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KADER İNANCI | KADER VE KAZA İNANCI

• Balıkların suda yaşayabilmek için solungaçlarının bulunması

3. Öğretmen bahsettiği konu ile ilgili Ayşe’den ayet örneği istemektedir.

• Develerin çölde yaşayabilmek için hörgüçlerinin
bulunması
Bu bilgilerden aşağıdaki sonuçların hangisine
ulaşılamaz?

Evrendeki düzen
Öğretmen

A) Her canlı ihtiyaç duyduğu özellikte yaratılmıştır.
B) Hayvanların biyolojik özellikleri birbirinden farklıdır.

---Ayşe

C) Allah, her varlığı çevresine uyum sağlayacak şekilde yaratmıştır.

Buna göre Ayşe’nin aşağıdaki ayetlerden hangisini söylemesi uygun değildir?

D) Hayvanlar, içinde yaşadıkları bölgeye kendiliğinden uyum sağlamaktadır.

A) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet.)
B) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur.”
(Zuhruf  suresi, 11. ayet.)
C) “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip
dayan. ”
(Furkân suresi, 58. ayet.)
D) “Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)
dir.”
(Rahmân suresi, 5. ayet.)

2.

“Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”
(Rahmân suresi, 7-8. ayetler.)

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi bu ayetin
mesajının dikkate alınmadığını gösterir?
A) Orman arazilerinin koruma altına alınması
B) Fosil yakıtların kullanımının teşvik edilmesi
C) Mutfaktaki atık yağların geri dönüşüme gönderilmesi
D) Tarımda doğal gübreleme yönteminin tercih edilmesi
6
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4. Ay, Dünya’nın uydusudur ve Ay’ın Dünya’ya olan
uzaklığı yaklaşık olarak 384 000 kilometredir. Eğer
Ay, Dünya’ya bu uzaklıktan daha yakın olsaydı
Dünya’da gelgit olaylarında artış olur ve canlı yaşamı bundan olumsuz etkilenirdi.
Bu metinden hareketle aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Evren içinde her şey değişim içindedir.
B) Evrenin işleyişi olasılıklarla yürümektedir.
C) Evrendeki varlıkların bir sonu bulunmaktadır.
D) Evrende mükemmel bir düzen bulunmaktadır.

1. ÜNİTE

5. Balıklar, tatlı su ve tuzlu su balıkları olarak sınıflan-
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7. Aşağıdakilerden hangisi evrendeki düzen ile il-

dırılır. Ancak bu sınıflamanın bir istisnası vardır. İnci
kefali ne tatlı ne de tuzlu suda yaşar. Bu balık Van
Gölü’nün sodalı suyunda yaşamaktadır. Metabolizması bu sodalı suda yaşamaya uygun olarak yaratılan tek balık türüdür.

gili değildir?

Bu metinde anlatılan düşünceyi aşağıdakilerden
hangisi en iyi ifade eder?

D) Dünyanın belli bir hızla dönmesi

A) Güneş’in doğup batması
B) Mevsimlerin art arda gelmesi
C) Ağaçlardan kâğıt elde edilmesi

A) Balıkların sınıflandırılması doğru değildir.
B) Canlı türlerinin kendi içinde birçok çeşidi vardır.
C) Canlılar içinde bulundukları çevreye uyumlu yaratılmıştır.
D) Balıklar; tatlı su, tuzlu su ve sodalı su balıkları
olarak sınıflandırılmalıdır.

8.

“Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.”
(Mülk suresi, 3. ayet.)
“Güneş ve Ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir.
Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde ederler. (Allah’ın
koyduğu ölçülere göre hareket ederler.) Göğü (o) yükseltti ve dengeyi (o) koydu. Sakın dengeyi bozmayın.”
(Rahmân suresi, 5-8. ayetler.)

6. Ayşe, yeni bir kuzeni dünyaya geleceği için sabırsızlanıyordu. Aylar sonra küçük bebek dünyaya
gözlerini açtı. Ayşe, bebeği ilk gördüğünde onu çok
sevdi. Daha sonra annesine “Anneciğim! Çok tatlı bir bebek, elleri, kolları, burnu, kulakları her şeyi
yerli yerince değil mi?” dedi. Annesi Ayşe’ye bir ayet
okuyarak onun sözlerini destekledi.

Bu ayetlerden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah, insanları yaptıklarından sorumlu tutmuştur.
B) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.
C) Allah yarattığı varlıkları boş yere yaratmamıştır.
D) Allah, insanları mükemmel bir şekilde yaratmıştır.

Ayşe’nin annesinin okuduğu ayet aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) “O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.”
(İnfitâr suresi, 7. ayet.)
B) “Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen
vermiştir.”
(Furkân suresi, 2. ayet.)
C) “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet.)
D) “Onlar; ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı anarlar.”
(Âl-i İmrân suresi, 191. ayet.)
8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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KADER İNANCI | ALLAH HER ŞEYİ BELLİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR

Allah her şeyi yerli yerince, kusursuz ve en güzel biçimde yaratmıştır. İnsan ve hayvanları yaratmadan
önce yeryüzünü onlar için uygun hâle getirmiştir.
Evren onun yarattığı düzen ve uyum içinde varlığını
sürdürmektedir. Örneğin ---Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisinin getirilmesi uygun olmaz?
A) bazı hayvanlar kışı sıkıntısız geçirmek için kış
uykusuna yatmaktadır.

4. Fosil yakıtların aşırı kullanımı evrendeki düzene
olumsuz etki etmektedir. Oysa Kur’an-ı Kerim, insanları bu konuda şöyle uyarmıştır: ---Bu metindeki düşünce aşağıdaki ayetlerden
hangisi ile tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz
çevir.”
(A’râf suresi, 199. ayet.)

B) havadaki oksijen oranı canlıların solunum yapması için uygun orandadır.

B) “Gökleri ve yeri, yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı.”

C) denizlerdeki tuz oranı, orada yaşayan canlıların
yaşaması için uygun ölçüdedir.

(Teğabun suresi, 3. ayet.)

D) dere yatağında bulunmadığı hâlde selden yıkılan
evler vardır.

C) “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle
yükümlü kılar.”
(Bakara suresi, 286. ayet.)
D) “Göğü (Allah) yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın
dengeyi bozmayın.”
(Rahmân suresi, 7-8. ayetler.)

2. Aşağıdakilerden hangisi evrendeki uyum ve düzen ile ilgili değildir?
A) Dünyanın etrafındaki atmosfer tabakası canlıların yaşamasına katkı sağlar.
B) Güneş’in çekim kuvveti gezegenlerin yörüngelerinde kalmalarını sağlar.
C) Dünyanın dengesini koruyan en iyi varlık insandır.
D) Su döngüsü canlıların yaşamlarının sürmesini
sağlar.

5. Güneş ve Ay’ın bir yörüngesi olduğu gibi Dünya’nın
3. I. Yağışların olması
II. Kutuplardaki buzulların erimesi
III. Suyun kaldırma kuvvetinin bulunması
IV. Çürük binaların depremde yıkılması
Numaralanmış ifadelerden hangileri evrendeki
ölçü ve düzen ile ilgilidir?

ve yıldızların da bir yörüngesi vardır. Bu yörüngeler,
gök cisimlerinin birbirine çarpmadan hareket ederler, bu olay evrendeki ---- gösterir.
Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) yaşam süresini
B) ölçü ve düzeni

A) I ve II

B) I ve III

C) dengenin bozulduğunu

C) II ve III

D) III ve IV

D) iklim değişikliğini

8
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1. ÜNİTE

6. 

Evrende aksamayan bir uyum
ve düzen vardır. Bu durum
Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade
edilmiştir: ----

Öğretmen anlattığı konuyu desteklemek için
aşağıdaki ayetlerden hangisini örnek veremez?
A) “Geceyi ve gündüzü, Güneş’i ve Ay’ı yaratan
odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”
(Enbiyâ suresi, 33. ayet.)
B) “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz
onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz.”
(Zuhruf suresi, 11. ayet.)
C) “Kararını verdiğin zaman artık Allah’a güven.
Çünkü Allah, kendisine güvenenleri sever.”
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8. Evrendeki düzen ve ölçüye aşağıdakilerden
hangisi örnek gösterilemez?
A) Yer çekimi kuvveti
B) Trafik kazalarının yaşanması
C) Güneş ve Ay’ın hareketleri
D) Atmosfer tabakasının bulunması

9. Allah, evreni mükemmel bir düzen ve uyum içerisinde yaratmıştır. Fakat yüce Allah’ın, yarattığı dengeyi
bozmamaları yönündeki uyarısına uymayan insanlar, evrene zarar vermişlerdir. Bu zarar sadece evrenle kalmamış, evrenin gördüğü zarardan insanlar
da etkilenmiştir.

(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet.)

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu düşünceyi desteklemektedir?

D) “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.”

A) “O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı.”

(Mülk suresi, 3. ayet.)

(Bakara suresi, 22. ayet.)
B) “İyi bilin ki göklerde ve yerde ne varsa yalnız Allah’ındır.”
(Yûnus suresi, 66. ayet.)
C) “…Rahman olan Allah’ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin…”
(Mülk suresi, 3. ayet.)
D) “İnsanların bizzat işledikleri yüzünden karada ve
denizde düzen bozuldu.”

7. • Mevsimlerin oluşması

(Rûm suresi, 41. ayet.)

• Gezegenlerin yörüngesinde hareket etmesi
• Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
Bu ifadeler aşağıdakilerden hangisinin evrende
bulunduğunu örneklemektedir?
A) Uyum ve düzenin
B) Tesadüflerin
C) Canlı varlıkların
D) Özgürlük ve sorumluluğun

8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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KADER İNANCI | KADER VE EVRENDEKİ YASALAR - I

“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de
(bir delildir onlara), akar gider yörüngesinde. İşte bu
çok güçlü ve her şeyi bilen Allah’ın yaratmasıdır.”
(Yâsîn suresi, 37-40. ayetler.)

Bu ayetlerde aşağıdaki yasalardan hangisi anlatılmaktadır?
A) Fiziksel yasalar

3. Toplumsal yasalar, Allah’ın insan toplulukları arasında koyduğu sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal
yasalarla ilgili bir örnek değildir?
A) Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluk azalır.
B) Adaletin olmadığı toplumlarda huzur bozulur.

B) Toplumsal yasalar

C) Kuraklığın yaşandığı bölgelerden verimli bölgelere göç olur.

C) Biyolojik yasalar

D) Genetik hastalıklar nesilden nesile aktarılır.

D) Kimyasal yasalar

4. İnsanlar savaş olan bölgelerden barış olan bölgele2. Hayvanlardan ot ile beslenenlerin çene yapıları ile et
ile beslenenlerin çene yapıları birbirinden farklıdır.
Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu bu
cümledeki yasa ile aynıdır?
A) “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.”
(Mülk suresi, 3. ayet.)
B) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?”
(Fâtır suresi, 33. ayet.)

re göç ederler.

Bu ifadedeki evrensel yasa ile aşağıdaki ayetlerden hangisinin ilgili olduğu evrensel yasa ile
ilişkilendirilebilir?
A) “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman’ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin.”
(Mülk suresi, 3. ayet.)
B) “Biz rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten su indirdik de onunla su ihtiyacınızı karşıladık.”
(Hicr suresi, 22. ayet.)

C) “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de
bir an öne alabilirler.”

C) “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. Ecelleri
geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne de
bir an öne alabilirler.”

(A’râf suresi, 34. ayet.)

(A’râf suresi, 34. ayet.)

D) “Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş
olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste
yığılıp sıkışan bulutlardan şırıl şırıl akan sular indirdik.”

D) “Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş
olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmek için üst üste
yığılıp sıkışan bulutlardan şırıl şırıl akan sular indirdik.”

(Nebe suresi, 14-16. ayetler.)

(Nebe suresi, 14-16. ayetler.)
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1. ÜNİTE

5. Kaplanlar yırtıcı hayvanlardır. Bu yüzden dişleri sivri ve keskindir. Atlar ise otçul hayvanlardır. Onların
dişleri ise ot yemeye uygun yapıda yaratılmıştır.
Bu metinde Allah’ın evrene koyduğu yasalardan
hangisi dile getirilmiştir?
A) Fiziksel yasalar
B) Biyolojik yasalar
C) Toplumsal yasalar
D) Kimyasal yasalar
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8. • Deniz seviyesinde su 100 derecede kaynar.
• Yerin altına inildikçe sıcaklık artar.
Bu durumlar Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalardan hangisi ile ilgilidir?
A) Fiziksel yasalar
B) Psikolojik yasalar
C) Biyolojik yasalar
D) Toplumsal yasalar

6. Orta Doğu’da yaşanan huzursuzluklar ve savaşlar
nedeniyle insanların bu bölgeyi terk edip huzur ve
güvenin olduğu bölgelere göç ettikleri görülmektedir.
Bu metinde Allah’ın evrene koyduğu yasalardan
hangisi dile getirilmiştir?
A) Fiziksel yasalar
B) Biyolojik yasalar
C) Toplumsal yasalar
D) Kimyasal yasalar

9. Türkiye’de yapılan bir araştırmada, sanayileşmiş
kentlere kırsal yörelerden göçlerin hızla devam etmekte olduğu belirlenmiştir.
Bu durum Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalardan hangisi ile ilgilidir?
A) Fiziksel yasalar
B) Psikolojik yasalar
C) Biyolojik yasalar
D) Toplumsal yasalar

7. 15 Temmuz 2016 gecesi, ülkemizde hain bir darbe
girişimi meydana geldi. Bu olay karşısında ülkemiz
insanı, vatanına ve milletine yapılan bu ihanete hep
birlikte karşı koydu ve ülkeyi olası bir düşman işgaline sürükleyecek bu darbe girişiminden kurtardı.
Bu olay Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalardan hangisi ile ilgilidir?
A) Fiziksel yasalar
B) Psikolojik yasalar
C) Biyolojik yasalar
D) Toplumsal yasalar
8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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Evrendeki yasalarla ilgili aşağıdaki örneklerden
hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Arıların bal yapmayı doğuştan öğrenmesi
B) Ağaçların gündüz karbondioksit emip oksijen
üretmesi

4. • “Bir toplum kendinde bulunan özellikleri değiştirmedikçe Allah da onlarda bulunanı değiştirmez.”
(Ra’d suresi, 11. ayet.)
• “Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan,
adaletle şahitlik eden kimselerden olun.”
(Mâide suresi, 8. ayet.)

C) İnsanların kurak bölgelerden verimli topraklara
göçmesi

Bu ayetler evren için konulmuş yasalardan hangisi ile ilgilidir?

D) İnsanların hastalıklara karşı bağışıklık kazanması

A) Fiziksel yasalar
B) Biyolojik yasalar
C) Psikolojik yasalar
D) Toplumsal yasalar

2. Yüce Allah tarafından konulmuş olan evrensel
yasalar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir yasa ile ilgilidir?
A) Gemilerin suda yüzmesi
B) Suyun normal şartlarda 100 derecede kaynaması
C) Balıkların bir seferde yüzbinlerce yumurta bırakması
D) Güneş’in çekme kuvvetiyle gezegenleri dengede
tutması

5. “Denizde dağlar gibi yüzen (gemiler) de onun varlığının delillerindendir.”
(Şûrâ suresi, 32. ayet.)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetteki evrensel
yasanın özelliği ile ilgili değildir?
A) Madde ve enerjinin yapısıyla ilgilidir.
B) Canlılara ait özellikler hakkındadır.
C) Deney ve gözlemle tespit edilir.

3. 

• Bazı bitkiler tozlaşma
yoluyla aşılanır.

D) Evrensel ve değişmezdir.

• “O, insanı alaktan (embriyodan) yarattı.”
(Alak suresi, 2. ayet.)

Öğretmen aşağıdaki konulardan hangisini anlatmaktadır?

6. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel, biyolojik ve
toplumsal yasaların ortak özelliğidir?

A) Ecel ve ömür

A) Bütün canlıların yaşamlarıyla ilgili olmaları

B) Emek ve rızık

B) Toplumsal olayları açıklamaları

C) Biyolojik yasalar

C) Madde ve enerjinin kurallarını açıklamaları

D) Toplumsal yasalar

D) Deney ve gözlemle anlaşılmaları
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1. ÜNİTE

7. Aşağıdaki ayetlerden hangisi diğerlerinden farklı bir evrensel yasa ile ilgilidir?
A) “O (Allah) dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir.”
(Şûrâ suresi, 49-50. ayetler.)
B) “Her toplumun belirlenmiş bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ne de
bir an öne alabilirler.”
(A’râf suresi, 34. ayet.)
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9. Dünya üzerinde kurulmuş binlerce devlet vardır. Bu
devletlerin büyük bir kısmı, adaleti terk ettikleri, insanlara huzur ve mutluluk veremedikleri için yıkılmıştır. Bu yüzden Allah’ın koymuş olduğu evrensel
yasalardan ---- yasalara dikkat etmeyen devletlerin
ayakta kalması mümkün değildir.
Bu metindeki boşluğa düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) psikolojik

B) toplumsal

C) biyolojik

D) fiziksel

C) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?”
(Fatır suresi, 44. ayet.)
D) “Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.”
(Rahmân suresi, 9. ayet.)

10. I. Yüksekten bırakılan cismin yere düşmesi fiziksel
yasalarla ilişkilidir.
II. İnsanların adalet arayışları biyolojik yasalarla ilgilidir.
III. Evrensel yasalarla ilgili Kur’an-ı Kerim’de bilgiler
verilmiştir.
Numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III

8. Köyümüze gittiğimde dedemin bahçede domates fidesi diktiğini gördüm. Ona “Dedeciğim, keşke yazın
buradan karpuz çıksa.” dedim. Dedem de bana “Ne
ekersen onu biçersin.” dedi.
Bu hikâyede Allah’ın evren için koymuş olduğu
yasalardan hangisi hatırlatılmaktadır?
A) Biyolojik yasalar
B) Fiziksel yasalar
C) Ekonomik yasalar
D) Toplumsal yasalar
8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
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KADER İNANCI | KADER VE KAZA İNANCI

TEST

Öğretmen, öğrencisinin sorduğu soruya bu şekilde
cevap vermiştir.
Allah’ın her şeyi belli bir ölçü,
düzen ve uyum içerisinde
programlamasıdır.

Buna göre öğrenci öğretmenine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur?

4. • “Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık
bir Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) olmasın.”
(Neml suresi, 75. ayet.)
• “Bilmez misin ki kuşkusuz Allah gökte ve yerde
ne varsa hepsini bilir. Kuşkusuz bunların hepsi
bir Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) dır.”
(Hac suresi, 70. ayet.)

A) Kaza nedir?

Bu ayetlerde altı çizili kelimelerle aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu yapılmaktadır?

B) Kader nedir?

A) Kaza

B) Kader

C) Ecel nedir?

C) Tesadüf

D) Tevekkül

D) Emek nedir?

2. Aşağıdakilerden hangisi “kaza” kavramının tanımıdır?
A) Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasıdır.

5. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(Kamer suresi, 49. ayet.)

B) Allah’ın önceden programladığı olayların bu
programa uygun olarak gerçekleşmesidir.

Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emek

B) Rızık

C) Allah’ın tüm canlılara yararlanması için verdiği nimetlerdir.

C) Kader

D) Sorumluluk

D) Allah’ın canlılar için belirlediği yaşam süresidir.

3. Yüce Allah, tüm kâinat için belirli yasalar koymuştur.
Kâinattaki tüm varlıklar bu yasalara göre hareketlerini devam ettirirler. Hiçbir varlık bu yasaların dışında hareket edemez. Bu, Allah’ın evren için koymuş
olduğu kuralın bir gereğidir.

6. “Şüphesiz biz ona (doğru) yolu gösterdik, ister şükredici olsun ister nankör.”
(İnsan suresi, 3. ayet.)

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu ayette insan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmaktadır?

A) Kaza ve kader

A) Tercih hakkının bulunmadığı

B) Ecel ve ömür

B) Sorumlu bir varlık olduğu

C) Emek ve rızık

C) Tevekküle ihtiyaç duyduğu

D) Özgürlük ve sorumluluk

D) Rızkının peşinden koştuğu
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7. Kaza ve kader kavramları düşünüldüğünde aşa-

10. Küresel ısınma dünyadaki yaşamı olumsuz etkile-

ğıdakilerden hangisi “kaza” kapsamında değerlendirilir?

mektedir. Küresel ısınma insanların aşırı fosil yakıt
kullanmalarının bir neticesidir. Fosil yakıtlar, evrenin
işleyişine ve düzenine, dünyadaki canlı yaşamına
büyük bir tehdittir.

A) Sigaraya devam edersen kanser olursun.
B) Önümüzdeki kurban bayramında memleketteyiz.
C) Hentboldaki hedefim millî takımda oynamaktır.
D) 10 Mart 2002 tarihinde dünyaya gelmişim.

Bu durumun sebebi insanların aşağıdaki ayetlerden hangisinin uyarısını dikkate almadıklarını
gösterir?
A) “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz
çevir.”
(A’râf suresi, 199. ayet.)
B) “Allah’ın sana iyilik yaptığı gibi sen de insanlara
iyilik yap.”
(Kasas suresi, 77. ayet.)

8. • Güneş ve Ay için belli yörüngeler tayin edilmesi
• Dünya’nın yer çekimi kuvvetinin olması
• Güneş’in ısı ve ışık vermek üzere programlanması
Bu durumlar aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
A) Kaza ve kader

C) “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle
yükümlü kılar.”
(Bakara suresi, 286. ayet.)
D) “Göğü (o) yükseltti ve dengeyi (o) koydu. Sakın
dengeyi bozmayın.”
(Rahmân suresi, 7-8. ayetler.)

B) Sorumluluk
C) Tevekkül
D) İnsan iradesi

9. I. Matematik yazılısından 100 puan bekliyorum.
II. Tüm sınıfları takdir belgesi alarak geçtim.
III. Bu şekilde çalışırsam birinci olurum.
IV. Fen bilimleri sınavına giremedim.
Kaza ve kader kavramları düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangileri “kaza” kapsamında değerlendirilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve IV

D) III ve IV
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