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1.

İnsanın kendi istek ve iradesiyle herhangi bir
zorlama olmadan bir işe karar vermesi ve bu
doğrultuda davranmasıdır.

4.

Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Özgürlük
C) Sorumluluk

2.

Yukarıdaki âyetler insanda bulunan hangi
özelliği vurgulamaktadır?

B) Adalet
D) Cesaret

1. En az iki seçenekten birisini tercih etme gücü
2. Birşeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü

A) İyilik yapmayı
B) Nasibini beklemeyi
C) Kötülük düşünmemeyi
D) Seçme özgürlüğünü

5.

Yukarıda açıklanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kader		
C) Ecel		

“Biz ona iki yolu ( iyi ve kötüyü) gösterdik.”
(Beled suresi, 10. ayet)
“Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik. İster
şükredici olsun, ister nankör.”
(İnsan suresi, 3. ayet)

B) İrade
D) Rızık

“Bir yerde veba hastalığı olduğunu işittiğinizde
oraya girmeyin. Bir yerde veba hastalığı ortaya
çıkar, siz de orada bulunursanız, hastalıktan
kaçarak oradan dışarı çıkmayınız.”
				 (Hadis-i Şerif)
Bu hadisten seçimlerimiz hakkında aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Seçimlerimiz kaderimizi oluşturur.
B) Seçimlerimiz kaderimizi değiştiremez.
C) Seçimlerimizin zararından sorumlu olmayız.
D) Seçimlerimiz ile kaderimiz arasında ilişki yoktur.

3.

“Kim doğru yolu seçerse bunu ancak kendi iyiliği
için seçmiş olur, kim de doğruluktan saparsa kendi
zararına sapmış olur. Hiçbir günahkâr, başkasının
günah yükünü üstlenmez...”
			
(İsrâ suresi, 15. ayet)
Yukarıdaki âyette vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eşitlik		
C) Özgür irade

B) Ceza
D) Sorumluluk

Î

6.

Dinimizce insanın davranışlarından sorumlu
tutulabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin
öncelikle olması zorunludur?
A) İnanç		
C) İman		

B) İrade
D) İbadet
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7.

8.

“İnsan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.”
			
(Necm suresi, 39. ayet)

10.

Müddet, süre, belirlenen vaktin sonu anlamlarına
gelir. Ölüm için gelen vakit, hayatın sona ermesini ifade etmek için kullanılır.

Yukarıdaki âyete uygun rızık kazanmak aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıdaki açıklanan kavram aşağıdakilerden
hangisidir?

A) Dua etmek
B) Emek harcamak
C) Kumar oynamak
D) Çabasız nimeti istemek

A) Ecel		
C) İrade 		

Aşağıdakilerden hangisi dinimizin rızık kazanma
hakkında belirlediği ilkelere terstir?

11.

A) Çalışarak kazanmalıyız.
B) Helal olan yollardan kazanmalıyız.
C) Kumar oynayarak para kazanmalıyız.
D) Başkasının emeğini izinsiz almamalıyız.

B) Kıyamet
D) Kaza

Özgür irademizle yaptığımız davranışlarımızın
karşılığını alacağımızı ifade eden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kim iyiliği seçerse kendine kim de kötülüğü
seçerse kendinedir.

B) Allah’a inanan kişi komşusuna ikram etsin!
C) Müslüman kardeşinin arkasından konuşma!
D) Müslüman, elinden ve dilinden diğer insanların
güvende olduğu kişidir.

9.

Hz. Âdem çiftçilik, Hz. Musa çobanlık, Hz. İdris
terzilik, Hz. Davut demircilik, Hz. Muhammed
ticaret yapmıştır.
Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda bu peygamberlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
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A) Adaletle karar vermek
B) Allah’ın dinini insanlara ulaştırmak
C) Rızkını kendi emeği ile temin etmek
D) Haksızlıklar karşısında duyarsız kalmamak

12.

İnsanların eylemleri zorunlu ve seçime dayalı
olmak üzere ikiye ayrılır.
Buna göre insan aşağıdakilerden hangisini özgür
iradesi ile belirleyebilir?

A) Anne - babasını
B) Cinsiyetini
C) Ne zaman doğacağını
D) Aşırı hızlıyken kaza yapmasını
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