özel ders vererek geçimini sağlamak

7. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin tevekkü-
lün gereğini yerine getirdiği söylenemez?

DDD_1608010101_1
A) Başarılı olmak için çalışıp Allah’a (c.c.) güve-

nen

B) Sonuç almak için dua eden

C) Elinden gelen gayreti gösteren

D) Kaderinde yazana boyun eğdiğini söyleyip 
çaba harcamayan

6. 
“Her can, ölümü tadacaktır. Sonunda bize 
döndürüleceksiniz.”

Ankebût suresi, 57. ayet

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinil-
memiştir?

BBB_1608010101_2
A) Ahiret hayatına

B) Emeğin değerine

C) Ecelin kaçınılmaz olduğuna

D) Ölümün bir son olmadığına

1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 10

8. Sınıf25Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Soru Bankası

Kaderle İlgili Kavramlar

1. İslam dininde insanın başarılı bir sonuca ulaşması için emek sarf etmesi gerektiği gibi başkasının emeklerine 
de göz dikme hakkı yoktur. Başkalarının çalışmalarından onlardan izinsiz yararlanamaz. İslam’da “sen çalış 
ben yiyeyim” düşüncesi yoktur.

Bu paragrafa Kur’an’dan bir kanıt göstermek gerekirse aşağıdaki ayetlerden hangisi gösterilmelidir?
BBB_1608010101_2

A) “Allah, gökleri ve yeri yerli yerince yaratmıştır. Böylece herkes kazancına göre karşılık görür. Onlara hak-
sızlık edilmez.”

(Câsiye suresi, 22. ayet)

B) “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.”

(Necm suresi, 39. ayet) 

C) “Allah’ın sana verdiğinden (O’nun yolunda harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini 
unutma. Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de (insanlara) iyilik et…”

(Kasas suresi, 77. ayet)

D) “Allah, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirir. Onlar için büyük bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.”

(Sebe suresi, 4. ayet)

2. Moğolları en güçlü oldukları dönemde birçok defa yenilgiye uğratmış olan Celaleddin-i Harzemşah savaşa 
giderken, “Sen muzaffer olacaksın, Allah seni galip getirecektir.” diyen insanlara; “Ben Allah’ın emriyle, sa-
vaşmaya vazifeliyim. Zafer verecek olan, mağlup edecek olan Allah’tır.” demiştir.

Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
DDD_1608010101_2

A)  Üzerine düşeni yapmak, sonucu Allah’a havale etmek gerekir.

B)  Celaleddin-i Harzemşah tevekkülle hareket etmiştir. 

C)  İnsan zaferle değil, seferle (savaş) görevlidir.

D) Tevekkül etmek için dua etmek yeterlidir.

3. Dervişin biri kendisini caminin bir bölümüne kapatmış. “Burada sadece ibadetle meşgul olacağım.” demiş. 
“Ne yiyip ne içeceksin?” diye sorulduğunda, “Ben mütevekkil insanım, Allah gönderir.” cevabını vermiş. İlk 
gün kapısını çalan olmamış. 2. gün dervişi fark eden birisi yemek getirmiş. Kapıyı tıklatmış, derviş cevap ver-
memiş. Adam, “Galiba istemiyor.” diyerek yemeği geri götürmüş. Derviş 3. gün açlıktan bayılacak haldey-
ken aynı adam yine yemek getirip kapıyı tıklatmış. Yine cevap alamayıp kalkınca derviş “Öhhö!” diyerek me-
sajını vermiş. Ardından da “Allahım, veriyorsun ama öksürtmeden de vermiyorsun.” demiş.

Bu hikâyede aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmıştır?
AAA_1608010101_2

A) Rızık için çaba harcamak gerektiğine

B) Allah’ın (c.c.) hiç kimseyi rızıksız bırakmadığına

C) Rızık elde ederken dinin belirlediği helal dairesinde kalmanın önemine

D) Rızkın miktarının Allah’ın (c.c.) takdirinde olduğuna


