


TEST 1
Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 

Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.

Soru 1
 I. Küresel ısınma
 II. Yerçekimi yasası
 III. Meyvelerin farklı tat ve renkte olması
 IV. Mevsimlerin oluşumu

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangileri evren-
deki düzenle açıklanabilir?
A. I, II         B. I ve III        C. II ve III        D. II, III ve IV

Soru 2
Allah’ın evrene koyduğu ölçüye anlayabilmek için ken-

dimize, gökyüzüne veya yeryüzüne bakmamız yeterlidir.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir insanın evrendeki dü-
zenle ilgili, yeryüzünde görebileceği örneklerdendir?
A. “(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.
(Mürselat-20-23)

B. “Yeri döşeyen, onda oturaklı dağlar ve ırmaklar ya-
ratan ve orada bütün meyvelerden çift çift yaratan 
odur. Geceyi de gündüzün üzerine o örtüyor. Şüp-
hesiz bütün bunlarda düşünen bir toplum için ibret-
ler vardır.” (Râd-3)

C. “…Sen Allah’ın yasasında (sünnetullahta) hiçbir de-
ğişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın yasasında asla bir 
sapma da göremezsin.” (Fetih-23)

D. “Güneş ve ay belirli bir hesaba göre hareket etmek-
tedir.” (Rahman-5)

Soru 3

 Allah’ın her şeyi bir ölçüye 
göre yarattığına ilişkin 

Kuran’dan ayet örnekleri 
bulunuz.

Ahmet’in bu ödevi için aşağıdaki ayetlerden hangisi uy-
gun bir örnek değildir?
A. Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin 

sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? (Fatır; 44)
B. Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yaratma-

sında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de 
bir bak bir bozukluk görüyor musun?(Mülk; 3)

C. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dile-
yen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca 
getirendir. ( Furkan; 62)

D. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her 
biri bir yörüngede hareket etmektedir. (Enbiya; 33)

Soru 4 (TEOG)

Öğretmenin öğrencilere yönelttiği “Kaza nedir?” soru-
sunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A. Allah’ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde prog-

ramlamasıdır. 
B. İnsanı tercih etmeye ve tercih ettiğini gerçekleştir-

meye yönlendiren güçtür. 
C. Allah tarafından önceden planlanan olayların zamanı 

gelince gerçekleşmesidir. 
D. Tüm tedbirleri aldıktan sonra işin sonucunu Allah’a 

bırakmaktır. 

Soru 5

Yağmurun yağmasıyla ilgili 
yasaların Allah tarafından 

programlanması ve zamanı 
gelince Allah’ın izniyle 
yağmurun yağması bu 

konuda verilebilecek en 
güzel örneklerdir.

……ve ………. ko-
nularında bir ör-
nek verir misiniz 

öğretmenim?

 
Yukarıda öğrencinin sorduğu sorudaki boşluklara, öğ-
retmenin verdiği cevaba göre sırasıyla hangi kavramlar 
gelmelidir?
A. Kader-Fiziksel Yasa     B.  Fiziksel Yasa-Biyolojik Yasa
C. Ecel-Ömür                  D. Kader-Kaza

Soru 6
 I. Güneşin doğup batması
 II. Mevsimlerin art arda gelmesi
 III. Dünyanın belirli bir hızla dönmesi

Verilen bu bilgiler aşağıdaki ayetlerden hangisiyle ilişki-
lendirilebilir?

A. “Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz 
çevir.” (A’raf-199)

B. “Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillen-
dirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Varış O’nadır.” 
(Teğabun-3)

C. “İman edip salih ameller işleyenlere gelince halkın en 
hayırlısı onlardır.” (Beyyine-7)

D. “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. 
Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan so-
rumludur.” (İsra-36)
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TEST 1
Kaza ve kader kavramlarını açıklar. 

Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yarattığına örnekler verir.

Soru 7
“Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yarat-
masında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir 
de bir bak bir bozukluk görüyor musun? (Mülk-3)

Bu ayette Allah dini terimlerden hangisine işaret etmektedir?
A. Kaza       B. Kader  C. Düzen D. Yaratma

Soru 8

Allah’ın her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili 
olarak bize düşen görev nedir?

Yukarıda ki soruya hangi öğrenci yanlış cevap vermiştir?

A.         B.

C.         D.

Soru 9
1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

SOLDAN-SAĞA
1-Düzenli ve 
uyumlu bir bütün 
olarak düşünülen 
bütün varlıklar.
2-Allah’ın evrene 
koymuş olduğu ölçü, düzen. 
3-Allah’ın önceden planladığı şeylerin zamanı 
gelince gerçekleşmesi

Bu bulmaca çözüldüğünde, 3. sütunda yer alan harfler 
aşağıdakilerden hangisidir?

A.      B.        C.            D.

Soru 10
Evrendeki düzenle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A. Her şey bir plan ve ölçü içinde var edilmiştir.
B. Evren Allah (c.c.) tarafından yaratılmıştır.    
C. Evrenin oluşumu ve bir düzen içine girmesi kendili-

ğinden olmuştur.
D. Allah (c.c.) evreni düzenli bir şekilde yaratmıştır.

Soru 11
•	 Güneş, çekim kuvvetiyle gezegenleri kendine 

doğru çeker ve onların yörünge üzerinde kalma-
larını sağlar.

•	 Dünya, kendi ekseni etrafında belirli bir hızla 
dönmekte, gece ve gündüz oluşmaktadır.

•	 Dünya’nın uydusu olan Ay, Dünya’ya yaklaşık 
384000 km uzaklıktadır.

Evrende düzenin olmamasıyla ilgili verilen seçenekler-
den hangisi, yukarıdaki örneklerle bağlantılı değildir?

A. Eğer Güneş’in çekim kuvveti olmasaydı, gezegenler 
birbirlerine çarparak parçalanır, evrenin düzeni bo-
zulurdu.

B. Ay, daha yakın olsaydı, “gelgit” olayları daha etkili 
olurdu. Bu durumda canlılar zarar görebilirdi.

C. Atmosfer tabakası daha ince olsaydı, atmosferde ya-
narak parçalanan meteorlar, büyük kütleler hâlinde 
dünyamıza düşer ve bize zarar verebilirdi.

D. Dünya’nın dönüş hızı çok daha yavaş olsaydı gece ve 
gündüz süreleri daha uzun olurdu.

Soru 12
Çeşitli galaksiler, gezegenler ve milyonlarca yıldızdan oluşan 
evren; genişliği ve büyüklüğü ile insanları hayrete düşürür. 
Bu haliyle evren, benzersiz bir sanatçının eseri olduğu gö-
rüntüsünü verir.
Evrene bakış açısı bu şekilde olan bir kişi, aşağıdakiler-
den hangisini söylerse kendiyle çelişmiş olur?
A. Allah’ın var olduğunu
B. Evreni yaratıp ölçü koyan bir yaratıcı olduğunu
C. Evrenin kendi kendine oluştuğunu
D. Yaratıcının bir olduğunu

Soru 13

Allah’ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin 
yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine ........... denir.

Cümledeki noktalı boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangi-
si gelmelidir?
A. Kaza       B. Rızık      C. Ecel      D. Emek

Soru 14
 I.  Yağmurun ve karın yağması
 II.  Güneş ve ayın hareket etmesi
 III. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi
 IV. Depremde çürük yapıların yıkılması

Yukarıdakilerden hangisi Allah’ın herşeyi bir ölçüye göre 
yaratmasıyla ilgili yanlış bir örnektir?
A. I         B. II  C. III     D. IV

Evrende ki dü-
zeni düşünüp 
ders almak

Evrendeki ölçüyü 
bozacak davranışlar-
dan uzak durmak

Evrendeki dü-
zenle ilgili araş-
tırmalar yapmak

Evrendeki düzen-
le ilgili ayetleri 
ezberlemek
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