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1.   1. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle 
gece gündüz oluşur.

 2. Atmosfer tabakası şimdiki hâlinden daha kalın 
olsaydı, Güneş ışınları Dünya’ya ulaşamazdı.

 3. Atmosferdeki oksijen oranı %21’den fazla ol-
saydı, canlıların yaşamı tehlike altında olurdu.

Bu bilgiler ışığında aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılabilir?

A) Evrende her şey bir ölçüye göre yaratılmıştır.
B) Evrenin işleyişi tesadüflerle yürümektedir.
C) Evrendeki hâdiseler, doğanın ürettiği fiziksel 

olaylardır.
D) Evrendeki tüm gazlar oksijenden oluşmaktadır.

2.  1. Güneşin düzenli bir şekilde doğup batması
2. Mevsimlerin art arda gelmesi
3. Gece ve gündüzün peş peşe gelmesi

Yukarıdaki bilgiler değerlendirildiğinde aşağı-
dakilerden hangisi söylenir?

A) Evrendeki zıtlık
B) Evrendeki düzen
C) Evrendeki tesadüf
D) Evrendeki karışıklık

3.  “Allah’ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde 
programlamasıdır.” 

Burada tanımlanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

4.  “Allah’ın önceden planladığı olayların zamanı 
geldiğinde gerçekleşmesidir.”

Bu cümlede tanımlanan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir?

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

5.  Allah’ın evrende sosyal düzen için koyduğu 
yasalara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazgı  B) Alın yazısı
C) Takdir-i ilâhi D) Sünnetullah

6.  Aşağıdakilerden hangisi “fiziksel yasalar”a 
örnek gösterilebilir?

A) Gemilerin suda yüzmesi
B) Balıkların, solungaçlarıyla solunum yapması
C) Bitkilerin sulama ve gübreleme ile büyümesi
D) Adâletin  her toplum için gerekli olması
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7.  Aşağıdakilerden hangisi “toplumsal yasalar”a 

örnek gösterilemez?

A) Sanayileşmenin artması köyden kente göçü 
hızlandırır.

B) Adaletin olmadığı toplumda barış ve huzur 
olmaz.

C) Gelir dağılımının âdil olduğu toplumlarda 
yoksulluk azalır.

D) Rüzgârlar bitkilerde üremeyi sağlayan tozları 
taşıyarak aşılamayı sağlar.

8.  “Gökleri yedi kat yaratan O’dur. Rahman’ın yarat-
masında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü 
çevir de bir bak! Bir bozukluk görüyor musun?” 
          (Mülk suresi, 3. ayet)

Bu âyette vurgulanan konu aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Evrendeki düzen 
B) Evrendeki büyüklük
C) Evrendeki bozukluk
D) Evrendeki devamlılık

9.  Kur’an-ı Kerim’de anlatılan peygamber kıssaları 
peygamberlerin uyarılarına aldırış etmeyen top-
lumların sonlarının iyi olmadığını göstermektedir.

Peygamberlerin uyarıları daha çok hangi 
yasalarla ilişkilendirilir?

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

10.  İnsanların daha yaşanılabilir yerlere göç 
etmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek 
verilebilir?

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

11.  “Sizden kim bir kötülük görürse eliyle düzeltsin! 
Bunu yapamazsa diliyle (nasihat ederek) düzelt-
sin. Buna da gücü yetmezse, o kötülüğü çirkin 
görmeye devam etsin ki kendisi de o kötülüğü 
yapar hale gelmesin!” 
         (Hadis-i Şerif)

Bu hadiste eleştirilen davranış aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Bencillik  B) Duyarsızlık 
C) Haksızlık D) Kıskançlık

12.  “Öyle bir fitneden (bozgunculuktan) sakının ki 
(ortaya çıkacak olumsuzluklar) aranızdan yalnız 
haksızlık edenlere değil (hepinize erişir.)” 
         (Enfal suresi, 25. ayet)

Bu ayet aşağıdaki yasalardan hangisi ile 
ilgilidir?

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


