
1. 
Ertuğrul :  Yağmurun ve karın yağması 
Zehra : Güneş ve ayın hareket etmesi 
Muhammet : Gece ve gündüzün birbirini 
takip etmesi 
Nesrin : Depremde çürük yapıların 
Yıkılması 
Buna göre, Allah’ın herşeyi bir ölçüye göre 
yaratmasıyla ilgili hangi öğrencinin verdiği 
örnek yanlıştır?             
 
A) Nesrin            B) Zehra 
C) Muhammet            D) Ertuğrul 
 
2. 
Nasrettin Hoca, ceviz ağacının altında 
uzanmış dinleniyordu. Bir bal kabaklarına 
baktı, bir de koca ceviz ağacındaki küçük 
cevizlere: 
― “Ey yüce Rabb’im, şu incecik kabak 
sapında kocaman kabağı, koca ceviz 
ağacında ise küçücük cevizi yaratmışsın!” 
diye söylenirken bir ceviz tanesi hocanın 
kafasına düştü. Gözünde şimşekler çakan 
hoca şöyle dedi: 
― “Tövbe Yüce Rabb’im, bir daha senin işi-  
ne karışmam. Ya kafama ceviz yerine kabak 
düşseydi, halim ne olurdu!” 
 
Bu fıkrada vurgulanan ana fikir aşağıdaki- 
lerden hangisidir?  
  
A) Allah’ın işine karışılmaz. 
B) Allah herşeyi bilir ve gözetir. 
C) Alah’ın herşeyi yapmaya gücü yeter. 
D) Allah herşeyi bir ölçüye göre yaratmıştır. 
 
3. 
• “Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.              
    (Kamer suresi, 49. ayet) 
• “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket 
     eder.” (Rahmân suresi, 5. ayet) 
Bu ayetlerden aşağıdakilerden hangisi 
çıkarılamaz?  
A) Herşeyi yaratan Allah’tır. 
B) Herşeyin yaratılmasında bir ahenk ve  
     düzen vardır. 
C) Varlıklardaki ölçü ve düzen bir tesadüfün 
     eseridir. 
D) Güneş ve ayın hareketi hassas bir yörünge 
     sisteminin sonucudur. 

 
4. 
Allah her şeyi bir düzen ve ahenk içinde yaratmıştır. 
Örneğin, insan ve hayvanların var edilmesinden  
önce, yeryüzünü onların yaşamalarına uygun bir  
şekilde yaratmıştır. Bu harika düzeni keşfetmeye yön
elik yapılan bilimsel araştırmalar da Allah’ın her 
şeyi ölçülü bir şekilde yarattığı gerçeğini 
anlamamıza katkı sağlamaktadır. 
Bize düşen ise evrendeki düzeni korumaktır. 
 
Aşağıdakilerden hangisi bu metinden çıkarılamaz?  
 
A) Allah her şeyi yerli yerince yaratmıştır. 
B) Yeryüzü, üzerindeki varlıkların yaşamasına 
     elverişli yaratılmıştır. 
C) Evrendeki her şey Allah’ın yaratıcı kudretinin bir  
     eseridir. 
D) Bilimsel veriler, Allah’ın bir olduğuna kanıt      
     oluşturur. 
 

5. Aşağıdakilerden hangisi insanın iradesi dışında 

gerçekleşen ve sorumlu tutulmadığı hususlardan 

biridir?  

 

A) İnancı B) İbadeti 

C) Ahlakı D) Irkı 

 

6. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.” 

                                              (Kamer,49) 

Bu ayette “ölçü” kelimesi hangi anlamda 

kullanılmıştır? 

 

A) Kader B) Ecel 

C) Rızık D) Tevekkül 

 

7. “ Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. 

Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu 

görür.”(Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler) 

 

Bu ayetlerde insanla ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisi vurgulanmaktadır? 

 

A) İnanan bir varlık olduğu 

B) Sorumlu bir varlık olduğu 

C) En güzel şekilde yaratıldığı 

D) Kaderinin önceden belirlendiği 
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8. Merhaba Arkadaşlar! Benim bir kardeşim oldu.  

Adını “Kader” koyduk.  

Kader kelimesinin anlamını aşağıdaki seçenekler 

arasında bulmama yardımcı olur musunuz?  

 

A) Allah’ın canlılara verdiği nimetlerdir. 

B) Kur’an’ın indirilmeye başlandığı gecedir. 

C) Doğum ile ölüm arasında geçen zamandır. 

D) Allah’ın herşeyi bir ölçü ve düzene göre  

     planlamasıdır. 

 

9.  

• Güneşin doğup batması 

• Mevsimlerin ard arda gelmesi 

• Dünyanın belirli bir hızla dönmesi 

 

Verilen bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden 

hangisiyle ilişkilendirilebilir? 

 

A) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve 

cahillerden yüz çevir.”(A’raf, 199. ayet) 

 

B) “Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi 

şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. 

Varış O’nadır.” (Teğabun, 3. ayet) 

 

C) “İman edip salih ameller işleyenlere gelince 

halkın en hayırlısı onlardır.”(Beyyine , 7. ayet) 

 

D) “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin 

peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp 

bunların hepsi ondan sorumludur.”(İsra, 36. ayet) 

 

10.  

 “Başınıza gelen herhangi bir sıkıntı kendi 

 ellerinizle işlediklerinizden dolayıdır...” 

 (Şûrâ suresi, 30. Ayet) 

 

Bu ayette insanın hangi özelliğine vurgu 

yapılmaktadır?  

 

A) Sorumluluğuna         B) Sabırlılığına 

C) Çalışkanlığına            D) Kararlılığına 

 

11. İnsan, söz ve davranışlarında sorumluluk 

bilinciyle davranmalı, her zaman iyi ve doğ- 

ru olanı tercih etmelidir. İstemediği sonuç 

karşısında da “Kaderim böyleymiş.” diye- 

rek sorumluluktan kaçmamalıdır. 

 

Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi 

olabilir?  

 

A) Hayatın Amacı 

B) Özgürlüğün Serüveni 

C) Akıl ve Düşüncenin Gücü 

D) Özgür İrade ve Sorumluluk 

 

12. Allah’ın önceden takdir ettiği, programladı- 

ğı şeylerin yeri ve zamanı gelince  

gerçekleşmesine ..........denir. 

 

Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- 

den hangisi gelmelidir?  

 

A) Kaza B) Rızık 

C) Ecel D) Emek 

 

13.  

Murat : Isıtılan metaller genleşir. 

 

Ayşe: Su, deniz seviyesinde ve belli basınç 

 altında 100 ºC’de kaynar. 

 

Sena : Gelir dağılımının adil olduğu 

toplumlarda yoksulluk azalır. 

 

Ahmet : Güneş, sahip olduğu çekim 

kuvvetiyle güneş sistemindeki gezegenleri  

yörüngelerinde tutar. 

 

Evrendeki yasalarla ilgili hangi öğrencinin 

verdiği örnek konusu bakımından diğerle- 

rinden farklıdır?  

 

A) Murat B) Ayşe 

C) Sena D) Ahmet 

 



14. 
Şam’da veba salgını olduğunu öğrenen 
Hz. Ömer şehre girmekten vazgeçer. 
Ebu Ubeyde : “Allah’ın kaderinden mi 
kaçıyorsun?” diye sorar. 
Hz. Ömer  : “Evet, Allah’ın kaderinden 
yine Allah’ın kaderine kaçıyorum.” der. 
 
Bu parçada verilmek istenen ana fikir 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Veba bulaşıcı bir hastalıktır. 
B) Hastalıklar Allah’ın takdiridir. 
C) Allah her şeyi bilir, görür ve işitir. 
D) Tercih etmek de tedbir almak da kaderdir. 
 

15.Aşağıdaki ayetlerden hangisi ecel ve ömür 
konusuna örnek değildir?  
 
A)“(Ey Resulüm!) Muhakkak ki sen yüce bir 
ahlaka sahipsin.” (Kalem, 4. ayet) 
B)“Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.” 
(Rahman , 26. ayet) 
C)“Allah’ın izni olmadan hiç kimse ölmez...” 
(Âl-i İmran , 145. ayet) 
D)“Her can ölümü tadacaktır...” (Ankebut, 57. ayet) 
 
16. 
Fatih: İmkanlarını sonuna kadar kullanır. 
Naz: Tembellik etmez, çalışır çabalar. 
Zeynep: “Kaderde ne varsa o olur” deyip bekler 
Burak: Üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. 
 
Bu öğrencilerden hangisi tevekkül kavramını 
yanlış anlamıştır?  
 
A) Fatih             B) Naz 
C) Zeynep             D) Burak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 
•“Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik, 
ister şükredici olsun ister nankör.” 
                                    (İnsan, 3. ayet) 
•“Kim doğru yolu seçerse bunu ancak  
kendi iyiliği için seçmiş olur...”(İsra, 15. ayet) 
 
Bu ayetlerde vurgulanmak istenen 
ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Kadere teslimiyetin önemi 
B) İnsanın mükemmel yaratıldığı 
C) İnsanın tercihlerinde özgür olduğu 
D) Rızkın çalışarak elde edilebileceği 
 
18. 
I- “Allah’a itaat edin. Peygambere de itaat 
edin. Yüz çevirirseniz bilin ki elçimize 
düşen apaçık bir duyurmadır.” 
(Teğabun suresi, 12. ayet) 
 
II- Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. 
Müminler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.” 
(Teğabun suresi, 13. ayet) 
 
III- “Şüphesiz ki biz seni şahit, müjdeci ve 
uyarıcı olarak gönderdik.” 
(Fetih, 8. ayet) 
 
Yukarıdaki ayetlerin hangisinde tevekkülden 
bahsedilmektedir?  
 
A) Yalnız I             B) Yalnız II 
C) I ve III                D) II ve III 
 
19. 
Öğretmenin sorduğu bir soru üzerine Ezgi 
şu cevapları vermiştir: 
̶ Bilgisizlik 
̶ Tembellik 
̶ Sorumsuzluk 
 
Buna göre öğretmen Ezgi’ye aşağıdaki 
sorulardan hangisini sormuş olabilir? 
A) Kader inancının insana faydaları nelerdir? 
B) Kader ile kaza inançları arasındaki farklar 
nelerdir? 
C) Kader inancının hayatımızda nasıl bir etkisi 
vardır? 
D) Kader inancı ile ilgili yanlış anlayışların 
sebepleri nelerdir? 



20. 
İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden  
hangisiyle ilgilidir? 
 
A) Düşünmesi       B) Konuşması 
C) Yürümesi               D) Beslenmesi 
 
21. 
Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar,  
rızıklarını kazanmışlardır. . 
Örneğin Hz. Davut demircilik,  
Hz. İsa marangozluk, 
Hz. Muhammed de ticaret yapmıştır. 
 
Bu paragrafta verilmek istenen ana düşünce 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 
A) Meslek farklılıklarının önemli olduğu 
B) Rızkın çalışarak elde edilmesi gerektiği 
C) Allah’ın insanlara peygamber gönderdiği 
D) Peygamberlerin diğer insanlardan farklı olduğu 
 
22. 
“Allah’tan başka ilah yoktur. O, hayat sahibidir ve  
diridir. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.  
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur. 
 İzni olmadan O’nun katında kim 
şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını 
ve yapacaklarını bilir. Kullar O’nun diledikleri 
dışında O’nun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazlar.  
Kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. 
Onları korumak O’na zor gelmez. O yücedir, 
büyüktür.” (Bakara suresi, 255. ayet) 
 
Bu ayette (Ayete’l - Kürsi) aşağıdakilerden 
hangisinden söz edilmemiştir? 
 
A) Allah’ın her şeyi bildiğinden 
B) Allah’tan başka ilah olmadığından 
C) Peygamberlerin örnek alınması gerektiğinden 
D) Yerde ve gökteki her şeyin Allah’a ait 
olduğundan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. 
Yüce Allah; balıkları suda solunum yapabilmeleri  
için solungaçlı, kuşları uçabilmeleri 
için kanatlı yaratmıştır. Aynı şekilde etle beslenen  
hayvanların çene yapısı, otla beslenenlerin çene 
yapısından farklıdır. 
 
Bu parçada Allah’ın evrende koyduğu yasaların 
 hangisinden söz edilmektedir? 
 
A) Fiziksel yasalardan 
B) Biyolojik yasalardan 
C) Kimyasal yasalardan 
D) Toplumsal yasalardan 
 
24. 
Allah kimseye gücünün üstünde bir yük 
yüklemez. Herkesin kazandığı ya kendi 
lehine ya da aleyhinedir...” 
(Bakara Suresi, 286. ayet) 
 
Bu ayet, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilen 
dirilebilir? 
 
A) Sorumluluk   B) İşbirliği 
C) Paylaşma                D) Hoşgörü 
 
25. 
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in; 
“Önce deveni bağla, sonra Allah’a tevekkül et” 
sözüne uygun bir davranış değildir? 
 
A) Evden çıkarken kapıyı kilitlemek 
B) Araç kullanırken emniyet kemeri takmak 
C) Sağa sola baktıktan sonra karşıya geçmek 
D) Zemin kontrolü yapmadan inşaat yapmak 
 
 

 
TEST BİTTİ.  

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 
 

 
 


