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8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
I. ÜNİTE (Kader ve Kaza)

Tevekkül

Fiziksel Yasa

Kavram Eşleştirme Etkinliği

İstemek, seçmek, tercih etmek, yönelmek ve karar vermektir. İnsanın aklını kullanarak
bilinçli bir şekilde tercih yapabilmesine denir.
Herhangi bir işte insanın elinden gelen fiziksel ve zihinsel çabayı harcadıntan sonra
Allah’a güvenip dayanmasındır.
Allah’in önceden belirleyip takdir ettiği şeylerin yeri ve zamanı gediğinde (gerçekleşmesi) ortaya çıkmasıdır.
Sözlükte müddet, süre, belirlenen vaktin sonu gibi anlamlarla açıklanmıştır. Terim
olarak ömrün bittiği, hayatın sona erdiği zamana denir.
Yüce Allah’ın madde ve enerjinin yapısı, değişimi, oluşumu ve dönüşümüne ilişkin
koymuş olduğu prensiplerdir.
Allah’ın başta insanlar olmak üzere, yaratmış olduğu bütün canlılara vermiş olduğu her
türlü maddi ve manevi imkana denir.
İnsanların davranış ve tutumları sonucunda ortaya çıkan ve toplumların oluşumu gelişimi ve geri kalmasına ilişkin kurallardır.
İnsanın hiçbir etki altında kalmadan veya her hangi bir zorlama olmadan istediği gibi
davranabilme imkanıdır.
Yücel Allah’ın evrene koymuş olduğu canlılar ile ilgli kanunlara denir. Canlılardaki dolaşım sistemi, fotosentez, besin zinciri gibi durumlar bu kavrama örnek verilebilir.
Ölçmek, şekle sokmak, planlı bir şekilde işleri yürütme gibi anlamlara gelir. Terim
olarak ise; Yüce Allah’ın bizim için önceden takdir ettiği (yazdığı) şeylere denir.
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