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1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ

Test

EVRENDEKİ YASALAR – 1

Kazanım No: 8.1.1

1.

3.
• Gelir dağılımının adil olduğu toplumlarda yoksulluğun azalması

• Peygamberlerini dinlemeyen toplumların Allah tarafından cezalandırılması

• Ahlaksızlığın arttığı toplumlarda
suçların artması

Yüce Allah balıklara suda solunum yapmaları için
solungaç, kuşlara uçabilmeleri için kanatlar,
deveye de yaşadığı çöl ortamına uygun olarak
günlerce su içmeden hayatta kalabilecek özellikler vermiştir. Yine aynı şekilde penguen ve kutup
ayısı gibi canlıları soğuk kış şartlarına uygun olarak yaratırken, aslan, kaplan gibi hayvanları da
avlanıp yiyecek bulacak özellikte yaratmıştır.
Bu parçada hangi evrensel yasadan bahse–
dilmektedir?

Öğretmen Mehmet Bey’in öğrencilere yönelttiği
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım örneklerin konusu
nedir?” sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden
hangisidir?

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

A) Fiziksel yasa örnekleri
B) İnsan iradesi ve kader
C) Toplumsal yasa örnekleri
D) Seçime dayalı eylemlerimiz

4.

Allah’ın evren için koymuş olduğu yasalar düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden
farklı bir yasa ile ilgilidir?
A) Arıların bal yapmaya programlanmış bir şekilde
yaratılması
B) Buharlaşan havanın yağmur, kar olarak düşmesi
C) Bukalemunun bulunduğu ortamın rengini alarak
düşmanlarından korunması

2.

★ Yüksekten atılan bir cismin yere düşmesi
▲ Savaş nedeniyle Suriye’deki insanların

D) Sürü içindeki zayıf ve güçsüz hayvanın daha
kolay avlanması
başka

ülkelere göç etmek zorunda kalması

●

Penguenlerin soğuk kış şartlarına uygun olarak
yaratılması

Bu sembollerle verilen örnekler, aşağıdaki hangi
evrensel yasayla ilişkilendirilebilir?

5.

Kur’an belirtilen toplumsal yasaları dikkate alan
bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini
yapması beklenmez?

★

▲

●

A)

Fiziksel

Toplumsal

Evrensel

B)

Biyolojik

Fiziksel

Kimyasal

C)

Fiziksel

Toplumsal

Biyolojik

C) Sosyal hayatta adalet duygusuna zarar verecek
davranışlardan kaçınması

D)

Biyolojik

Toplumsal

Fiziksel

D) Trafik kurallarına dikkat etmeden araç kullanması

A) Cömert ve yardımsever biri olması
B) Kul hakkında riayet etmesi

Hazırlayan
Onur Yiğit (Onur Hoca)
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6.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nisanur
Hanım 8/A sınıfında ders anlatmaktadır: “İnsanlar arası ilişkiler, toplumun değişmesi ve

Elle beslenen
hayvanların çene
yapıları, otla beslenenlerkinden farklıdır.

gelişmesi ile ilgili yasalardır. Toplumsal olaylar

Yılan, kaplumbağa gibi
hayvanlar hava
ısınıncaya kadar kış
uykusuna yatarlar.

arasında var olan sebep sonuç ilişkisini gösterir.
Kur’an-ı Kerim, bu yasaların işleyişi hakkında
düşünmeyi ve buna göre davranmayı öğütler.

Verilen görsel evrendeki yasalardan hangisiyle
ilgilidir?
A) Biyolojik yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Hukuksal yasalar

D) Fiziksel yasalar

Bu yasalara Kur’an-ı Kerim’den şu ayeti örnek
verebiliriz: “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl
olduğuna bakmazlar mı?” (Fâtır suresi, 44.
ayet.)

Buna göre Öğretmen Nisanur Hanım’ın derste anlattığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

7.

1.

Fiziksel yasalar

2.

Kimyasal yasalar

3.

Biyolojik yasalar

4.

Toplumsal yasalar

A) Tarihsel yasalar

B) Biyolojik yasalar

C) Toplumsal yasalar

D) Fiziksel yasalar

Yukarıdaki tabloda hangi satırdaki verilen evrendeki yasalardan birisi değildir?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

10.
“Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara), akar gider
8.

•

Suyun kaldırma kuvveti

•

Suyun buharlaşması

•

Hava basıncı

•

Yer çekimi

yörüngesinde. İşte bu çok güçlü ve her şeyi
bilen Allah’ın yaratmasıdır…” (Yâsin suresi,
37-40 ayetler)

Yukarıda verilen örnekler aşağıdaki hangi evrensel
yasa ile ilgilidir?

Bu verilen ayetler aşağıdaki hangi evrensel
yasayla ilgilidir?

A) Kimyasal yasalar

B) Toplumsal yasalar

A) Kimyasal

B) Fiziksel

D) Biyolojik yasalar

C) Biyolojik

D) Toplumsal

C) Fiziksel yasalar

