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1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.1

1. Mete: Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık; onlar 
ise bunun ayetlerinden yüz çevirmektedirler. (Enbiya 
Suresi, 32. ayet)

 Semih: “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan 
yaratmadık mı? İşte o suyu, belli bir süreye kadar 
sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir 
biçim verdik...” (Mürselât suresi, 20, 23. ayetler)

 Doğukan: “Her toplumun (belirli) bir eceli vardır. 
Ecelleri geldiğinde onu ne bir an erteleyebilirler ve ne 
de bir an öne alabilirler.” (A’raf suresi, 34. ayet)

 Bu kişilerin söylediği ayetlerle ilgili olarak; 

 I. Mete evrendeki fiziksel yasalarla ilgili bir ayet 
söylemiştir.

 II. Semih’in okuduğu ayet insanın özgür irade sahibi 
olmasıyla ilgilidir.

 III. Doğukan evrendeki toplumsal yasalarla ilgili bir 
ayet söylemiştir.

 İfadelerinden hangileri söylenebilir?

 A) Yalnız I  B) Yalnız II

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

2. 

 Gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık; onlar ise bunun 
ayetlerinden yüz çevirmektedirler. (Enbiya Suresi, 32. 
ayet)

 Bu ayet Yüce Allah’ın evrene koymuş olduğu ya-
salardan hangisiyle ilgilidir?

 A) Biyolojik yasalar B) Toplumsal yasalar

 C) Fiziksel yasalar D) Tarihsel yasalar

3. 

A) B)

C) D)

Toplumsal yasalar Biyolojik yasalar

Hukuki yasalar Fiziksel yasalar

İnsanın iki ayağı üzerinde durabil-

mesi ve hareket edebilmesi

İnsanın anne rahminde aşama 

aşama yaratılması

Bazı hayvanların hem karada hem 

de suda yaşayabilecek özellikte 

yaratılması

•

•

•

 Öğretmen Ömer Bey’in öğrencilere yönelttiği 
“Arkadaşlar! Tahtaya yazdığım örnekler hangi 
evrensel yasayla ilgilidir?” sorusuna aşağıdaki hangi 
öğrenci doğru cevap vermiştir?

 

4. Öğretmen: Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde bu yasalara 
dikkat çekmekte, canlıların yapısı, büyümesi, üremesi, 
gelişmesi, korunması gibi konularda bilgiler 
vermektedir. Bu yasalarla ilgili bir ayette şöyle 
buyrulur: “Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada her güzel 
çiftten nice bitkiler yetiştirdik.” (Şuarâ suresi, 7. ayet.)

 Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi 
öğretmenin bahsettiği yasalara örnek teşkil 
etmez?

 

 A) Develerin yaşadığı çöl şartlarına uygun olarak 
günlerce susuzluğa dayanıklı özellikte yaratılması

 B) Bukalemunun bulunduğu ortamın rengini alarak 
düşmanlarından korunması

 C) Rüzgârların bitkilerde üremeyi sağlayan tozları 
taşıyarak aşılamayı sağlaması

 D) Güneşin yakıtı milyonlarca yıldır hiç bitmeden 
devam edip, Güneş‘in hiç sönmemesi
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5. Evrensel Yasalar Örnekler

1. Fiziksel yasalar
Uzayda milyonlarca 
yıldızın hareket etmesi-
ne rağmen hiç birinin 
birbirine çarpmaması

2. Toplumsal yasalar
Eğitimsiz toplumlarda 
suç oranının daha yük-
sek olması

3. Biyolojik yasalar
Karpuzun insanın suya 
ihtiyaç duyduğu yaz 
ayında çok sulu bir 
meyve olarak gelişmesi

4. Toplumsal yasalar
İnsanda dolaşım, sindi-
rim, boşaltım gibi sis-
temlerin olması

 Yukarıda tabloda evrensel yasalar ve bunlarla ilgili 
örnekler eşleştirilmiştir.

 Buna göre hangi satırda yanlış eşleştirme yapıl-
mıştır?

 A) 1.  B) 2. C) 3. D) 4.

6. 
“Sizden önce, Allah’ın koymuş olduğu hayat 

kanunlarına uygun olarak nice olaylar, ümmet-

ler geçti… İsterseniz dünyayı gezip dolaşın da 

dini yalan sayanların akıbetlerini görün!” (Al-i 

İmrân suresi, 137. Ayet)

“Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden önceki-

lerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı?...” 

(Fatır suresi, 44. ayet)

 Tabloda evrensel yasalardan biriyle ilgili örnek 
ayetlere yer verilmiştir.

 Bu göre bu ayetler aşağıdaki hangi evrensel 
yasayla ilgilidir?

 A) Toplumsal yasalar B) Tarihsel yasalar

 C) Biyolojik yasalar D) Fiziksel yasalar

7. Timsahlar, bataklıklarda ve su kenarlarında yaşayan 
sürüngenlerdir. Sıcak bölgelerde yaşarlar. İri yapılı, 
kalın ve kabuksu derileri vardır. Dişleri çok kuvvetlidir. 
Üst çenesi hareket eder. Suda yüzerken etrafı rahatça 
görebilir, sesleri duyabilirler. Genellikle gündüz 
dinlenip gece avlanırlar. Balık, kuş ve memeli canlılarla 
beslenirler. Dişlerini, avlarını parçalamada kullanırlar. 
Çiğnemeden yutarlar. Dişleri kullanılmaz olunca yeni 
dişler çıkar. Yumurtalarını karaya bırakırlar. Bir çukur 
açarlar ve koydukları yumurtalarının üstünü kumla 
örterler. Birkaç ay sonra yumurtadan yavruları çıkar. 
Kumların altından yavrusunu çıkaran anne timsah, 
dişleri arasında yavrusunu su kıyısına götürür. 6 - 8 
hafta yavrularını yırtıcı kuşlar ve tehlikelerden korur. 
Yavru timsahlar balık yumurtaları, salyangoz ve su 
böcekleri ile beslenir.

 Yukarıdaki paragrafta anlatılanlar Yüce Allah’ın 
evrene koyduğu hangi yasayla ilgilidir?

 A) Fiziksel yasalar B) Biyolojik yasalar

 C) Toplumsal yasalar D) Sosyolojik yasalar

8. Hiç düşündünüz mü? Tonlarca yük taşıyan gemiler, 
hiç batmadan suyun üzerinde seyahat edebiliyoruz. 
Peki nasıl? Eğer bir cisim, su yüzeyinde batmadan 
durup yüzebiliyorsa ağırlığı, sudaki kaldırma kuvvetine 
eşittir. Gemilerin tonlarca yükü su yüzeyinde 
taşıyabilmeleri için en alt kısımlarının hacimleri 
genişletilir. Böylece gemiler kendi ağırlıklarıyla suyun 
kaldırma kuvvetini dengeleyip su üstünde durabilir. 
Gemilerin su üstünde durmalarını sağlayan diğer 
etken de “denge”dir.

 Buna göre gemilerin suda batmadan hareket 
etmesi aşağıdaki hangi yasayla ilgilidir?

 A) Fiziksel yasalar B) Biyolojik yasalar

 C) Toplumsal yasalar D) Tarihsel yasalar
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                     Hazırlayan
     Dkab Öğretmeni Onur YİĞİT


