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Tabloda Kader ve Kaza konusu ile ilgili örnekler 

verilmek istenmiştir. 

 KADER KAZA 

I Isınan hava yükselir. Havadaki nem %100’e 

ulaşınca yağmur yağar. 

II Su 100 derecede 

kaynar. 

Bu gün Erzurum’un 

havası oldukça soğuk 

III Deprem durduğunda 

dışarı çıktık. 

Ali ve Ayşe Pazar günü 

evlendiler. 

IV Her şey ölçüyle 

yaratılmıştır. 

Depremde yan binamız 

hasar gördü. 

1. Buna göre verilen örneklerden hangisi yanlıştır? 

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

Aşağıda Allah’ın bazı sıfatları verilmiştir: 

İlim: Allah’ın her şeyi bilmesi 

Kudret: Allah’ın her şeye gücünün yetmesi 

İrade: Allah’ın istediğini istediği gibi dilemesi ve 

seçmesi Buna göre; 

“O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme 

zamanı, Güneş’i ve Ay’ı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. 

Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin 

takdiridir.” (En’âm /96) ayeti Allah’ın; 

2. I. İlim,    II. İrade,    III. Kudret sıfatlarından 

hangileriyle ilişkilendirilebilir? 

 

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

 

Üflemeli çalgılarımızdan biri olan ney, kargı 

kamışından yapılır. Ülkemizin sadece belli 

bölgelerinde yetişen bu kamışlardan ney olmaya 

uygun olanlar seçilerek kesilir ve kurumaya 

bırakılır. Kamışların düz olması önemlidir. 

Bundan dolayı eğriliği bulunan kamışlar doğru 

kamışlara bağlanarak işleme tabi tutulur ve 

sonunda onların da düzeldiği görülür. İnsanlar da 

böyledir. İyilerle, doğrularla vakit geçirdikçe 

eğrilikleri, hataları düzelir. 

Metindeki altı çizili bölüm, evrendeki; 

3. I. toplumsal, II. biyolojik, III. Fiziksel 

yasalardan hangilerine örnek 

oluşturur? 
 

A) Yalnız I                                     B) I ve II        

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

  

 

 

 

 

Kaza, Allah’ın ezelde takdir ettiği şeyleri yeri ve zamanı 

gelince ilim, irade ve takdirine uygun olarak 

yaratmasıdır.  

4. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisi 

“kaza” kapsamında değerlendirilir? 

A) Sağlıklı yaşamak istiyorsan spor yapmalısın. 

B) 
Akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli 

özelliktir. 

C) Baharın gelişiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. 

D) 
Erozyonu önlemek için ağaçlandırmaya önem 

verilmelidir. 

  

Atmosfer içinde bulunan gazlar, canlıların 

yaşayabilmesi için ihtiyaç duyulan gazlardır. 

Atmosferin yüzde 78’i azot; yüzde 21’i oksijenden 

oluşmaktadır. Canlıların solunumu, yaşamın devamı 

için gerekli olan oksijen, yakıcı bir elementtir. 

Atmosferde oksijenin çok fazla olması da en ufak bir 

kıvılcımın sönmeyen yangınlara sebep olması 

anlamına gelir. Yani oksijen yeryüzüne çökmüş olsa idi, 

bütün canlılar kolaylıkla yanacak, yok olacaktı. Allah’a 

şükür ki atmosferimizdeki %21 oranındaki oksijen %78 

oranındaki azot ile seyreltilmiştir.  

5. Verilenler hangi ayet ile doğrudan 

ilişkilendirilebilir? 

A) 

"Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip 

onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler 

çıkaran Allah’tır; izni ile denizde yüzüp 

gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri 

sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O’dur.’’ 

(İbrahim suresi, 32.ayet) 

B) 

"Denizde (yelkenlerini) bayraklar gibi (açarak) 

süzülüp giden gemiler de O’nun kudretinin 

kanıtlarındandır’’ (Şura suresi, 32.ayet) 

C) 

"O, göklerin ve yerin egemenliği kendisine ait 

olan, çocuk edinmeyen, egemenliğinde ortağı 

bulunmayan, her şeyi yaratan, yarattığına belli 

bir ölçüye göre düzen veren Allah’tır.’’ (Furkan 

suresi, 2.ayet) 

D) 

"O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki her şeyin 

rabbidir, daima galiptir, çok bağışlayıcıdır." 

(Sad suresi, 66.ayet) 
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I. Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını 

sürdürebilmesi için uyması gereken yasalara  

................... denir. 

II. Allah’ın evrendeki uyumu sağlamak için  

koyduğu yasalara ......... denir. 

III. Deney, gözlem ve araştırmalar sonucu  

keşfedilir, Canlıların doğması, gelişmesi ve  

üremesi gibi olaylar .......... yasalar kapsamında  

değerlendirilir.  

IV. Madde ve enerjinin oluşumu, yapısı, hareketi,  

değişimi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili .......  

yasalardır.  

6. Açıklamaları verilen kavramlar hangi seçenekte 

doğru bir şekilde sıralanmıştır? 

A) Fiziksel - Biyolojik - Sünnetullah - Toplumsal 

B) Toplumsal - Sünnetullah - Biyolojik - Fizikse 

C) Sünnetullah - Toplumsal - Fiziksel - Biyolojik 

D) Biyolojik - Sünnetullah - Toplumsal - Fiziksel  

  

"Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket 

ederler).Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler. Göğü O 

yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden 

sapmayasınız…" (Rahman suresi 5-8) Bu ayete göre  

I. Evrendeki mükemmel dengeye dikkat 

çekilmektedir.  

II. İnsanın, hayatını insana yaraşır biçimde 

düzenlemesi için konmuş ilâhî yasaların 

varlığından bahsedilmiştir.  

III. İnsani ilişkilerde de dengenin şart olduğu, 

bunun ise adaletle sağlanabileceği 

vurgulanmaktadır. 

7. Hangilerine ulaşılabilir? 
A) Yalnız I                                          B) I ve II        

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

 

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette evrendeki yasalar 

hakkında bilgi verilmekte ve böylece evrendeki yasalar 

ile insan arasındaki ilişkiye dikkat çekilmektedir. Bu 

anlamda Kur'an insana çeşitli sorumluluklar 

yüklemektedir.  

8. Aşağıdaki ayetlerden hangisi bu ilişki 

düşünüldüğünde içerik bakımından 

örtüşmektedir? 

A) 
“Allah insanı alaktan (embriyodan) yarattı.” (Alak 

suresi, 2.ayet) 

B) 
“Sen Allah’ın kanunlarında hiçbir değişiklik 

bulamazsın.” (Fâtır suresi, 43.ayet) 

C) 
“Güneş ve ay bir hesaba göre hareket emektedir.” 

(Rahmân suresi, 5.ayet) 

D) “Sakın bu dengeyi bozma.” (Rahmân suresi, 5.ayet) 

 Göl ve denizlerdeki tuz oranı suda yaşayan 
canlıların yaşamlarına uygun miktardadır.  

 Erişkin insan vücudunun %60’ı iyon ve diğer 
maddelerin sudaki çözeltilerinden oluşur.  

 Dünya kendi ekseni etrafında belirli bir hızla 
dönmektedir. Bu dönüş hızı olması 
gerekenden daha düşük olsaydı gece ve 
gündüzün süreleri daha uzun olurdu.  

 Cisimler arasındaki uzaklık arttıkça çekim 
kuvveti, aralarındaki uzaklığın karesi kadar 
azalır. Güneş bu kuvvetle gezegenleri 
kendine doğru çeker ve onların yörüngede 
kalmasını sağlar.  

9. Yukarıdaki cümlelerden çıkarılabilecek en 

kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 
Evrendeki ölçü ve düzenin insan hayatını 

kolaylaştırdığı 

B) Evrende biyolojik yasaların da var olduğu 

C) 
Evrendeki her şeyin bir ölçü ve düzen içinde 

yaratıldığı 

D) Evrendeki düzenin fiziksel yasalarla sağlandığı 

  

Kur’an’da “Her şeyin kaynağı bizim katımızdadır ve biz 

her şeyi kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye bir uyuma 

göre indiririz.” buyurulmaktadır. Allah’ın evrendeki bu 

uyumu sağlamak için koyduğu yasalar; fiziksel, 

biyolojik ve toplumsal yasalardır.  

10. Buna göre aşağıdaki ayetlerden hangisi 

farklı bir yasadan bahsetmektedir? 

A) 

“Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden 

ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden 

bütün çiftleri yaratan Allah’ı tesbih ederim.” 

(Yasin suresi, 36. ayet) 

B) 

“Gökte burçları var eden, onların içinde bir 

Güneş ve nurlu bir Ay barındıran Allah yüceler 

yücesidir.” (Furkan suresi, 61. ayet) 

C) 

“O insanı bir damla sudan yarattı. Fakat 

bakarsın ki (insan) Rabbine apaçık bir düşman 

oluvermiştir.” (Nahl suresi, 4. ayet) 

D) 

“Siz cansız iken size can veren Allah’ı nasıl inkar 

edersiniz? Sonra sizi öldürecek, tekrar sizi 

diriltecek ve sonunda O’na döndürüleceksiniz.” 

(Bakara suresi, 28. ayet) 
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