5. SINIF

1.ÜNİTE
KADER İNANCI
5.1.1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın varlığı ve birliği arasında ilişki kurar.
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• Dünyamız yirmi dört saatte bir, kendi ekseni etrafında
dönmekte, bunun sonucunda da gece ile gündüz meydana gelmektedir.

Bugün dedemle birlikte köyümüzün ormanına gittim.
Orada görkemli ağaçların nasıl düzenlendiğini ve büyüdüğünü seyrettim. Gördüğüm yüzlerce ağacın o mükemmel yaratılışını görünce bunların rastgele olamayacağını anladım. Böylece aklımla ________ inandım.

• Dünya’nın Güneş çevresinde dönmesi ile mevsimler
oluşmaktadır.
• Dünya kendi etrafında 1670 km hızla dönmektedir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Yukarıdaki açıklamalara en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın bilgisine
B) Allah’ın adaletine

A) Evrendeki Denge ve Uyum

C) Allah’ın merhametine

B) Allah’ın Bir Olması

D) Allah’ın varlığına ve birliğine

C) Güneş ve Önemi
D) Allah’ın Sıfatları
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“Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
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(Kamer suresi, 49. ayet.)
“Güneş, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). İşte
bu, azîz ve alîm olan Allah’ın takdiridir. Ay için de birtakım menziller (yörüngeler) tayin ettik…”

• De ki: O Allah bir ve tektir.
• Allah hiçbir şeye muhtaç değildir.
• O, doğurmamış, doğrulmamıştır.

(Yâsîn suresi, 38-39. ayetler.)
Buna göre,

• Onun eşi ve benzeri yoktur.

I. Evrende bir düzen ve plan bulunmaktadır.

Anlamı verilen İhlas Suresi ile ilgili olarak;

II. Allah insanı üstün bir varlık olarak yaratmıştır.

I. Allah bir olduğu

III. Evrenin devam edebilmesi sadece Güneş ve Ay’a
bağlıdır.

II. Allah ortağı olamayacağı

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

ifadelerinden hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I

B) I ve II

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

C) I ve III

D) II ve III

III. Allah’ın her şey hakkında bilgi sahibi olduğu
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Kur’an-ı Kerim’de evrende Allah’tan başka ilahlar olsa
düzenin bozulacağı ifade edilmektedir. Allah’tan başka
hiçbir ilahın olmadığına ve olamayacağına sık sık
vurgu yapılan kutsal kitabımızda bu durumla ilgili çok
fazla ayet bulunmaktadır.

I. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu…”
(Enbiyâ suresi, 22. ayet.)
II. “Deki: O Allah bir ve tektir. Allah hiçbir şeye muhtaç
değildir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun eşi ve
benzeri yoktur.”

Verilen metinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine
değinilmemiştir?

(İhlâs suresi 1-4. ayetler.)

A) Allah vardır.

III. “O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece ‘ol’ der, o da hemen oluverir.”

B) Allah bir ve tektir.
C) Allah’a evreni yaratmak zor gelmemektedir.

(Bakara suresi, 117. ayet.)

D) Evrende birden fazla ilahın bulunması mümkün değildir.

Bu ayetlerden hangilerinde tevhit inancına vurgu
yapmaktadır?
B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III
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A) Yalnız I
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