
1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.1ALLAH HER ŞEYİ BİR ÖLÇÜYE GÖRE YARATMIŞTIR – 3

1. Dünya, Güneş etrafında dönerken her 18 milde doğru 
ç izgiden ancak 2,8 mm ayrı l ı r .  Dünya bu 
yörüngesinden kıl payı şaşmaz. Dünyanın takip etmiş 
olduğu yörüngesinden milimetrik bir sapması 
felaketlere yol açar. Dünya 2,8 mm’lik sapmadan 
birkaç milimetre daha fazla bir sapma yapmış olsa, 
Güneş’e birkaç milimetre daha yakın olacak ve 
Dünya’daki tüm canlılar sıcaktan kavrulacaktı.

 Buna göre;

 I. Evrende şaşmaz bir düzen vardır.

 II. Güneş Dünya’dan daha ölçülü yaratılmıştır.

 III. Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve II  D) I, II ve III

2. 

Sare Öğretmen

Arkadaşlar! “Evrende Yüce Allah’ın 
yarattığı ölçü ve düzene örnekler 
verebilir misiniz?”

A) B)

C) D)

Fabrika atıklarının 
denizlere, 

barajlara, doğaya 
bırakılması

İnsanın iki ayağı 
üzerinde durabil-
mesi ve hareket 

edebilmesi

Balıkların suda 
yaşaması için 

solungaç 
sisteminin olması

Dünyamızın 
milyonlarca yıldır 
yörüngesinden 

sapmadan 
hareket etmesi

 Öğretmen Sare Hanımın sorusuna aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi doğru cevap verememiştir?

3. Küçücük bir tohumdan kısa bir süre içinde  mucizevî 
bir şekilde 5-10 metre uzunluğunda ve yüzlerce kilo 
ağırlığında dev ağaçlar meydana gelebilmekte, aynı 
topraktan çeşit çeşit farklı renk ve tatlarda sebze ve 
meyveler meydana gelmektedir. Üzüm asmasının 
kupkuru sapından tane tane sulu üzümlerin meydana 
gelmekte, karpuz tamda insanın suya ihtiyaç duyduğu 
yaz ayında çok sulu bir meyve olarak gelişmekte, 
portakal mandalina gibi meyveler insanların C vitamine 
ihtiyacı olduğu kış aylarında olgunlaşmaktadır. 
Dünyadaki bitki çeşitliliği sayesinde insanlar ve 
hayvanlar sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmektedir. 
Bunları da Yüce Allah’ın bitkiler dünyasındaki harika 
yaratılış örnekleri olarak söyleyebiliriz.

 Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin 
cevabı niteliğindedir?

 A) Yüce Allah evreni yarattıktan sonra ilk olarak  
insanı daha sonra bitkileri mi yaratmıştır?

 B) Günümüzde bazı bitkilerin soyu tükenmiş midir?

 C) Yeryüzündeki bitki çeşitliliği hayvan çeşitliliğinden 
daha mı fazladır?

 D) Yüce Allah’ın bitkiler dünyasındaki ölçülü 
yaratılışına örnekler verebilir misiniz?

4. Aşağıdakilerden hangisi Yüce Allah’ın evreni belli 
bir ölçüye göre yarattığına inanan bir kişinin 
görüşü olamaz?

 A) Her şeye hayat veren ve varlığı belli bir amaca 
göre yaratan Yüce Allah’tır.

 B) Yaşamın devamı olan sistem kendiliğinden 
devam etmektedir.

 C) Evrende mükemmel bir yaratılış ve hassas 
dengeler üzerine kurulu işleyişin olması bunları 
yaratanın olduğuna delildir.

 D) Allah, kâinatta bulunan her şeyi bir plan ve ölçü 
içerisinde yaratmıştır.

4.
Test

 
         Hazırlayan
Onur Yiğit (Onur Hoca)
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5. 

 Evrende mükemmel bir düzen ve ölçülü bir yaratılış 
olduğunu gösteren pek çok örnek vermek müm-
kündür. Yüce Allah kâinatı incelememizi ve bunlardaki 
harika yaratılışa bakıp kendisinin yüceliğini 
anlamamızı istemiştir.

 Bu metin, aşağıdaki Kur’an ayetlerinden hangisiyle 
ilişkilendirilemez?

 A) “İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl 
yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, 
yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?” 
(Ğaşiye suresi, 17-20. Ayetler)

 B) “Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde 
yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için 
ibretler vardır.”(Câsiye suresi, 4. ayet) 

 C) “Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” 
(Hicr suresi, 99. ayet)

 D) “Allah’ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde 
korkup, sakınan bir topluluk için elbette ibretler 
vardır.” (Yunus suresi, 6. ayet)

6. “...O’nun katında her şey bir ……………. iledir.” (Rad 
suresi, 8. ayet)

 Yukarıdaki ayette boş bırakılan yere aşağıda–
kilerden hangisini getirmemiz uygun olmaz?

 A) Miktar  B) Plan

 C) Tesadüf  D) Hesap

7. 
“And olsun ki, insanı süzülmüş bir çamurdan 
yarattık. Sonra onu bir nutfe halinde, savun-
ması sağlam bir yere (ana rahmine) yerleş-
tirdik. Sonra nutfeyi bir alaka (embriyo) 
olarak yarattık, alakayı da bir çiğnem et 
şeklinde yarattık, ardından bu bir çiğnem eti 
kemikler olarak yarattık, ardından da kemik-
lere et giydirdik. Sonra bir başka yaratılışla 
onu inşa ettik. Şekil verenlerin en güzeli olan 
Allah’ın şanı ne kadar yücedir!” (Mü’minun 
suresi, 12-13-14. ayetler)

“O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve 
ölçülü bir biçim verdi.” (İnfitâr suresi, 7. ayet)

 Bu ayetlere göre; 

 I. İnsan aşama aşama yaratılmıştır.

 II. Yeryüzünde ilk yaratılan canlı insandır.

 III. Yüce Allah insana ölçülü, güzel bir şekil vermiştir.

 İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

 C) I ve III  D) I, II ve III

8. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değil-
dir?

 A) İnsan kendi bedenine de baktığında, bizim için 
yirmi dört saat boyunca hiç durmanda çalışan 
apayrı bir âlem olduğunu görecektir.

 B) Yapılan bilimsel araştırmalar evrendeki hayatın 
son derece mükemmel bir şekilde yaratıldığını 
göstermektedir.

 C) Evrendeki ölçü ve düzen, varlıklar arasında 
uyumsuzluk yaratmıştır.

 D) Kâinatta mükemmel bir düzen ve hassas 
dengeler üzerine kurulu işleyişin olması bunları 
yaratanın olduğuna delildir.
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