
1. ÜNİTE: KADER İNANCI

KONU TARAMA TESTİ

Kazanım No: 8.1.1

1. Bir insanın dünyaya sağlıklı gelmesi için anne karnında 
ortalama dokuz ay kalması Allah’ın insanlar için 
belirlediği bir kaderdir. İnsanın doğum ve gelişim 
safhaları .................... yasalar doğrultusunda 
meydana gelmektedir.

 Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden 
hangisi getirilmelidir?

 A) Fiziksel  B) Kimyasal

 C) Biyolojik  D) Toplumsal

2. 

Pınar Öğretmen

Arkadaşlar! “Biyolojik yasalara örnek 
teşkil eden Kur’an-ı Kerim ayetleri 
söyler misiniz?”

A) B)

C) D)

“Yeryüzüne bakmazlar 
mı? Orada her güzel 
çiftten nice bitkiler 
yetiştirdik.” 
(Şuarâ suresi, 7. ayet)

“Onun varlığının 
delillerinden biri de 
denizde dağlar gibi 
yüzen gemilerdir.” 
(Şûrâ suresi, 32. ayet)

“Biz rüzgarları 
aşılayıcı olarak 
gönderdik…” 
(Hicr suresi, 22. ayet)

 “(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)

 Öğretmen Pınar Hanımın sorusuna aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi doğru cevap verememiştir?

3. Öğretmenin sorduğu soruya, 8. sınıf öğrencisi Hilal 
aşağıdaki cevapları vermiştir:

 • Aynı topraktan çeşit çeşit ve farklı renklerde 
meyvelerin yaratılması

 • Hücrelerin bölünerek çoğalması

 • Bitkilerin karbondioksit kullanıp oksijen üretmeye 
uygun özellikte yaratılması 

 Buna göre öğretmen, Hilal’e hangi soruyu sormuş 
olabilir?

 A) Evrendeki fiziksel yasalara örnekler verebilir 
misiniz?

 B) İnsanın sorumlu olmadığı eylemleri nelerdir?

 C) Biyolojik yasalara örnekler verebilir misiniz?

 D) Evrendeki toplumsal yasalara örnekler verebilir 
misiniz?

4. 

 

Görseldeki gibi dev gemilerin suda batmadan 
hareket etmesi Allah’ın evrene koymuş olduğu 
hangi yasalarla ilgilidir?

 A) Fiziksel yasalar B) Toplumsal yasalar

 C) Kimyasal yasalar D) Biyolojik yasalar
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5. 

 

“Andolsun, biz insanı, çamurdan 
(süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra 
nutfe hâlinde sağlam bir karargâha 
(ana rahmine) yerleştirdik. Sonra 
nutfeyi kan pıhtısına çevirdik, kan 
pıhtısını bir çiğnemlik et yaptık, bir 

çiğnemlik etten kemikler yarattık, kemiklere de et 
giydirdik. Sonra onu başka bir yaratışla insan haline 
getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne 
yücedir.” (Mü’minun sûresi, 12-14. ayetler)

 “…Sizi dilediğimiz belli bir süreye kadar ana rahminde 
durdururuz. Sonra da sizi bir bebek olarak dünyaya 
çıkarırız. Sonra güç kuvvet kazanıncaya kadar sizi 
büyütürüz…” (Hac suresi, 5. ayet)

 Yukarıda verilen ayetler Yüce Allah’ın evrene 
koymuş olduğu hangi yasalarla ilgilidir?

 A) Fiziksel yasalar B) Biyolojik yasalar

 C) Toplumsal yasalar D) Kimyasal yasalar

6. Fransız bilim insanlarının bir dergide yayımlanan 
makalesi, Doğu Akdeniz havzasında kurulan ve 
devrinin en gelişmiş uygarlıkları olma özelliği taşıyan 
medeniyetlerin uzun kuraklıklara dayanamayarak 
yıkıldığı tezini ortaya attı. Dar ekonomik ve sosyal 
sebeplerin yanı sıra istila ve savaşlara dayanamayarak 
yıkıldıkları düşünülen Girit ve Miken gibi Yunan 
devletleri, Anadolu’daki Hitit uygarlığı ve Mısır’daki 
eski medeniyetin tarih sahnesinden çekilmesine iklim 
değişiklikleri neden olmuş.

 Bu paragrafta anlatılanlar evrensel yasalardan 
hangisiyle ilgilidir?

 A) Tarihsel yasalar B) Fiziksel yasalar

 C) Toplumsal yasalar D) Biyolojik yasalar

7. I. İnsanın yaratılış safhaları biyolojik yasalara bağlı 
mı kılınmıştır?

 II. Yüce Allah evrenin düzeni ve işleyişini birtakım 
yasalara mı bağlamıştır?

 III. Fiziksel yasalar tesadüfen gerçekleşmiş olaylar 
sonucu oluşmuş yasalar mıdır?

 Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan 
hangisinin cevabı “Evet”tir?

 A) Yalnız I  B) I ve II

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

8. 

Büyüme ve gelişme

Canlı

Toplumsal değişim

Madde

 Tabloda verilen hangi renkteki kutucuktaki kav-
ram; fiziksel yasaları çağrıştırmaktadır?

 A) Turuncu  B) Mavi 

 C) Yeşil  D) Kırmızı

9. I. İnsanın trilyonlarca hücreden meydana gelmesi

 II. Arıların bal yapmaya programlanmış bir şekilde 
yaratılması

 III. Dünya milyonlarca yıldır hiçbir zaman 
yörüngesinden çıkmadan ve belli hızla yörün–
gesinde hareket etmesi

 IV. Toplumda zenginlerin zekâtını verdikçe zengin 
ile fakir arasındaki ekonomik dengesizliğin 
azalması

 Yukarıda verilenlerden hangisi fiziksel yasalarla 
ilgili bir örnektir?

 A) I.  B) II. C) III. D) IV.
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