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8. Sınıf
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi

KADER VE KAZA İNANCI

1. Üzerinde yaşadığımız dünyada her şey ölçülü ve 
mükemmel bir şekilde yaratılmıştır. Dünyamızın 
şekli, büyüklüğü, atmosferinin hayat için uygunluğu, 
okyanuslar ve denizler, bulutların oluşumu ve yağ-
murların yağması, bunun bir göstergesidir. İnsan 
vücuduna baktığımızda da aynı gerçeği görürüz. 
Hücrelerimiz, vücudumuzu saran sinir ağı, görevle-
rini karıştırmadan yapan iç organlarımız, kanın da-
mardaki yolculuğu, kaslarımız ve iskelet sistemimiz 
de bunun kanıtıdır.

	 Bu	 paragrafta	 anlatılanlar	 İslam’ın	 temel	 inanç	
esaslarından	hangisiyle	doğrudan	ilgilidir?

A) Kadere iman
B) Ahirete iman
C) Kitaplara iman
D) Meleklere iman

2. Bilinen tüm sıvılar ısıları düştükçe büzüşür, hacim 
kaybederler. Hacim azalınca yoğunluk artar ve böy-
lece soğuk olan kısımlar daha yoğun hale gelir. Bu 
yüzden sıvı maddelerin katı halleri, sıvı hallerine 
göre daha yoğundur. Fakat su, bilinen tüm sıvıların 
aksine, belirli bir sıcaklığa (+ 4°C'ye) düşene kadar 
büzüşür, ama sonra birdenbire genleşmeye başlar. 
Donduğunda ise daha da genleşir. Bu nedenle su-
yun katı halinin yoğunluğu, sıvı halinin yoğunluğun-
dan daha azdır. Yani buz, aslında "normal" fizik ku-
rallarına göre suyun dibine batması gerekirken, su 
üstünde yüzer. Örneğin, göllerde sular donsa bile 
buz gölün üstünde kalır. Bu sayede buzun altında 
canlı hayatı devam eder.

	 Bu	 paragrafla	 ilgili	 aşağıdakilerden	 hangisinin	
söylenmesi	yanlış	olur?
A) Allah, her şeyi bir düzen ve ahenk içinde yarat-

mıştır.
B) Evren ve içindekiler, başlangıçtan bu yana bir 

yasa çerçevesinde hareket eder.
C) Metinde sözü edilen konu, fiziksel yasalar konu-

suna bir örnek teşkil eder.
D) Değişik maddelerin farklı özellikler göstermesi bir 

karmaşaya yol açar.

3. 

"Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın ya-
ratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü 
çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?"

(Mülk suresi, 3. ayet)

	 Bu	ayette	aşağıdaki	kavramların	hangisinin	varlı-
ğından	söz	edilemez?
A) Düzen  B) Ahenk
C) Tesadüf  D) Ölçü

4. Sözlükte ölçme, şekle sokma, planlı bir şekilde işleri 
yürütme gibi anlamlara gelirken, dinî bir terim olarak, 
Allah’ın, olmuş ve olacak her şeyi önceden bilip tak-
dir etmesidir.

	 Tanımı	 verilmiş	 olan	 kavram	 aşağıdakilerden	
hangisidir?

A) Kaza  B) Kader
C) Tevekkül  D) Sorumluluk

5. 

•  "Geceyi ve gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratan 
odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir."

(Enbiya suresi, 33. ayet)

• " ...O’nun katında her şey bir ölçü iledir."
 (Ra'd suresi, 8. ayet)

• " Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir."
 (Rahmân suresi, 5. ayet)

	 Bu	 ayetlerden	 hareketle	 aşağıdaki	 sonuçlardan	
hangisi	çıkarılamaz?
A) Varlık âlemi, belli bir düzen içinde yaratılmıştır.
B) Cansız varlıklar, yaratılışına uygun hareket et-

mektedir.
C) Allah’ın yaratmasında bir uyum ve ahenk gözlem-

lenmektedir.
D) İnsanların tavır ve davranışları düzene aykırı ola-

bilir.
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6. I. Yağmur yağdığında toprağın ıslanması
 II. Yavru ördeğin doğuştan yüzmeyi biliyor olması
 III. Dünyanın güneş etrafında dönüyor olması

	 Bu	bilgilerin	her	zaman	ve	yerde	geçerli	olduğu	
düşünüldüğünde,	 aşağıdaki	 ifadelerden	 hangisi	
söylenemez?

A) Evrendeki her şeyin bir plan ve program doğrultu-
sunda hareket ettiği

B) Allah'ın, varlık âlemini ilk yaratıştan sonra başı-
boş bıraktığı

C) Evrendeki varlıkların değişmez birtakım yasalara 
bağlı olduğu

D) Allah'ın, varlık âlemini çeşitli görevlerle donatmış 
olduğu

7. "Allah’ın belirlediği olayların vakti zamanı geldiğinde 
Allah’ın takdirine uygun olarak gerçekleşmesi" 

	 Tanımı	verilen	kavram	aşağıdakilerden	hangisiy-
le	adlandırılır?

A) Kader  B) Şer
C) Kaza  D) İrade

8. Evren'de yaşanan en büyüğünden en küçüğüne bü-
tün gelişmeler, tesadüfi bir şekilde meydana gelmez. 
Yüce Allah, minicik bir karıncanın kuracağı yuvayı da, 
Güneş'te yaşanan devasa patlamaları da önceden 
planlamıştır. Bu plan dahilinde sırası ve yeri gelen 
olaylar ardı ardına yaşanır.

	 Verilen	bilgiye	göre,

 I. Evren'de varolan planın Allah'ın eseri olduğu
 II. Bazı olayların rastlantı eseri yaşandığı
 III. Kader ve kazanın, Allah'ın Dünya ve Kainat'la il-

gili planlaması olduğu
	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

9. Allah'ın taktir ettiği kader ve kaza sayesinde yaratıl-
mış canlı ve cansız tüm varlıklar, büyük bir ahenk ve 
uyum içerisinde yaşamlarını ve görevlerini sürdürür-
ler.

	 Bu	durumu	bildiren	ayetlere	aşağıdakilerden	han-
gisi	örnek	gösterilemez?

A) "Geceyi ve gündüzü, Güneş'i ve Ay'ı yaratan 
O'dur. Her biri, ayrı bir yörüngede hareket etmek-
tedir."

(Enbiya suresi, 33. ayet)
B) "Ey insan! Seni yaratıp seni düzgün ve dengeli 

kılan, seni istediği şekilde birleştiren, ihsanı bol 
Rabb'ine karşı seni aldatan nedir?"

(İnfitar suresi, 7. ayet)
C) "Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şük-

redici olsun, ister nankör."
(İnsan suresi, 3. ayet)

D) "Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık."
(Kamer suresi, 49. ayet)

10. "Güneş'i bir ışık (kaynağı), Ay'ı da (geceleyin) bir ay-
dınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabı bil-
meniz için Ay'a menziller koyan Allah'tır."

(Yunus suresi, 5. ayet)
	 Bu	ayete	göre,	

 I. Evren'in ve içerisinde var olan varlıkların bir pla-
na göre yaratıldığı

 II. Allah'ın evrene bazı yasalar koyduğu
 III. Güneş ve Ay'ın yaratılmasında bir amaç olduğu 
	 yargılarından	hangilerine	ulaşılır?

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

11. Evren'de meydana gelecek tüm olayların önceden 
Allah tarafından planlanması ve bu planın zamanı 
geldiğinde gerçeğe dönüşmesi inancı, İslamiyet'te 
önemli bir yer tutar.

	 Bu	 paragraftakiler	 bilgiler	 İslamiyette	 yer	 alan	
iman	esaslarından	hangisiyle	ilişkilidir?

A) Peygamberlere iman
B) Kaza ve kadere iman
C) Meleklere iman
D) Ahirete iman
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8. Sınıf
Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi

EVRENDEKİ YASALAR(SÜNNETULLAH)

1.  

"Her ümmetin (toplumun) bir eceli vardır. Ecelle-
ri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri 
gidebilirler."

 (A’raf suresi, 34. ayet)

 Buna göre,

 I. Ayet, toplumsal bir yasadan söz etmektedir.
 II. Allah’ın evrene koymuş olduğu yasalar, değiş-

mezdir.
 III. Ecel, insanlar ve toplumlar için bir kaderdir.

	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

2. 

"O (Rab) ki seni yarattı, seni düzenledi, sana 
ölçülü bir biçim verdi."

(Mülk suresi, 3. ayet)

	 Bu	ayet	mealinde	insanın	yaratılışı	ile	ilgili	olarak	
aşağıdakilerden	hangisi	söylenemez?

A) İnsan, Allah tarafından yaratılmıştır.
B) İnsan, bir düzen ve ölçüyle var edilmiştir.
C) İnsanın yaratılışında bir oran gözetilmiştir.
D) İnsan hayatı tesadüflere bırakılmıştır.

3.  

Evrendeki	
yasalar

Suyun kaldırma 
kuvveti vardır.

İnsan, doğar, 
yaşar ve ölür.

...................................

	 Evrendeki	 fiziksel,	 biyolojik	 ve	 toplumsal	 yasa-
lara	 örneklerin	 verildiği	 yukarıdaki	 şemada	 boş	
bırakılan	bölüme	aşağıdakilerden	hangisinin	gel-
mesi	doğru	olur?

A) Bireyselliğin ve bencilliğin arttığı toplumlarda, in-
sanlar arası dayanışma azalır.

B) Etle beslenen hayvanların çene yapıları, otla bes-
lenen hayvanlarınkinden farklıdır.

C) Canlılar dış dünyayı algılayabilmek için duyu or-
ganlarına ihtiyaç duyarlar.

D) Evrendeki cisimler, birbirlerini bir kuvvetle çeker 
ve iterler.

4. Allah’ın tüm insanlığa ve evrene uyguladığı yasaların 
değişmez ve aynı olmasına “sünnetullah” (evrensel 
yasalar) denir. Allah, insanlık tarihinin işleyişiyle ilgili 
kesin yasalar koymuştur. Allah’ın, hayatı yaratırken 
onun özüne koyduğu bu ilahi kanunlar devirden devi-
re, dönemden döneme, toplumdan topluma değişik-
lik göstermez.

	 Buna	 göre	 aşağıdakilerden	 hangisi	 doğru	 ol-
maz?
A) Sünnetullahın değişmemesi, bilimsel yasaların 

sabit kalmasını sağlar.
B) Sünnetullahın bilinip anlaşılması, geçmiş olayla-

rın doğru yorumlanmasına katkı sağlar.
C) Evrendeki yasalar, zamana ve mekana göre de-

ğişseydi insanların yaşamı çok zorlaşırdı.
D) Sünnetullahın, sosyal bilimler dışında tüm bilim-

lerle doğrudan ilgisi vardır.
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5. Van'da yaşayan Ahmet Bey'in, depremde evi yıkıl-
mıştı. Çalıştığı iş yeri de kapanmıştı. Çocuklarının 
daha huzurlu ve iyi bir eğitim almasını isteyen Ahmet 
Bey, ailesiyle birlikte İzmir'e göç etmeye karar verdi.

	 Buna	göre	Ahmet	Bey'in	yaşamını	etkileyen	geliş-
melerin,

 I. Fiziki
 II. Toplumsal
 III. Biyolojik
	 yasalardan	hangileriyle	ilgili	olduğu	söylenebilir?

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

6. Yüce Allah tarafından Evren'de yaratılmış, insan, 
hayvan ve bitkiler, "canlı varlıklar" olarak adlandırılır. 
Canlı varlıkların doğum, üreme, büyüme, gelişme ve 
ölüm gibi tüm yaşamsal fonksiyonları, Kur'an'da yer 
alan biyolojik yasalara göre düzenlenmiştir.

	 Buna	göre	hangisinin	biyolojik	yasalarla	ilgili	ol-
duğu	söylenemez?

A) Maddenin katı, sıvı ve gaz halleri
B) Tırtılın kelebeğe dönüşmesi
C) Yeni doğan bebeğin korunmaya ihtiyaç duyması
D) Bir çiçek türünün onlarca farklı renginin olması

7. "Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. 
Yıldızlar ve ağaçlar secde etmektedirler. Göğü Allah 
yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın dengeyi 
bozmayın."

(Rahman suresi, 5-8. ayetler)
	 Verilen	ayette,

 I. Kainat, kusursuz bir düzene sahiptir.
 II. Tüm Evren'de düzeni kusursuz bir şekilde yürü-

ten Allah'tır.
 III. İnsanlar, Evren'deki düzeni bozacak davranışlar-

dan kaçınmalıdır.
	 yargılarından	hangilerine	ulaşılabilir?

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

8. "Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile 
gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar 
sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, 
Allah'ın gökyüzünden indirip kendisiyle ölmüş top-
rağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı 
yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre 
amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen 
bir topluluk için deliller vardır."

(Bakara suresi, 164. ayet)
	 Bu	ayetin	ana	fikri,	aşağıdakileden	hangisidir?

A) Gök cisimleri fiziki kanunlara göre hareket eder.
B) Allah, tüm canlıları biyolojik kanunlara göre yarat-

mıştır.
C) Allah'ın varlığına deliller arayan insanlar hataya 

düşerler.
D) Allah'ın varlığının ve birliğinin delili Evren'deki tüm 

varlıklardır.

9. İnsanların toplum içerisinde, bir arada, huzurlu ve 
mutlu bir şekilde yaşaması, ahlaki ve hukuki kuralla-
ra uymalarıyla mümkündür. Yüce Allah, bu kuralları 
Kur'an'da toplumsal yasalar (sünnetullah) adıyla biz-
lere bildirmiştir.

 Buna göre,

 I. "Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin 
sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa 
onlar kendilerinden daha da kuvvetli idiler. Ne 
göklerde ne yerde hiçbir şey Allah’ı aciz bıraka-
cak değildir. Şüphesiz O, hakkıyla bilendir, hak-
kıyla kudret sahibidir."

(Fatır suresi, 44. ayet)
 II. "Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde 

bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe Allah 
onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz 
Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir."

(Enfal suresi, 53. ayet)
 III. "O, diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün bir-

birini takib etmesi de O'na aittir. Hâlâ aklınızı kul-
lanmıyor musunuz?"

(Müminun suresi, 80. ayet)
	 ayetlerinden	 hangileri	 toplumsal	 yasalarla	 ilgili-

dir?

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