
 

KAYNAK: Bu sorular MEB’in yayımladığı örnek ve çalışma sorularından alınmıştır. 

Allah (c.c) evrendeki her şeyi bir plan, ölçü ve 
uyum içerisinde yaratmıştır. Canlı ve cansız 
hiçbir varlık kendi başına tesadüfen var 
olmamıştır. Bu ölçülü yaratılışın örneklerini 
hayatımızın her alanında görmek mümkündür. 
O, evrende meydana gelecek en küçük olayları 
bile bildiği için, O’nun bilgisi ve iradesi dışında 
hiçbir şey olmaz. İşte Allah (c.c)’ın ezeli olan ve 
her şeyi kuşatan bilgisi ile çizdiği plan ve 
program, ortaya koyduğu ölçü, kader olarak 
adlandırılmaktadır. 

1. Seçeneklerde verilen ayetlerden hangisi 

yukarıda verilen paragrafa örnek 

olamaz? 

A) "Allah Samed'dir." (Her şey O'na 
muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç 
değildir. (İhlas, 2) 

B) "Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve 
düzen vermiştir." (Furkan, 2) 

C) "...Onun katında her şey bir ölçü 
(miktar) iledir." (Rad, 8) 

D) "Gökleri yedi kat yaratan O’dur. 
Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik 
göremezsin.” (Mülk, 3) 
 

2. Aşağıdaki ayetlerden hangisi kaderle ilgili 

değildir? 

A) “... Onun katında her şey ölçü iledir.” (Ra’d 
suresi, 8.ayet.) 

B) “O, her şeyi yaratan, yarattığına belli bir 
ölçüye göre düzen veren Allah’tır.” (Furkan 
suresi, 2. ayet) 

C) “Şüphesiz ki biz, her şeyi bir ölçü ile 
yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet) 

D) “Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve 
kendilerine rızık olarak verdiğimizden (Allah 
yolunda) harcayan kimselerdir.” (Enfal 
suresi 3. ayet) 
 

Evrendeki her şey, Allah’ın (c.c) koyduğu 
biyolojik, fiziksel ve toplumsal yasalara göre 
hareket etmektedir. Allah’ın (c.c) evrendeki 
uyumu sağlamak için koyduğu bu yasalara 
sünnetullah veya âdetullah denir. Sünnetullah 
kavramı fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalar 

olarak üç grupta incelenmektedir. Buna göre; 
I. “Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte 

bunlardan kimi karın üstünde sürünür, 
kimi de iki ayağı üstünde yürür. Allah 
dilediğini yaratır.” (Nur, 45) 

II. “Onun varlığının delillerinden biri de 
denizde dağlar gibi yüzen gemilerdir.” 
(Şûra, 32) 

III. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden 
öncekilerin sonunun nasıl olduğuna 
bakmazlar mı?” (Fatır, 44) 

IV. “Güneş ve Ay belirli bir hesaba göre 
hareket etmektedir.” (Rahman, 5) 

3. Verilen ayet örnekleri sırasıyla hangi 

yasalara örnek olarak verilebilir? 

A) Biyolojik – Fiziksel – Toplumsal - Fiziksel 
B) Biyolojik – Toplumsal –Toplumsal-Fiziksel 
C) Biyolojik – Toplumsal – Toplumsal-Biyolojik 
D) Fiziksel – Fiziksel – Biyolojik – Fiziksel 

“Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan 
çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde 
kalmışlardır. Güneş de kendi yörüngesinde akıp 
gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen 
Allah'ın takdiri(düzenlemesi)dir. Ay’ın dolaşımı 
için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet 
o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne Güneş 
Ay’a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. 
Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”                        

(Yasin, 37-40. Ayetleri)  

Buna göre; 

I. Güneşin kendi yörüngesinde akıp 
gitmesi 

II. Ay’ın evrelerine göre şekil alması 
III. Gece ve gündüzün sırasıyla birbirini 

takip etmesi 
IV. Güneş ve Ay’ın belli bir plan 

çerçevesinde hareket etmesi 

4. Hangisi ya da hangileri kader kavramıyla 

ilişkilendirilebilir? 

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

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kaza 

olarak değerlendirilebilir? 

A) Havaya bakılırsa yağmur yağacak. 
B) Dün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 
C) Karantina günlerinde evden 

çıkmayacağız. 
D) Bu gidişle korona virüs yayılacak 
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Kerem kitapta verilen etkinliği cevaplayarak 
derse gelmiştir. Öğretmen bütün cevapların 
doğru olmadığını söyleyerek cevaplarını kontrol 
etmesini istemiştir.  

6. Kerem hangi soruları düzeltirse tabloyu 

doğru şekilde tamamlamış olur?  

A) 1-6             B) 2-6           C) 2-3             D) 2-4 

Allah (c.c.), evrenin düzen ve işleyişini birtakım 
yasalara bağlamıştır. Bunların başında fiziksel 
yasalar gelir. Fiziksel yasalar; madde ve enerjinin 
oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler 
arası ilişkilerle ilgili prensiplerdir. - - - - ayeti, 
konusu bakımından fiziksel yasaya örnektir. 
Biyolojik yasalar; canlıların yapısı, beslenmesi, 
korunması, gelişmesi ve üremesiyle ilgili 
yasalardır. - - - - ayeti, konusu bakımından 
biyolojik yasaya örnektir. Allah (c.c.), toplumsal 
olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini 
gösteren yasalar da koymuştur. Bunlara 
toplumsal yasalar denir. - - - - ayeti, konusu 
bakımından toplumsal yasalara örnektir. 

7. Metindeki noktalı yerlere aşağıdaki 

ayetlerden hangisi getirilemez? 

A) “... O her şeyi yaratmış ve yarattığı şeyleri 
bir ölçüye göre takdir etmiştir.” (Furkân 
suresi, 2. ayet) 

B) “Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, 
içinizden sadece zulmedenlere erişmekle 
kalmaz (genele etki ederek herkesi perişan 
eder)...” (Enfâl suresi, 25. ayet) 

C) “Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? 
Sonra onu belli bir süreye kadar sağlam bir 
yerde tuttuk. Sonra da ona ölçülü bir biçim 
verdik...” (Mürselât suresi, 20-23. ayetler) 

D) “Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü 
ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık 
içinde kalmışlardır.” (Yâsîn suresi, 37. ayet) 

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-
19 virüsüne karşı ilaç ve aşı araştırmaları tüm 
hızıyla devam ediyor. Bu süre zarfında bilim 
insanları çeşitli metotlara başvuruyor ve her 
ihtimali değerlendiriyorlar. Bu metotlardan biri 
olan antikor nakli ile Covid-19 virüsünü herhangi 

bir belirti göstermeden geçiren ve bağışıklık 
sistemi dirençli olan kişilerin antikorları, virüse 
daha çok maruz kalıp bağışıklık sistemi düşük 
olan kişilere nakledilip virüse karşı direnç 
sağlaması hedefleniyor.  

8. Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki 

evrensel yasalardan hangisi ile doğrudan 

ilgilidir?  

A) Fiziksel                                               B) Psikolojik 
C) Toplumsal                                         D) Biyolojik 

 

“Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru 
terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de 
neticesi bakımından daha güzeldir.”  

(İsrâ sûresi, 35. ayet)  

“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan 
ticaret hâli müstesna, mallarınızı bâtıl (haksız ve 
haram yollar) ile aranızda yemeyin…”  

(Nisâ sûresi, 29. ayet)  

9. Bu ayetler, evrendeki; I. biyolojik, II. 

toplumsal, III. fiziksel yasalardan 

hangileriyle ilgilidir?  

A) Yalnız I       B) Yalnız II       C) I ve II    D) I, III 
 

 
10.  Buna göre, aşağıdakilerden hangisinde 

doğru bir sıralama yapılmıştır? 

A) Biyolojik Fiziksel Toplumsal Fiziksel 
B) Fiziksel Fiziksel Biyolojik Fiziksel 
C) Biyoloji Fiziksel Biyolojik Fiziksel 
D) Fiziksel Fiziksel Toplumsal Fiziksel 
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