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1. ÜNİTE: KADER İNANCI
KONU TARAMA TESTİ
EVRENDEKİ YASALAR – 2

1.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur Bey 8/B
sınıfında ders anlatmaktadır: “Madde ve enerjinin
oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası
ilişkiler ile ilgili prensiplerdir. Bu yasalar deneye,
gözleme ve araştırmaya dayalı olduğu için evrensel
ve değişmez bir niteliğe sahiptir. Bu yasalar Yüce
Allah’ın evrende yarattığı düzenin daha iyi
anlaşılmasına yardımcı olur. Öğretmen Onur Bey bu
ifadeleri dile getirdikten sonra öğrencilerinden
bahsettiği yasalarla ilgili örnekler vermelerini istemiştir
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3.

barındıran galaksilere kadar her şey birbiriyle uyum
içinde hareket etmektedir. Dünya hem kendisi ekseni
etrafında hem de Güneş’in etrafında belli bir hesaba
göre dönmektedir. Uzayda bütün gökcisimleri hareket

Öğrenciler şu örnekleri vermiştir:
Abdullah: Suyun belli bir derecede donması
Emine: Isınan metallerin genleşmesi

ettiği halde hiçbiri birbirine çarpmamakta, Allah’ın
evrene koyduğu fiziksel yasalar gereği bir saat gibi hiç
aksamadan işlemektedir. Evrendeki Yüce Allah’ın
yarattığı bu düzenli işleyiş sayesinde insanoğlu hiçbir
zaman; Dünya Güneşin çekim alanından çıkıp da bir
yıldıza çarparsa ne oluruz!” gibi endişeler taşımaz.

Rana: Kutup ayılarının soğuk kış şartlarına uygun
şekilde yaratılması
Hiranur: Maddenin atomlardan yaratılmış olması
Bu öğrencilerden hangisi öğretmenin anlattığı
konuyla ilgili yanlış örnek vermiştir?
A) Abdullah

B) Emine

C) Rana

D) Hiranur

Evrende en küçük atomdan içinde milyarlarca yıldızı

Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Evrende hassas dengeler üzerine kurulu
mükemmel işleyen bir düzen vardır.
B) Dünyamız ve Güneş belli hesaplarla hareket
etmektedir.
C) Dünyada mükemmel bir bitki ve hayvan çeşitliliği
vardır.
D) Yüce Allah’ın kâinata koyduğu fiziksel yasalar
gereği kâinatta ölçülü bir yaratılış vardır.
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I.

Atmosferin dünyamızı zararlı ışınlardan koruyucu
özellikte yaratılması

II. Hayvanların bir kısmının yumurtlama ile bir
kısmının da doğum yoluyla çoğalması

İnsanın yaşaması için
solunum, sindirim ve
dolaşım gibi sistemlere
sahip olması gerekir.

Bitkilerin büyüyüp
gelişmesi için suya ve
güneşe ihtiyacı vardır.

Verilen görsel evrendeki yasalardan hangisiyle
ilgilidir?

III. Kuraklık ve açlık nedenleriyle insanların
bulunduğu yerden göç etmek zorunda kalması
Yukarıdaki verilen I,II, III. olarak numaralandırılan
örneklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. örnek toplumsal yasalarla ilgilidir.
B) II. örnek biyolojik yasalarla ilgilidir.

A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) I. yasa örneği Allah’ın kâinatta yarattığı düzenin
daha iyi anlaşılmasına yardımcı olur.

C) Kimyasal yasalar

D) Biyolojik yasalar

D) III. örnek toplumsal yasalarla ilgilidir.
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Dünyamızın etrafını saran atmosfer tabakası,
insanoğlunun hayatının devamı için son derece hayati
öneme sahiptir. Atmosfer dünyamıza gelen irili ufaklı
pek çok göktaşını eriterek yok eder, Güneş’in zararlı
ışınlarından canlıları korur. Dünya, uzayın dondurucu
soğuğundan yine atmosfer sayesinde korunur.

7.

Metinde anlatılan bu durumu en iyi açıklayan ayet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) “Bütün göklerde ve yerde ne varsa hepsi
Allah’ındır! Sonunda kötülük yapanları yaptıkları
ile cezalandıracak; güzellik yapanları da daha
güzeliyle mükâfatlandıracak! (Necm suresi, 31.
ayet)

Görseldeki gibi arıların bal yapmaya programlanmış bir şekilde yaratılması Yüce Allah’ın evrene
koymuş olduğu hangi yasalarla ilgilidir?

B) “Hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı
(şeyler) ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir
kısmını da yersiniz.” (Nahl suresi, 5. ayet)

A) Fiziksel yasalar

B) Toplumsal yasalar

C) Kimyasal yasalar

D) Biyolojik yasalar

C) “İçinden taze et (balık) yemeniz ve takacağınız
bir süs (eşyası ) çıkarmanız için denizi emrinize
veren O’dur...” (Nahl suresi, 14. ayet)
D) Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık; onlar ise
bunun ayetlerinden yüz çevirmektedirler. (Enbiya
Suresi, 32. ayet)
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Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 8/C sınıfında
ders anlatmaktadır.

•

Allah’ın evrende koymuş olduğu tüm yasalara
denir.”

•

Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin takdir ettiği
şeyleri zamanı gelince bu plana uygun olarak
meydana getirmesidir.

Öğretmen: Bu yasalar, canlıların yapısı, beslenmesi,
doğumu, ölümü, korunması, gelişmesi, üremesi vb.
ile ilgili yasalardır. Bu yasalar da evrenseldir. Yüce
Allah, canlıların yaratılışını ve yaşamlarını bu yasalara
bağlı kılmıştır.

•

Allah’ın her şeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum
içinde programlamasına, takdir etmesine denir.

Buna göre öğretmenin anlattığı konu aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda verilen tanımlarla aşağıdaki kavramlar
eşleştirildiğinde hangi kavram açıkta kalır?

A) İnsan iradesi ve kader
B) Biyolojik yasalar

A) Madde

B) Sünnetullah

C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır

C) Kaza

D) Kader

D) Fiziksel yasalar

