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6. Allah’ın belli bir ölçü, düzen ve uyum içinde 

programladığı olayların zamanı geldiğinde 

gerçekleşmesidir.

Açıklaması verilen kavram aşağıdakiler-

den hangisidir?

A) Kader

B) Ecel

C) Ömür

D) Kaza

7. Kutup  ayıları kar fırtınalarının kimi zaman 

120-140 kilometre hıza ulaştığı, yılın 12 ayın-

da karla ve buzlarla kaplı bir bölgede, son 

derece zor koşullarda yaşarlar Rahman olan 

Allah onları bu zor koşullara dayanıklılık 

gösterebilecekleri şekilde yaratmıştır Kutup 

ayılarının derilerinin altında, 10 santimetre 

kalınlığında bir yağ tabakası vardır ve bu 

özellikleri gerekli olan ısı yalıtımını sağlamak 

için yeterlidir.

Verilen örnekten aşağıdakilerden hangisi-

ne ulaşılamaz?

A) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

B) Evrenin planlanmasında sadece insanla-

rın yaşam alanları düşünülmüştür.

C) Allah bütün canlılar için en uygun koşul-

ları sağlayan bir düzen yaratmıştır.

D) Evrende hiçbir düzensizlik yoktur.

8. Kuran’ın işaret ettiği ölçülü yaratılış ile il-

gili bilimsel gerçekler arasında aşağıdaki-

lerden hangisi yer almaz?

A) Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş 

hızı

B) Ay’ın dünyaya olan uzaklığı

C) Dünyanın çevresini saran atmosfer taba-

kasının kalınlığı

D) Havada gazın yokluğu

9. Allah, evrende yarattığı her varlığa yapaca-

ğı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek 

vermiş; onların yaratılışını bazı amaçlara da-

yandırmış, boş ve yersiz hiçbir şey yaratma-

mıştır.

Verilen açıklama aşağıdaki ayetlerden 

hangisiyle ilgidir?

A) “Sizden önceki millletlerin başından nice 

olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin 

dolaşın da yalancının sonunun nasıl 

olduğuna bir bakın.”

(Âli İmran Suresi, 137. ayet)

B) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir 

oyun ve bir eğlence olsun diye yaratma-

dık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık.”

(Duhan Suresi, 38, 39 ayetler)

C) “Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster 

şükredici olsun, ister nankör.”

(İnsan Suresi, 3.ayet)

D) “Kuşkusuz biz Allah’a aitiz ve ona döne-

ceğiz.”
(Bakara Suresi, 156. ayet)
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Sevgili Öğrenciler,

Eğitimin evrensel prensibi şudur:

“Öğrenilen bilgiyi kullanılabilir hâle getirmek için tekrar gereklidir.”

Bu kitap, eğitimin evrensel prensibini yerine getirmeniz amacıyla hazırlanmıştır. 

Kitapta 4 tip test vardır:

1. Kazanım Tekrar Testleri (KTT) : Kazanımları tekrar ettirerek bilginin pekiştirilmesini sağlar. 

2. Ünite Tekrar Testleri (ÜTT) : Üniteye ait Kazanım Tekrar Testleri bittikten sonra çözülecek-
tir. Hazırlanış amacı, o üniteye ait bilgileri kullanılır hâle getir-
mektir. 

3. Dönem Tekrar Testleri (DTT) : 1. dönem ve 2. dönem olarak iki çeşittir. Dönemi değerlendir-
me amaçlıdır.

4. Genel Tekrar Testleri (GTT) : Öğretim yılı sonuna doğru çözülecek testlerdir. Bunlar sınama 
amaçlıdır. 

Elinizdeki kitabın tüm sayfaları perforajlıdır. Çekip koparabilirsiniz. Böylece kitabı yaprak 
test olarak kullanabileceğiniz gibi, sayfaları koparmayarak soru bankası kitabı olarak da 
kullanabilirsiniz.  
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1. “Rahmanın yaratışında hiçbir uyumsuzluk 
göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir çatlak 
(düzensizlik) görüyor musun?”

(Mülk Suresi, 3. ayet)
Ayetiyle kastedilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kaza
B) Kader
C) Tevekkül
D) Rızık

2. İnce ve hafif olan balık pulları, balıkları ko-
rumakla görevlidir. Bir çatının piramitleri gibi 
üst üste binen bu pullar, küçük sarsıntılara 
ve yaralanmalara, aynı zamanda da asalak-
lara karşı etkili bir korunma aracıdır. Balık 
pulu ayrıca kaygan olduğu için balığın yüz-
mesini kolaylaştırır.
Verilen açıklamadan aşağıdakilerden 
hangisine ulaşabiliriz?

A) Allah canlıları yaratırken bir düzen 
dâhilinde yaratmıştır

B) Balıkların yaşaması için pullarının olması 
şart değildir

C) Allah’ın balıkları pullu yaratması bir plan 
dâhilinde olmamıştır

D) Balıklardaki pulların dizilişi bir düzensizlik 
örneğidir

3. Allah evrenin düzeni ve işleyişini bir takım 
yasalara bağlamıştır. Aşağıdakilerden 
hangisi bu yasalardan biri değildir?

A) Biyolojik
B) Toplumsal
C) Kimyasal
D) Fiziksel

4. Aşağıdakilerden hangisi evrendeki ölçü 
ve düzene örnek oluşturan ayetlerden biri 
değildir?

A) “Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket 
etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) 
secde ederler. Göğü Allah yükseltti 
ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi 
bozmayın.”

(Rahman Suresi, 5.-8. ayetler)
B) “Güneş de yörüngesinde akıp gitmekte-

dir. Bu, üstün ve bilen Allah’ın kanunu-
dur.”

(Yâsin Suresi, 38. ayet)
C) “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yara-

tan odur. Her biri bir yörüngede hareket 
etmektedir.” 

(Enbiya Suresi, 33. ayet)
D) “Nitekim, kendi içinizden size âyetlerimi 

okuyan, sizi (kötü inanç, fikir, söz ve fiil-
lerden) arındıran, size Kitap ve hikmeti ve 
bilmediklerinizi öğreten bir peygamber 
gönderdik.”

(Bakara Suresi, 2/151. ayet).

5. Allah’ın her şeyi belli bir ölçüde, düzen ve 
uyum içerisinde programlaması aşağıda-
ki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Sünnettullah
B) Kaza
C) Kader
D) Seyfullah 
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026. Allah’ın belli bir ölçü, düzen ve uyum içinde 
programladığı olayların zamanı geldiğinde 
gerçekleşmesidir.
Açıklaması verilen kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kader
B) Ecel
C) Ömür
D) Kaza

7. Kutup  ayıları kar fırtınalarının kimi zaman 
120-140 kilometre hıza ulaştığı, yılın 12 ayın-
da karla ve buzlarla kaplı bir bölgede, son 
derece zor koşullarda yaşarlar Rahman olan 
Allah onları bu zor koşullara dayanıklılık 
gösterebilecekleri şekilde yaratmıştır Kutup 
ayılarının derilerinin altında, 10 santimetre 
kalınlığında bir yağ tabakası vardır ve bu 
özellikleri gerekli olan ısı yalıtımını sağlamak 
için yeterlidir.
Verilen örnekten aşağıdakilerden hangisi-
ne ulaşılamaz?

A) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
B) Evrenin planlanmasında sadece insanla-

rın yaşam alanları düşünülmüştür.
C) Allah bütün canlılar için en uygun koşul-

ları sağlayan bir düzen yaratmıştır.
D) Evrende hiçbir düzensizlik yoktur.

8. Kuran’ın işaret ettiği ölçülü yaratılış ile il-
gili bilimsel gerçekler arasında aşağıdaki-
lerden hangisi yer almaz?

A) Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş 
hızı

B) Ay’ın dünyaya olan uzaklığı
C) Dünyanın çevresini saran atmosfer taba-

kasının kalınlığı
D) Havada gazın yokluğu

9. Allah, evrende yarattığı her varlığa yapaca-
ğı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek 
vermiş; onların yaratılışını bazı amaçlara da-
yandırmış, boş ve yersiz hiçbir şey yaratma-
mıştır.
Verilen açıklama aşağıdaki ayetlerden 
hangisiyle ilgidir?

A) “Sizden önceki millletlerin başından nice 
olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin 
dolaşın da yalancının sonunun nasıl 
olduğuna bir bakın.”

(Âli İmran Suresi, 137. ayet)
B) “Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir 

oyun ve bir eğlence olsun diye yaratma-
dık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık.”

(Duhan Suresi, 38, 39 ayetler)
C) “Şüphesiz biz ona yolu gösterdik. İster 

şükredici olsun, ister nankör.”
(İnsan Suresi, 3.ayet)

D) “Kuşkusuz biz Allah’a aitiz ve ona döne-
ceğiz.”

(Bakara Suresi, 156. ayet)
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1. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasaların 
özelliklerinden biri değildir?

A) Evrenseldir.
B) Deney yapılabilir.
C) Canlılarla ilgilidir.
D) Nesneldir.

2. Fiziksel yasalar insan yaşamını kolaylaş-
tırır. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ya-
saların insan yaşamını kolaylaştırmasına 
örnek oluşturmaz?

A) Yer çekimi sayesinde ayakta durmamız.
B) Ozon tabakasının delinmesi sonucu farklı 

dalga boylarından da ışınların gelmesi.
C) Suyun kaldırma kuvveti ile gemilerle ula-

şım sağlamamız.
D) Su döngüsü sayesinde yaşamımızın de-

vam etmesi.

3. “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bun-
lardan kimi karın üzerinde sürünür, kimi 
de iki ayağı üzerinde yürür. Allah diledi-
ğini yaratır.” (nur Suresi 45. ayet) ayetine 
konu olan biyolojik yasa kapsamında aşa-
ğıdakilerden hangisi yer almaz?

A) RNA’nın yapısı 
B) Kütle çekimi
C) Hareket sistemi
D) DNA’nın yapısı

4. Balıklar av olmaktan kurtulmak için birbirin-
den farklı yöntemler kullanırlar. Kimisi çok 
hızlı yüzerek kaçar, kimisi kamufle olma 
özelliğini kullanır, kimisi zehirli olduğunu ha-
ber veren renklerini göstererek avlarını ken-
disinden uzaklaştırır… Balon balığının da av 
olmaktan kurtulmak için kendisini şişirerek 
çevresi dikenlerle dolu bir topa dönüşmesi, 
muhteşem yaratılmış bir yöntemdir. Bu yolla 
balon balığı ısırılamayacak kadar büyüdüğü 
gibi, dikenlerini de avcı balığa doğrultmuş 
olur. 
Verilen metinde Allah‘ın evrene düzeni 
sağlamak için koyduğu yasalardan hangi-
sinden bahsedilmiştir?

A) Biyolojik
B) Fiziksel
C) Ekosistem
D) Toplumsal

5. Allah’ın sünneti, kanunu demektir. Allah’ın 
varlık âleminin düzeni için koymuş olduğu 
kurallardır.
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kader
B) Kaza
C) Sünnettullah
D) Tevekkül

6. “Onlara Rabbiniz ne indirdi? denildiği za-
man, ‘öncekilerin masalları’ derler.”

(Nahl Suresi, 24. ayet)
Ayeti aşağıdaki yasalardan hangisine ör-
nek oluşturur?

A) Biyolojik
B) Fiziksel
C) Sosyolojik
D) Toplumsal
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7. Yaratma Kurallar Uyum Düzen

Canlı 
varlıklar

Yerçeki-
mi yasası

Dünyanın 
kendi 
ekseni 
etrafında 
dönüş hızı

Mevsim-
lerin 
sürekliliği

Cansız 
varlıklar

Evrenin 
genişle-
mesi

Ay’ın 
Dünyaya 
olan uzak-
lığı

Gece ile 
gündüzün 
birbirini 
izlemesi

Tabiat 
Olayları

Suyun 
kaldırma 
kuvveti

Atmosferin 
kalınlığı

Su döngü-
sü

Tablo incelendiğinde ulaşılabilecek yargı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Evrendeki düzen ve irade insanlığın 
eseridir.

B) Evrenin eşsiz güzelliği rastlantılarla ger-
çekleşmiştir.

C) Evrende mükemmel bir düzen ve uyum 
vardır.

D) Evrende meydana gelen olaylardan etki-
lenen tek canlı varlık insandır.

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrende 
mükemmel bir düzen ve uyumun varlığını 
işaret eden ayetler arasında kabul edile-
mez?

A) “O, geceyi gündüzü, güneşi ve ayı 
yaratandır. Her biri bir yörüngede yüz-
mektedirler.”

(Enbiya Suresi, 33. ayet)
B) “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket 

etmektedir.”
(Rahman Suresi, 5, ayet)

C) “Gökten uygun ölçüde yağmur indirip, 
onu yeryüzünde durdurduk.”

(Müminun Suresi, 18. ayet)
D) “Hiçbir kimse başkasının günah yükünü 

taşıyamaz.”
(Zümer Suresi, 7. ayet)

9. I. “Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan 
gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlı-
ğa gömülürler...”

 (Yâsin Suresi, 37-40. ayetler)
 II. “Sizden önceki milletlerin başından nice 

olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin 
dolaşın da (yabancıların sonunun nasıl 
olduğuna bir bakın.”

 (Ali İmran Suresi, 137. ayet)
 III. “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her 

güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.”
 (Şuara Suresi, 7. ayet) 
Yukarıdaki ayetlerin ilgili oldukları yasa-
larla eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerin 
hangisinde doğru olarak verilmiştir?

       I              II             III      

A) Fiziksel Toplumsal Biyolojik

B) Toplumsal Fiziksel Biyolojik

C) Biyolojik Toplumsal Fiziksel

D) Fiziksel Biyolojik Toplumsal
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1. Bitkiler, birbirleri ile rekabet eder: Hepsi po-
lenlerinin yayılmasını ister, çünkü bu üre-
yebilecekleri tek yoldur. Arıların duyuları, 
çiçekler tarafından yayılan sinyallere uyum 
sağlamıştır. Bir taraftan renkleri ve diğer ta-
raftan kokuları ile çiçekler bu sinyalleri gön-
derir. Bu sinyallere gelen arılar istenilen toz-
laşmayı sağlar.
Yukarıdaki metinde Allah’ın evrene düze-
ni korumak için koyduğu hangi yasadan 
bahsedilmiştir?

A) Kimyasal
B) Biyolojik
C) Fiziksel
D) Toplumsal

2. Yıldızlar, gökadalardaki moleküler bulutların 
yüksek yoğunluklu olan kısımlarının çökme-
siyle oluşur.
Aşağıda verilen yasalardan hangisi yuka-
rıda verilen örnekteki yasa ile ilgili değil-
dir?

A) Suyun kaldırma kuvveti
B) Isınan metallerin genleşmesi
C) İnsanların embriyodan yaratılması
D) Mevsimlerin oluşması

3. Yumuşak bir bedene sahip olduğu için diğer 
hayvanlar tarafından kolayca avlanan kap-
lumbağalar hayatta kalabilmek ve soylarını 
devam ettirebilmek için kaburgaları ile omur-
larının birbirine kaynaması sonucu ortaya çı-
kan sert bir dış kabuk geliştirmişlerdir.
Kaplumbağaların bu değişimi hangi ya-
sayla açıklanabilir?

A) Biyolojik
B) Evrimsel
C) Toplumsal
D) Fiziksel 

4. Aşağıdakilerden hangisi Allah ‘ın her şeyi 
bir ölçüye göre yarattığına örnek olarak 
verilmez? 

A) Havadaki gaz miktarı
B) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş 

hızı
C) Ozon tabakasındaki deliğin her yıl biraz 

daha büyümesi
D) Atmosfer tabakasının kalınlığı

5. ”Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri bir 
oyun ve bir eğlence olsun diye yaratmadık. 
Biz onları hak ve hikmetle yarattık.”

(Duhan Suresi, 38-39. ayetler)
”Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sa-
yısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler 
koyan Allah’tır. Allah, bunları boş yere yarat-
mamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum 
için ayrıntılı olarak açıklıyor.”

(Yunus Suresi, 5. ayet)
Ayetlerinden çıkarılabilecek en genel yar-
gı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah güneşi ve ayı yılları öğrenelim diye 
yaratmıştır.

B) Allah gökleri ve yeri yaratmıştır.
C) Yaratılış hakkında düşünülmesi gerektiği.
D) Allah her şeyi bir amaca uygun ölçü ve 

düzen dâhilinde yaratmıştır.
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6. • Dünya kendi ekseni etrafında saatte bin 
mil hız yapar. Eğere böyle değil de sa-
atte yüz mil hız yaparak kadar dönseydi, 
gündüz ve gece şimdi olduğundan daha 
uzun olurdu. Bu durumda bitkiler gündüz 
yanar, kalan olursa da onlarda donardı.

 • Ay, dünyamıza şimdiki noktasından 
50 bin mil ötede olsaydı, yeryüzünde 
med-cezir(gel-git) olayları sonucunda 
bütün kıtalar günde iki defa su altında ka-
lırdı.

Yukarıdaki ölçü ve düzen örnekleri hangi 
yasayla ilgilidir?

A) Evrensel 
B) Fiziksel
C) Biyolojik
D) Toplumsal 

7. Toplumsal yasalara uymanın faydaları 
arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İş birliğinin oluşmasını önlenir.
B) Düzen ve huzur artar.
C) Sevgi ve saygı artar.
D) Birlik ve beraberlik artar.

8. Yaratmak, ölçüp biçmek, yoktan var etmek, 
bir şeyden başka bir varlık yapmak anlamına 
gelir. Allah’ın yaratma sıfatı vardır.
Allah’ın yaratma sıfatı aşağıdaki kavram-
lardan hangisiyle ifade edilmiştir?

A) Tekvin B) Kaza
C) Kader D) Rızık

9. Kadere iman: Allah’ın evreni ve içindeki var-
lıkları belirli bir plan, ölçü ve düzene göre ya-
rattığına imandır.
Aşağıda verilen değiştirilemeyecek ve de-
ğiştirilebilecek kader eşleştirmelerinden 
hangisi yanlıştır?

Değiştirilemeyecek 
kader

Değiştirilebilecek 
kader

A) Ölüm Sigaradan erken 
ölüm

B) Çürük bina yapmak Deprem

C) Hastalık Tedaviyi reddet-
mek

D) Acıkmak Yemek yememek

10. “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, ya-
kınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, 
fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp 
tutasınız diye size öğüt veriyor.”

(Nahl Suresi, 90. ayet)
Ayeti Allah’ın evrene koyduğu yasalardan 
hangisi ile ilgilidir?

A) Fiziksel
B) Sosyolojik
C) Biyolojik
D) Toplumsal
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1. “Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslıyor 
ve kötü tuzaklar kuruyorlardı. Halbuki kişi 
kazdığı kuyuya kendisi düşer.”

(Fatır Suresi, 43. ayet)
Ayeti aşağıdaki yasalardan hangisiyle 
ilişkilidir?

A) Sosyolojik B)Psikoloji
C) Adalet D) Toplumsal

2. Allah, toplumsal olaylar arasında var olan 
sebep - sonuç ilişkisini gösteren yasalar 
koymuştur. Bunlara toplumsal yasalar denir.
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yasa-
lara örnek olarak gösterilemez?

A) Tarımsal üretimin azalıp sanayileşmenin 
artmasıyla köyden kente göçün 
hızlanması.

B) Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda 
yoksulluğun azalması.

C) Adaletin olmadığı toplumlarda barışın 
bozulması.

D) İnsanın yaşaması için solunum, sindirim 
ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması.

3. Hayvanların vücut yapıları yaşayabilecekleri 
biçimde yaratılmıştır. Örneğin balıklar suda 
solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar 
uçabilmek için iki kanada ihtiyaç duyarlar. 
Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla 
beslenenkilerden farklıdır. Deve, sıcak iklim-
de günlerce susuz yaşayabilme özelliğine 
sahiptir. Yılan, kertenkele ve kaplumbağa 
gibi hayvanlar hava ısınıncaya kadar kış uy-
kusuna yatarlar. 
Yukarıdaki bilgilerin evrenin düzeni ve iş-
leyişi bakımından aşağıdakilerden hangi-
sinin kapsamı içinde bulunduğu savunu-
labilir?

A) Ecel ve ömür B) Biyolojik yasalar
C) Kaza ve kader D) Fiziksel yasalar

4. “nasıl ki, nehirlerin akıp gittiği bir yatağı 
varsa, tarihinde akıp gittiği bir yatağı var-
dır.” sözü aşağıdaki yasalardan hangisiy-
le ilgilidir?

A) Toplumsal
B) Fiziksel
C) Biyolojik
D) Tarihsel

5. “Ay için de sonunda kuru bir hurma dalına 
(hilâl şekline) döneceği evreler belirledik. Ne 
güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü 
geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler.”

(Yâsîn Suresi, 39-40. ayetler)
Ayeti aşağıdaki yasalardan hangisiyle il-
gilidir?

A) Biyolojik 
B) Toplumsal
C) Fiziksel 
D) Astrolojik

6. I. “Göğü, yeryüzüne düşmekten koruyan 
Allah’tır.”

(Hac Suresi, 65. ayet)
 II. “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı 

“alak (kan pıhtısı, embriyo)”dan yarattı.”
(Alak Suresi, 1-2. ayetler)

Verilen ayetlerin hangi yasalarla ilgili ol-
duğu aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir?

A) Toplumsal - Biyolojik
B) Fiziksel - Biyolojik
C) Fiziksel - Toplumsal
D) Biyolojik- Fiziksel
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7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi yapılan hak-
sızlığın yapanın yanında kâr kalmayacağı 
ve bundan tüm toplumun etkileneceği ko-
nusuna değinmektedir? 

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

(Enfâl suresi, 25. ayet. ) 
B) “Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir 

şey yüklemez. Herkesin kazandığı iyilik 
kendi yararına, kötülük de kendi zararı-
nadır…”

(Bakara suresi, 286. ayet.)
C) “…Hiçbir kimse başkasının günahını yük-

lenmez…”
(Zümer suresi, 7. ayet.)

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

(Bakara suresi, 256. ayet.)

8. “Bir işe karar verdiğin zaman Allah’a tevek-
kül et. Çünkü Allah, mütevekkil olanları se-
ver.”

(Ali İmran Suresi, 159. ayet)
Buna göre insanın “mütevekkil” vasfını 
kazanabilmesi için aşağıdakilerden han-
gisine önem vermesinin gerektiği söyle-
nemez?

A) Allah’ın varlığına ve gücüne inanması.
B) Kendi iradesini hiçe sayması.
C) Allah’ın yardımına güvenmesi.
D) Allah’ın kulu olduğunu kabul etmesi.

9. “Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri ancak 
hak ile ve belirli bir süre için yarattık.”

(Ahkaf Suresi, 3. ayet)
Ayetinde altı çizilen ifade ile kastedilen 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevekkül
B) Hayır
C) Ömür
D) Rızık

10. İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen 
sınırlı zaman dilimine “ömür” denir. Ömrünü 
tamamlayan her varlığın yaşamı sona erer. 
İşte ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zama-
na “ecel” denir. Ecel kelimesi Kuran’da ölüm 
vakti ve ömrün bitim anı gibi anlamlarda kul-
lanılmıştır.
“ecel ve ömür” kavramlarının insanlar için 
önemi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Hayatın anlamını kavramak.
B) İnsani ve ahlaki değerlere bağlı kalarak 

yaşamak.
C) Allah’ın buyruklarına uymak.
D) Özgürlükleri sınırsız kullanmak.
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1. Bir adam peygamberimize gelerek ‘hayva-
nımı bağlayarak mı yoksa serbest bırakarak 
mı Allah’a tevekkül edeyim?’ diye sormuş-
tur. Peygamberimiz de ona ‘bağla ve tevek-
kül et’ buyurdu.
Peygamber efendimiz tevekkül etmeden 
önce hangisinin yapılmasının doğru ola-
cağını söylemiştir?

A) Allah’a güvenin
B) Tedbir almanın
C) İnsanlara güvenmenin
D) Tedbirsiz olmanın

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tedbirli 
olmakla ilgilidir?

A) Acıyan uyumuş, acıkan uyumamış.
B) Adam yanıla yanıla, pehlivan yenile yeni-

le.
C) Kurda konuk giden, köpeğini yanında 

götürür.
D) Elmanın dibi göl, armudun dibi yol.

3. ‘Kader, kahpe kader
Ağlarını ördün mü?
Yardan yok hiç haber
Yar kaldın mı, öldün mü?’
Şarkı sözünde aşağıdaki kavramlardan 
hangisiyle ilgili yanlış bir anlayış vardır?

A) Ömür
B) Ecel
C) Kader
D) Kaza

4. Peygamber efendimiz, Hazret-i Muaz ile mü-
safeha edince buyurdu ki:
- Ya Muaz, ellerin nasırlaşmış.
- Evet ya Resulallah, kazma elimde toprakla 
meşgul oluyor ve bu sayede çoluk çocuğu-
mun nafakasını kazanıyorum.
Efendimiz, Hazret-i Muaz’ı öpüp buyurdu ki:
- Bu eli Cehennem yakmaz.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ula-
şılamaz?

A) Rızkımızı kazanmak için çalışmalıyız.
B) Çalışmak ibadettir.
C) Çalışmamız sonucunda kazandığımızı 

helal şeyler için harcamalıyız.
D) Çalışmamız sonucu kazandıklarımızı 

daha fazla kazanmak için sayısal loto oy-
namalıyız.

5. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için 
“Ayete’l Kürsi” konusu ile ilgili afiş hazır-
layacak olan Alp’in afişinde kullanması 
gereken ayet aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Bir konuda karar verince Allah’a güven. 
Zira Allah, ona güven duyanları sever.” 

B) “Yaptıklarınızdan mutlaka sorumlu tutula-
caksınız.”

C) “Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. O da-
ima diridir, bütün varlığını idaresini yürü-
tendir.”

D) “Allah, azabı akıllarını kullanmayanlara 
verir.”

Kazanım Tekrar Testi 5
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6. “Ya Rabbî! dedi, Ben yanlışlıkla onlardan bir 
adam öldürdüm, bu yüzden beni öldürmele-
rinden korkuyorum. Kardeşimin ifadesi be-
nimkinden daha düzgündür, onu da benimle 
beraber yardımcı olarak görevlendir ki beni 
tasdik etsin. Doğrusu beni yalancı saymala-
rından endişe ediyorum.” Allah Teâlâ şöyle 
buyurdu: “Seni kardeşinle destekleyeceğiz, 
size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz 
sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. 
Siz de size tâbi olanlar da, mutlaka galip ge-
leceksiniz.”

(Kasas Suresi, 28/33-35. ayetler)
Kasas suresinden bahsedilen ve Hz. Mu-
sa’yı desteklemesi için peygamberlikle 
görevlendirilen kardeşi hangisinde doğru 
verilmiştir? 

A) Hz. Harun
B) Hz. Miryam
C) Hz. Şuayb
D) Hz. Yunus

7. I. Gökhan, kumardan kazandığı para ile 
geçimini sağlamaya çalışmaktadır.

 II. Serkan, at yarışından kazandıklarını ço-
cuklarına yedirmektedir.

 III. İpek, hastanede hemşire olarak çalış-
makta ve evini geçindirmektedir.

 IV. Öznur, öğretmenlik yaparak kazandığı 
paranın bir kısmını yoksullarla paylaş-
maktadır.

Bu kişilerden hangilerinin rızıklarını emek 
vererek kazandığı söylenebilir?

A) Yalnız I  B) I ve III
C) II ve III  D) III ve IV

8. İnsanın özelliklerinden biri de sosyal bir var-
lık olmasıdır. Bu nedenle toplum halinde ya-
şar. Toplumsal yasalar; toplumsal oluşum, 
gelişim, değişim ve çözülme ile ilgilidir. Ya-
şam ve insan ilişkilerini konu edinir.
Toplumsal düzenin sağlanması için;

 I. Adalet
 II. Menfaat
 III. Güvenlik
 IV. Sağlık

gibi kavramlardan hangilerine dikkat edil-
melidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II, III ve IV
D) I, III ve IV

9. Cüzi irade; Allah’ın kendi külli iradesinin kü-
çük bir numunesi olarak insanlara verdiği az 
bir seçme hakkıdır. Kul iradesiyle ister Allah 
da küllî irade ve kudretiyle kulun istediğini 
verir.
Aşağıdakilerden hangisi cûzi irade ile be-
lirlenmez?

A) Eş seçimi
B) Mesleğimiz
C) Irkımız
D) Eğitim hayatımız
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1. • Yazın sıcakta terleyen, kışın soğukta üşü-
mez.

 • Yazın gölge hoş, kışın çuval boş.
Verilen atasözleri aşağıdaki kavramlar-
dan hangisiyle ilgilidir?

A) Kaza - Kader
B) Ecel - Ömür
C) Emek - Rızık
D) Tevekkül

2. Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ölmek 
yoktur. (Ölüm) belirli bir süreye göre yazıl-
mıştır.”

(Ali İmran Suresi, 145. ayet)
Ayetinde altı çizilen ifade aşağıdakilerden 
hangisiyle ilgilidir?

A) Ecel
B) Ömür
C) Ahret
D) Azrail 

3. ‘eşeğini sağlam kazığa bağla sonra Al-
lah’a ısmarla.’ atasözüyle aşağıdakiler-
den hangisiyle ilgilidir?

A) Kaza
B) Kader
C) Rızık
D) Tevekkül 

4. Ýnsanın özgür ve sorumlu bir varlık oldu-
ğuna aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
kanıt olarak gösterilebilir?

A) Ak akçe kara gün içindir.
B) Kendi düşen ağlamaz.
C) Sakla samanı gelir zamanı.
D) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

5. • İhtiyacı olanlara yardım etme
 • Ülke ekonomisine katkı sağlama

durumlarını gerçekleştirmede insana ve-
rilen aşağıdaki özelliklerden hangisi etki-
lidir?

A) Özgür olmak
B) İrade sahibi olmak
C) Alçakgönüllü olmak
D) Çalışkan olmak

6. Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve 
paylaşmanın önemini kaybetmesinin, bi-
reyde yaratacağı olumsuz davranışlardan 
biridir?

A) Çevresine ihtiyaç duymaya başlar.
B) İç huzuru tam anlamıyla sağlar.
C) Cimrilik ve bencillik duygularıyla hareket 

eder.
D) Dini güzel yaşamaya daha çok dikkat 

eder.

Kazanım Tekrar Testi 6
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067. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” ata-
sözü Allah’ın evrene koyduğu yasalardan 
hangisiyle ilgilidir?

A) Toplumsal
B) Biyolojik
C) Fiziksel
D) Sosyal

8. “Ağılda oğlak doğsa ovada otu biter.” ata-
sözü aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ilgilidir? 

A) Emek
B) Rızık 
C) Tevekkül
D) Ömür

9. “Boş bir testiyi gürül gürül akan bir nehrin 
başına koysalar, orada kırk yıl da bıraksa-
lar, yine de kendi kendine dolmaz.” Mev-
lana bu sözüyle aşağıdaki kavramlardan 
hangisine dikkat çekmiştir?

A) Ömür - Ecel
B) Tevekkül
C) Fiziksel Yasa
D) Emek - Rızık

10. Hedefe ulaşmak için gerekli olan maddi ve 
manevi sebeplerin hepsine başvurduktan 
sonra Allah’a dayanıp güvenmek ve sonucu 
ondan beklemek “tevekkül” olarak adlandı-
rılır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin te-
vekkül ettiği söylenemez?

A) Ağır bir hastalığa yakalanan kişinin 
tedaviyi kabul etmeyip, Allah’a dua 
etmesi.

B) Düzenli ders çalışma alışkanlığına sahip 
olan öğrencinin sınavdan yüksek not al-
ması

C) Mesleğini başarıyla yerine getiren bir öğ-
retmenin yöneticisinden takdir beklemesi

D) Her gün antrenman yapan bir atletin ma-
dalya kazanması
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