
8. SINIF 1. ÜNİTE 
KAZA VE KADER 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. ) 

 
1- Allah, evrenin düzeni ve işleyişini bir takım yasalara bağlamıştır. Bu 
şaşmaz prensiplere evrenin yasaları denir. Hangisi evrenin fiziksel 
yasalarına açıklama getiren bir ayettir 
A) Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir 
yörüngede yüzerler. 
B) O, (Allah), insanı alaktan (embriyodan) yarattı.  
C) “(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı?” 
D) Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl 
olduğuna bakmazlar mı?”  
  
2- Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yasalardan değildir? 
a) Suyun 100 derece sıcaklıkta kaynaması b) Yer çekimi kanunu  
c) Isıtılan metallerin genişletilmesi   d) Canlıların üremesi 
 
3- Aşağıdaki ayetlerden hangisi evrende fiziksel yasaların olduğuna örnek 
verilebilir?  
a) “O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede 
yüzmektedirler Enbiya-33  
b) Bu (Kur'ân), insanlar için bir açıklama, Allah'tan gereğince korkanlar 
için doğru yolu gösterme ve bir öğüttür.” Ali İmran, 138  
c) Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, 
Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. Bakara-21  
d)İnsan, kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? 
Evet, bizim, onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye 
gücümüz yeter.” Kıyamet 3-4  
 
4- Aşağıdaki ayetlerden hangisi Evrenin yasalarından Fiziksel Yasaların 
tanımı kapsamındadır? 
a) “Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah’tır.” (Furkan / 62) 
b) “Her şeyden çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.” (Zâriyât / 49) 
c) “Verdiğiniz sözü yerine getirin.” (İsrâ / 34) 
d) “Kim zerre kadar iyilik yaparsa onun karşılığını görecektir.” (Zilzâl / 7) 
 
5- Aşağıdakilerden hangisi evrensel yasalardan çıkarılabilecek bir sonuç 
değildir? 
a) Olayların belli neden sonuç içerisinde gerçekleşmesi 
b) Yasaların dünyanın her yerinde geçerli olması 
c) Bazı varlıkların tesadüfî olarak oluşması  
d) Bütün varlıklar bu yasalara uymak zorunda olması 
 
"Onun varlığının belgelerinden biri de denizde dağlar gibi yüzen 
gemilerdir." 
6- Yukarıdaki ayette aşağıdaki yasalardan hangisine işaret edilmiştir? 
A) Kimyasal yasalar   B) Fiziksel yasalar 
C) Biyolojik yasalar   D) Toplumsal yasalar  
 
"Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah'ın 
kanunudur." Yasin-38 
7- Yukarıdaki ayet Allah'ın hangi yasaları içine girmektedir? 
A) Fiziksel Yasalar   B) Kimyasal Yasalar 
C) Biyolojik Yasalar   D) Toplumsal Yasalar 
 
8- “Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbiri 
peşinden gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde 
yüzüp giden gemilerde, Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı 
canlandırdığı suda... düşünen bir toplum için (Allah'ın varlığını ve birliğini 
ispatlayan) birçok deliller vardır.” (Bakara S. – 164) ayetinde evrenin 
hangi yasalarından bahsedilmiştir? 
A) Fiziksel yasalar   B) Biyolojik yasalar      
C) Toplumsal yasalar  D) Ekonomik yasalar 
 
9- O,insanı alâktan (embriyodan) yarattı” Alâk Suresi 2.Ayet Yukarıdaki 
ayette anlatılmak istenen gerçek aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 
A) Fiziksel yasalar   B) Toplumsal yasalar 
C) Biyolojik asalar   D) Kadere iman 
 
10- Aşırı yorgunluk ve uykusuzluğu olan bir kişi, bu halde araç kullanması 
sonucunda kaza yapar ve sakat kalır. Böyle bir durumda kişi öncelikle 
aşağıdaki yasalardan hangisinin gereğini yerine getirmemiştir? 
a-) Fiziksel Yasaların   b-) Toplumsal Yasaların 
c-) Ekonomik Yasaların   d-) Biyolojik Yasaların  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
11- Balıklar suda solunum yapabilmek için solungaca, kuşlar uçabilmek 
için iki kanada ihtiyaç duyarlar. Etle beslenen hayvanların çene yapıları, 
otla beslenen hayvanların çene yapılarından farklıdır. Hayvanların vücut 
yapıları yaşamalarına uygundur. Farklı bölgelerde yaşayan hayvan türleri 
buna örnek verilebilir. 
Bu parçada sözü edilen yasa hangisidir? 
A) Biyolojik Yasalar   B) Toplumsal Yasalar  
C) Fiziksel Yasalar   D)Ekonomik Yasalar       
 
12- “…Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışları) değiştirmedikçe 
Allah onlara verdiği hiçbir nimeti değiştirmez” Yukarıda verilen Enfâl 
Suresi, 53. ayette ne vurgulanmıştır? 
A) Allah’ın sonsuz merhameti 
B) Yeri ve göğü yaratanın Allah olduğu 
C) Bir toplumda bozulmalar olduğunda Allah tarafından verilen nimetlerde 
azalma olabileceği 
D) Her canlının mutlaka ölümü tadacağı 
 
13- Aşağıdaki ayetlerden hangisi Evrenin yasalarından Toplumsal 
Yasaların tanımı kapsamındadır?  
A) “Gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren Allah’tır.” (Furkan Sûresi 62) 
B) “Her şeyden çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız.” (Zâriyât Sûresi, 
49) 
C) “Verdiğiniz sözü yerine getirin.” (İsrâ Sûresi, 34) 
D) “Şüphesiz Biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.” (Kamer, 49)  
 
14- Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletleri,işçinin emeği,bilim adamının 
düşünceleri,politikacının sözleri ve uygulamaları doğru olmadıkça 
toplumda özlenen ilerlemenin ve kalkınmanın gerçekleşmesi olanaksızdır. 
Bu parçada vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Toplumsal gelişmenin temelinde,doğru düşüncelerin savunulması yer 
alır. 
B) Toplumda dürüstlük olmadıkça toplumsal gelişme olamaz. 
C) Toplumsal kalkınma, top yekûn çalışmayla gerçekleşir. 
D) İnsanların, birbirlerinin haklarına ve düşüncelerine saygılı olması 
gerekir.  
 


