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Öz güven

KAZA VE KADER 
İNANCI

� Kaza ve Kader İnancı

� Allah Herşeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır

� Fiziksel Yasa

� Biyolojik Yasa

� Toplumsal Yasa

� İnsan İradesi ve Kader

� Ömür ve Ecel

� Emek ve Rızık

� Tevekkül

� Başarı ve Başarısızlık

� Sağlık ve Hastalık

� Bir Peygamber Tanıyorum (Hz. Musa)

� Bir Ayet Tanıyorum : Ayet-el Kürsi ve Anlamı
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Kaza ve Kader İnancı

1. Evrenin yaratılması, bir düzen içinde devam etmesi ve son 
bulması Allah’ın (c.c) onaylaması ile gerçekleşmektedir. Her 
şeyi yaratan, düzene koyan ve yöneten Allah’tır. Kur’an-ı Ke-
rim’de bu konu şu şekilde anlatılmaktadır. ……………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
………………………………………

 Düşüncenin akışına göre boş bırakılan yere aşağıdaki 
ayetlerden hangisi getirilmelidir? 

A) “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme 
zamanı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. 
Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdi-
ridir (ölçüp biçmesidir).” (En’am suresi, 96. ayet)

B) “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.”    
(Tin suresi, 4. ayet)

C) ‘‘Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da 
sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne 
gebe kalır ne doğurur…” (Fatır suresi, 15. ayet)

D) “Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Par-
çalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. 
Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi 
birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler ol-
muştunuz…” (Al-i İmran suresi, 103. ayet)

2.  I.   Ne yapayım kaderim böyleymiş!

II. Kader mahkûmuyuz elden ne gelir?

III. Kader utansın!

IV. Alın yazım kör talihim!

     Öncüllerdeki örnekler için aşağıdakilerden hangisini 
söylemek doğru olur?

A) İslam dininin söylemlerine uygun kader anlayışıdır.

B) İnsan hayatını anlamlandıran kader anlayışıdır.

C) İnsan iradesini aktif hale getiren kader anlayışıdır.

D) Yanlış kader anlayışıdır.

3. Öğretmen: Kelime olarak bir şeye gücü yetmek, biçimlendir-
mek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukaye-
se etmek anlamlarına gelir. Terim olarak ise Allah’ın (c.c.) 
sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her 
şeyi takdir etmesidir. Yine varlıkları istediği şekilde ve biçim-
de yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını ön-
ceden bilmesi ve düzenlemesidir.

 Öğretmenin verdiği bilgi aşağıdaki sorulardan hangisi-
nin cevabıdır?

A) Evren nedir?

B) Kader nedir?

C) Düzen nedir?

D) Kaza nedir?

4.  Allah’ın olmuş ve olacak olan her şeyi planlaması, takdir et-
mesidir. İnsanların özgür iradeleriyle yapacaklarını önceden 
bilmesi ve düzenlemesidir.

 Ezelde bilinen ve takdir edilen her şeyin yeri ve zamanı gel-
diğinde Allah tarafından yaratılmasıdır.

 Açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangileri ile doğru-
dan ilişkilendirilir?

A) Ecel – Ömür 

B) Emek – Rızık 

C) Sağlık – Hastalık 

D) Kader – Kaza 

5. I.    Kader ve kaza İslam dininin inanç esaslarından biridir.

II.  Varlıklar arasında muhteşem bir uyum vardır.

III.  Evrendeki her şey tesadüfen yaratılmıştır.

IV.  Yaratma sürekli olarak devam etmektedir.

   Numaralandırılmış cümlelerle verilen bilgilerden kaç ta-
nesi doğrudur?

A) 1  B) 2  C) 3 D)  4
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Öz güven

Kaza ve Kader İnancı

6. 
Suyun kaldırma kuvvetinin Allah tarafından programlanması kaza olarak değerlendirilir.

Yer çekiminin Allah tarafından programlanması kaderdir.

Planlanan her şeyin yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleşmesi kazadır.

Olacak olanların önceden Allah tarafından planlanması ve onaylanması kaderdir.

Yüksekten bırakılan bir cismin yer çekimi kanununa uygun olarak yere düşme anı kaderdir.

 Kader ve kaza ile ilgili bilgilerden doğrular (D) yanlışlar (Y) ile işaretlendiğinde sıralama nasıl olur? 

A) D

D

D

Y

Y

B) Y

Y

Y

D

D

C) Y

D

Y

D

Y

D) Y

D

D

D

Y

 

7.      •    Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir.

• Allah’ın (c.c.) her şeye gücünün yetmesi, dilediğini dilediği şekilde var ya da yok etmeye güç yetirmesidir. Gücünün sonsuz ve 
sınırsız olmasıdır.

• Allah’ın (c.c) bir şeyi dilemesi, dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır. 

 Cümlelerde Allah’ın sıfatları ile ilgili hangi kavramın açıklaması yapılmamıştır?

A) Kudret   B) İlim C) Tekvin  D) İrade 
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Allah Herşeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır 02

1.     I. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın ya-
ratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha 
bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” 

  (Mülk suresi, 3. ayet)

II. “Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” 

(Kamer suresi, 49. ayet)

III. “Geceyi ve gündüzü, Güneşi ve Ayı yaratan odur. Her biri 
bir yörüngede hareket etmektedir. “ 

(Enbiya suresi, 33. ayet)

IV. “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonu-
nun nasıl olduğuna bakmazlar mı?’’ 

(Fatır suresi, 44. ayet)

 Öncüllerdeki ayetlerden hangisi ya da hangileri evren-
deki ölçü ve düzenle doğrudan ilişkilendirilir?

A) Yalnız I  B) I – II 

C) I – II – III  D) I – II – IV 

  

2. Evrende var olan her şey bir ölçü ve düzen içerisinde hareket 
eder. Allah (c.c ) her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde yarat-
mıştır. Kur’an’da bu konuya dikkat çeken pek çok ayet vardır.

  Aşağıdaki ayetlerden; 

I- “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla ölü 
bir memlekete hayat veririz.” ( Zuhruf suresi, 11.ayet)

II- “Allah her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen ver-
miştir.” (Furkan suresi, 2.ayet)

III- “Yeryüzündeki her canlının rızkı yalnızca Allah’a (c.c) ait-
tir.” ( Hud suresi, 6.ayet)

IV- “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın ya-
ratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha 
bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” (Mülk 
suresi, 3.ayet)

   Hangileri parçada anlatılan konuyu destekler?

A) I - III B) I – II 

C) I – II – III  D) I – II – IV 

3. Allah var olan her şeyi bir plan ve düzene göre yaratmıştır. 
Bunun örneklerini evrende var olan bütün varlıklarda görebi-
liriz. Bu örneklerden biri de arılardır. Arılar; çok uzaklardaki 
çiçekleri dolaşarak kovanına çiçek özü getirirler. Bunu ya-
parken aralarında mükemmel bir iş bölümü olduğuna şahitlik 
ederiz. Ayrıca arıların yön bulmak için özel yetenekleri vardır. 
Kovan içindeki nem dengesini sabit tutmak için özel bir yön-
tem geliştirmişlerdir.

 Metinde anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Arıların muhteşem yetenekleri vardır.

B) Arılar bal yapmak için çok uzaktaki çiçeklere giderler.

C) Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır.

D) Her grup arının ayrı bir görevi vardır.

4.   “O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme za-
manı, Güneşi ve Ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün 
bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir (ölçüp 
biçmesidir).” (En’am suresi, 96. ayet)

 Ayete göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Geceyi ve gündüzü yaratan Allah’tır.

B) Güneşin ve ayın ölçülü olarak yaratılması Allah’ın isteğiy-
le gerçekleşir.

C) Allah her şeye güç yetirir.

D) Diğer varlıklarda olduğu gibi Ay’ın ve Güneş’in de bir 
sonu vardır.

5.      I.    “De ki hak Rabbinizdendir. Dileyen inansın , dileyen inkar 
etsin……” (Kehf suresi, 29.ayet)

II. “O ki birbiriyle ahenktar yedi göğü yaratmıştır.’’ (Mülk su-
resi, 3.ayet)

III. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 
49.ayet)

IV. “Göğü Allah yükseltti ve dengeyi O koydu. Sakın dengeyi 
bozmayın.” (Rahman suresi, 7-8.ayetler) 

 Yukarıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerinden 
farklıdır?

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

10
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Öz güven

Allah Herşeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır02

6. 
Öğretmen öğrencilere döner ve derki çocuklar; Evrendeki 
ölçü ve düzene ne gibi örnekler verebilirsiniz?

Öğrenciler; 

Zehra    : Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi

Mehmet : Mevsimlerin oluşumu 

Ali          : Gökdelenlerin çelikten yapılması

Ebrar     : Dünyamızın güneşin etrafında dönmesi

diyerek öğretmenin sorusunu cevaplarlar. 

                       

 

 

 Buna göre öğretmenin sorusuna doğru cevap vereme-
yen öğrenci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zehra  B) Mehmet

C) Ali  D) Ebrar

7.    “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ar-
dınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler 
vardır.” (Âl-i İmrân suresi, 190. ayet.) 

 “Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size 
şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle 
rızıklandıran Allah’tır. İşte Allah sizin Rabbinizdir. Âlemlerin 
Rabbi Allah, yücelerden yücedir.” (Mü’min suresi, 64. ayet.)

 Ayetlere göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla-
maz?

A) Evrenin muhteşem şekilde yaratılmasından ders almalıyız. 

B) Yeryüzünü ve gökyüzünü yaratan Allah’tır.

C) Ahirete iman inanç esaslarından biridir.

D) İnsanı bir ölçü ve düzene göre yaratan Allah’tır.

8.    “Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler, 
yıldızlar ve ağaçlar Allah’a secde etmektedirler. Göğü Allah 
yükseltti ve mizanı (dengeyi) O koydu. Sakın dengeyi boz-
mayın.”  (Rahman suresi, 5-8.ayetler)

 Ayetlerde aşağıdaki bilgilerden hangisine vurgu yapıl-
mamıştır?

A) Düzeni oluşturan Allah’tır.

B) Ağaçlar, yıldızlar ve bitkiler Allah’ın emirlerine uyarlar.

C) Güneş ve ay planlı bir şekilde hareket etmektedir.

D) Evrendeki düzenin bir sonu vardır.

9.    I. “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahmân’ın ya-
ratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha 
bak! Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?” (Mülk 
suresi, 3. Ayet) 

II. “Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık” (kamer suresi,49.
ayet)

III. “Her şeyin, kaynağı bizim katımızdadır ve biz her şeyi, 
kusursuzca belirlenmiş bir ölçüye, bir uyuma göre indiri-
riz.” (Hicr suresi, 21. Ayet)

IV. “ Göğü Allah yükseltti. Ve dengeyi O koydu. Sakın den-
geyi bozmayın.” (Rahman suresi 7 – 8. Ayetler) 

 Numaralandırılmış ayetlerden hangisi ya da hangileri 
ölçü ve düzenle ilgilidir?

A) Yalnız IV B) I - III 

C) II - III - IV D) I - II - III - IV 

10.  Etle beslenen hayvanların çene yapıları ile otla beslenen 
hayvanların çene yapıları birbirinden faklıdır. Kuşlar uçabil-
mek için kanatlarla yaratılmışken, balıklar solunum yapmak 
için solungaçlı olarak yaratılmışlardır. Suyun yoğun olduğu 
yerlerdeki hayvanların vücut yapısı ile suyun çok nadir oldu-
ğu yerlerdeki hayvanların vücut yapısı aynı değildir. Sıcak 
bölgelerdeki hayvanların deri ve tüy yapısı soğuk bölgelerde 
yaşayan hayvanlardan oldukça farklıdır. Bütün bu farklılıklar 
bulundukları çevrede daha rahat yaşamaları için Allah ta-
rafından ölçülü olarak yaratılmasıyla gerçekleşir. O zaman 
şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Allah var olan her şeyi bir den-
ge ve düzenle yaratmıştır.

 Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşıla-
maz?

A) Allah her şeyi bir ölçü ile yaratmıştır.

B) Hayvanların vücut yapıları yaşayacakları bölgeye göre 
değişir.

C) Mevsimlerin oluşumu dünyanın güneş etrafında dönme-
siyle gerçekleşir.

D) Otla beslenen hayvanların çene yapıları ile etle beslenen 
hayvanların çene yapıları aynı değildir.
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03Fiziksel Yasa

1. Arkadaşlarım çok neşeliydi. Sıkıcı bir dersten çıkıp labora-
tuvarda deney yapacaktık. Dersin öğretmeni ders zili çal-
dığında sınıfa geldi. Yoklamaları aldı. Hemen laboratuvara 
götürdü. Bu derste suyun sıfırın altında donduğunu yüz de-
receye ulaştığında kaynadığını deney yaparak öğrendik. Bir 
şeyi deneyle öğrenmek bana ve arkadaşlarıma keyif verdiği 
için bu dersi her zaman iple çekiyoruz. Dersin nasıl geçtiğini 
anlamıyoruz bile…..

 Bu metin evrendeki;

I. Fiziksel 

II.  Biyolojik 

III.  Toplumsal 

 Yasalardan hangileri ile ilgili bilgi içerir? 

A) Yalnız I  B) I – II 

C) II – III  D) I – III 

  

2.  

Sünnetullah nedir? 
Diye sorar.

İnsanın iki seçenekten birini tercih 
etmesidir.
Tüm tedbirleri aldıktan sonra 
sonucu Allah’a havale etmesidir.
Allah’ın evrene koymuş olduğu 
yasaların tümüdür.
İnsanların yaptıklarının sonucuna 
katlanmasıdır.

Ahmet 

Ebru

Selim  

Neslişah

:

:

:

:

AhmetÖğretmen Ebru Selim Neslişah

 

 Hangi öğrenci öğretmenin sorusuna doğru cevap ver-
miştir?

A) Neslişah

B) Selim 

C) Ebru 

D) Ahmet 

3. –    Depremde dayanıksız yapılan binaların çökmesi

– Karın tane tane yağması ve yeryüzünü beyaz bir örtünün 
kaplaması

– Güneş ve ayın kendine has düzenle hareket etmesi

– Gece ve gündüzün birbiri ardınca gelmesi

 Bu örnekler  evrendeki; 

I. Fiziksel 

II.  Biyolojik 

III.  Toplumsal 

 Yasalardan hangileri ile ilişkilendirilir?

A) Yalnız I  B) Yalnız II

C) II – III  D) I – III 

4. Kur’an ayetleri incelendiğinde evrendeki yaratılışın muhte-
şem olduğunu birçok örnekle görmüş oluruz. Bu mükemmel 
yaratılış şu anda olduğu gibi kıyamet gününe kadar da de-
vam edecektir. Evrendeki ölçü ve düzen birtakım yasalarla 
gerçekleşmektedir. Bunlar Fiziksel, Biyolojik ve Toplumsal 
yasalardır. 

 Yasaların genel adı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle 
ifade edilir?

A) Tevekkül B) Kaza 

C) İlim  D) Sünnetullah

5. Bilgisayardan otomobile, buzdolabından ütüye, telefondan 
televizyona kadar birçok ürün  ………………….yasaları in-
celeyerek geliştirilmiş üretilmiş ve insanların kullanımına su-
nulmuştur.

 Parçanın boşluğunu aşağıdakilerden hangisiyle doldur-
mak daha uygun olur?

A) Fiziksel  B) Kimyasal 

C) Toplumsal  D) Biyolojik 
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03 Fiziksel Yasa

6.                                       

 Gemiler suyun kaldırma kuvvetiyle tonlarca ağırlıktaki yüklerini dünyanın değişik yerlerine taşırlar. Fırtınalarda ise kendilerini atacak bir 
liman ararlar. Günlerce haftalarca ya da aylarca geri dönmezler. Suyun kaldırma kuvveti olmasa bu yolculuk nasıl gerçekleşecekti?

 Bu olay evrensel yasalardan …………………yasa ile ilişkilidir.

 Metindeki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

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

7.    Geçen yıl sünnet oldum. Bir hafta sonra sekizinci sınıf abilerim beni ziyaret ettiler. Kendi aralarında biraz da gülerek Sünnetullah 
kavramını konuşuyorlardı. Belli ki okulda öğretmen bu konuyu anlatmıştı. Merak ettim. Sünnetullah nedir?

 Parçadaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Allah’ın gizli açık her şeyi bilmesidir.

B) Allah’ın evrendeki düzeni devam ettirmek için koyduğu yasaların genel adıdır.

C) Tedbiri alıp takdiri Allah’a bırakmadır.

D) Planlanan her şeyin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesidir.

8.      “... Onun koyduğu yasalarla denizde akıp gitsin diye gemileri de hizmetinize verdi...” (İbrâhim suresi, 32. Ayet) 

  ayetin konusu evrendeki yasalardan;

I.  Fiziksel 

II.  Biyolojik

III. Toplumsal 

 Yasalardan hangileri ile ilgilidir?

A) Yalnız I  B) I – III  C) II – III  D) I – II – III 
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1.          

AhmetÖğretmen

Tüm canlılar varlıklarını sürdürmek için oksijene ihtiyaç 
duyarlar. Denizde yaşayan canlılarla tatlı suda yaşayan 
canlılar farklı özelliklere sahiptir. Kutupta yaşayan canlılarla 
sıcak yerlerde yaşayan canlıların vücut yapıları birbirinden 
farklıdır. Bütün bunlar biyolojik yasaların konusudur.

Öğretmenim biyolojik 
yasaya işaret eden bir 
ayet okuyabilir miyim?

 Öğretmen evet deyince Ahmet aşağıdaki ayeti okumaya başlar.

 Buna göre Ahmet’in okuduğu ayet hangi seçenekte ve-
rilmiştir?

A) “Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonu-
nun nasıl olduğuna bakmazlar mı?” (Fatır suresi, 43. ayet)

B) “Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her 
biri bir yörüngede hareket etmektedir.” ( Enbiya suresi, 3. 
ayet) 

C) “……Biz insanı alaktan (yapışkan bir sıvıdan) yarattık.” 
(Allak suresi, 2. ayet) 

D) “Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Göğü 
Allah yükseltti ve mizanı o koydu.” (Rahman suresi, 5-8.
ayetler)

2. İnsanlar birbirlerini severek, adaletli davranarak ve birbirleri-
nin haklarına saygı duyarak huzurlu bir topluluk inşa edebi-
lirler. Huzurlu bir toplum huzurlu bireylerle inşa edilir. İnsan 
hem maddi hem de manevi yapısı olan bir varlıktır. İnsan 
bedenen Kur’an’ın ilk indirilen suresinde de belirtildiği gibi 
alaktan yani embriyodan yaratılmıştır. Manevi yönü düşünül-
düğünde insanın karakteri kişiliği ya da duyguları akla gelir. 
Her ikisi de tamamlandığında insan olgun bir varlık olarak 
karşımızda durur. Huzurlu bir toplum oluşturmakta, karmaşa 
çıkarmakta insanın kendi elindedir.

 Parçadaki altı çizili cümle evrensel yasalardan hangisiy-
le ilişkilendirilir?

A) Fiziksel yasa   B) Biyolojik yasa

C) Toplumsal yasa    D) Psikolojik yasa 

3. Bitkiler ürün vererek diğer canlıların yaşamasını  sağlarlar.

 Kişilerin davranışları toplumun refah ve huzurunu yakından 
ilgilendirir.

 Cisimler arasındaki uzaklık arttıkça çekim kuvveti azalır.

 Canlılar enerji ihtiyacını beslenerek sağlarlar 

  Yukarıdaki cümleler sırasıyla evrensel yasalardan han-
gileri ile ilişkilendirilir?

A) Biyolojik – toplumsal – fiziksel – biyolojik 

B) Biyolojik- toplumsal – biyolojik – fiziksel 

C) Toplumsal – toplumsal – fiziksel – biyolojik 

D) Fiziksel – toplumsal – fiziksel – biyolojik 

4. “Birbirinizin mallarını haksız şekilde yemeyin ve başkalarına 
ait meşru mallardan hiçbirini bilerek haksızlıkla tüketmek için 
hilelere başvurmayın.” (Bakara suresi, 188. ayet)

  “Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu üstün ve bilen 
Allah’ın (c.c) kanunudur.” (Yasin suresi, 38. ayet) 

 Bu ayetler; 

I. Biyolojik

II. Toplumsal 

III. Fiziksel 

       Yasalarından hangileri ilişkilendirilemez?

A)  Yalnız I  B) Yalnız II 

C) II – III  D) I – III 
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Biyolojik Yasa04

5. Dersin konusu: kader ve evrendeki yasalar

 Derse giren öğretmen insan vücudu ile ilgili bir sunum hazırlayarak konuyu öğrencilere anlatmaya başlamıştır. 

 Öğrencilerden biri; öğretmenim insan vücudunda akciğerlerin önemli bir yeri vardır. Akciğerler! Akciğer atardamarı, akciğer toplar-
damarı küçük dolaşım, büyük dolaşım gibi birçok sistemden oluşur. Kalpte bu sistemin içindedir. 

 –  Peki, öğretmenim bu sistemin tamamı evrensel yasalardan hangisi ile ilgilidir?

–  Öğretmen ………………. yasalarla ilgilidir. der. 

 Metindeki boşluğun aşağıdakilerden hangisiyle doldurulması daha uygundur?

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

6.      I.    “Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp hepsi ondan sorumludur.” (İsra suresi, 36. ayet)

II. “Gökleri ve yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Varış O’nadır.(Teğabun suresi, 3. ayet)

III. “İman edip salih amel işleyenlere gelince halkın en hayırlısı onlardır.” (Beyyine suresi, 7. ayet)

IV. “Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir.” (A’raf suresi, 199. ayet)

 Yukarıdaki ayetlerden hangisi hem fiziksel hem de biyolojik yasalarla ilişkilendirilir?

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

7.     “Fotosentez yeryüzünde yaşamın sürekliliği için gerekli olan temel bir süreçtir. Canlıların hemen hemen hepsinin dolaylı ya da dolay-
sız besin kaynağı, bitkilerin fotosentezle ürettiği organik bileşiklerdir.”

 Yeryüzünde yaşamın devam etmesi için fotosentezin gerçekleşmesi Allah’ın evren için koyduğu yasalardan hangisi ile 
mümkündür?

A) Toplumsal 

B) Biyolojik 

C) Fiziksel 

D) Biyolojik ve Toplumsal 


