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SINIF Kaza ve Kader - 5
1. İnsanın çalışması ile ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi İslam inancına göre yanlıştır?

4. Çalışmak ve başarmak ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) İnsan, çalıştığının karşılığını alacaktır.
B) İnsana çalışmasının karşılığı eksiksiz verilecektir.
C) Dünya ve ahiret mutluluğu çalışmakla kazanılır.
D) Hedeflere ulaşmak için dua etmek yeterlidir.

Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi bu ayetin
anlamıyla ilişkilidir?
A) Emeksiz yemek olmaz.
B) Acele giden ecele gider.
C) Ayağı yürüten baştır.
D) Acı acıyı keser, su sancıyı keser.

3. “Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onun karşılığını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük
işlerse, onun cezasını görecektir.”(Zilzal suresi, 7. ve 8.
ayetler)
Bu ayetten çıkarılabilecek en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapılan her kötülüğün karşılığı vardır.
B) Allah, yapılan her iyiliğin karşılığını verecektir.
C) Yapılan bazı iyiliklerin karşılığı dünyada verilecektir.
D) İnsanın yaptığı her eylemin Allah katında bir karşılığı olacaktır.

Î

5. ”Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz”
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2. “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından
başka bir şey yoktur.”(Necm suresi, 39. ayet)

A) Aklımızı en iyi şekilde kullanıp çalışarak başarılı
olabiliriz.
B) Hayatta başarılı olmanın yolu çalışmaktan geçer.
C) Başarısız olmak kaderimizde varsa bunu çalışmakla
değiştiremeyiz.
D) Hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeden başarılı olmak
için çalışmalıyız.

Bu atasözü ile teşvik edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dua etmek
B) Çalışmak
C) Tevekkül etmek
D) İbadet etmek

6. “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip
satması, dilenmesinden hayırlıdır.” (Hz. Muhammed)
Peygamber efendimiz bu sözüyle aşağıdakilerden
hangisinin önemini dile getirmektedir?
A) Duanın
B) İbadetin
C) Çalışmanın
D) Ticaretin
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7. Aşağıda verilen ayetlerin hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

10. Öğretmen öğrencilerinden “Emek ve Rızık” konusuyla
ilgili ayet ve hadis bulmalarını istemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi ödevini yanlış
yapmıştır?

A) “Her canlı, ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz.” (Ankebût suresi, 57. ayet)
B) “O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir
ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir…” (En’âm suresi, 2. ayet)
C) “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm)
Belirli bir süreye göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi, 145. ayet)
D) “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği
yoksula, yetime ve esire yedirirler.” (İnsan suresi, 8.
ayet)

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Ömür
B) Mühlet
C) Vâde
D) Ecel
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8. Doğumdan ölüme kadar geçen süreye - - - - denir.

A) Ali: “Hiç kimse kendi kazancından daha hayırlı rızık
yememiştir.”(Hadis-i şerif)
B) Fatma: “…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.” (Mâide suresi, 23. ayet)
C) Hümeyra: “Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ
odun yüklenip satması, dilenmesinden hayırlıdır…”
(Hadis-i şerif)
D) Fikri: “Gerçekten insan için kendi çalışmasının karşılığından başka bir şey yoktur.” (Necm suresi, 39.
ayet)

11. “İnsanın ömrünün sona ermesi” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
A) Mizan
B) Ecel
C) Ömür
D) Kıyamet

12. İslam’da ruhbanlık yoktur. Ruhbanlık kişinin dünya ile
ilgisini kesip sadece ahiret için çalışması demektir.
Dinimiz hem dünya hem ahiret için çalışmayı emreder.
Nitekim Kur’an’da - - - Aşağıdaki ayetlerden hangisiyle devam edilirse paragrafın anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) “Allah’ın sana verdiğiyle ahiret yurdunu ara, dünyadan da kendi payını (nasibini) unutma. Allah’ın sana
ihsan ettiği gibi, sen de ihsanda bulun.” (Kasas suresi, 77. ayet)
B) “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup
sakının; umulur ki esirgenirsiniz.” (Hucurat suresi,
10. ayet)
C) “Güneş’i bir aydınlık, Ay’ı bir nur kılan ve yılların
sayısını ve hesabı bilmeniz için ona duraklar tespit
eden O’dur. Allah, bunları ancak hak ile yaratmıştır.
O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer
açıklamaktadır.” (Yunus suresi, 5. ayet)
D) “Ey insan, ‘üstün kerem sahibi’ olan Rabbine karşı
seni aldatıp yanıltan nedir? (İnfitar suresi, 6.ayet)

9. “Allah’ın izni olmadan hiçbir kişi ölmez. (Ölüm) Belirli
bir süreye göre yazılmıştır...” (Âl-i İmrân suresi, 145.
ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak bir
sonuç değildir?
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A) Hayat ve ölüm sadece Allah’ın elindedir.
B) Ölüm, Allah’ın takdiri ile gerçekleşir.
C) Ölümden sonra ahiret hayatı başlayacaktır.
D) Ölüm vakti Allah tarafından önceden belirlenmiştir.
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