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 TEST – 1DİN VE HAYAT

İnsan, yaşamış olduğu varlıklar dünyasını anlama-
ya ve yorumlamaya çalışır. Kendisinin geliştirdiği 
teknolojik araçlar ile yaşadığı dünyayı ve içinde 
bulunduğu evreni inceler. Ama o, bu araştırma-
larını sadece duyularıyla algıladığı dünya hayatı 
ile sınırlı bırakmaz. Duyular ötesi alemi de merak 
eder. 
O alem hakkında çeşitli sorular sorar. 

 I. Kendisinin hangi varlık tarafından yaratıl-
dığını,

 II. yaratılma amacının ne olduğunu, 

 III. ölümden sonra bir hayatın var olup olma-
dığını, 

 IV. varsa kendisini nasıl bir hayatın bekledi-
ğini,

 V. o hayatta nasıl bir yaşamın olacağını irde-
ler. İnsanın duyular ötesi alem hakkında 
kendisini tatmin edecek cevapları din 
verir.

1 - 3. soruları yukarıdaki metni dikkate alarak 
cevaplayınız.

1. Metnin ana düşüncesini anlatan seçenek aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İnsanın yaratılış sürecinin biyolojik yasalar çerçeve-
sinde incelenmesi yanlıştır. 

B) Din, insanın ahiret hayatı başta olmak üzere manevi 
alandaki sorularına yanıt veren kurumdur. 

C) Dinin temel amacı kişiyi sadece bu dünyada huzura 
kavuşturacak cevaplar vermektir. 

D) Din evrensel bir yapıya sahip olduğu için onun ilkele-
ri herkes tarafından mutlaka kabul edilmelidir.

2. “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım.”                              (Zariyat suresi, 56.ayet)

Yukarıdaki ayet numaralandırılmış ifadelerin 
hangisine örnek olarak gösterilebilir?

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

3.  I.  “O (Allah) ki her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve 
insanı yaratmaya çamurdan başladı.” 

(Secde suresi, 7.ayet)

 II. “Halbuki O, sizi çeşitli merhaleler hâlinde yarattı.” 

(Nuh suresi, 14.ayet)

 III. “Cinleri öz ateşten yarattı.”    (Rahman suresi, 15.ayet)

 IV.  “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” 

(Tîn suresi, 4.ayet)

Metindeki I numaralı maddede belirtilen ifade-
ye örnek olmayan ayet hangi seçenekte veril-
miştir?

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

4. Toplumları var eden, bir araya getiren ve topluluk 
içinde özgür bir varlığı olan, düşünsel, duygusal ya 
da içtensel özellikleri toplum içinde belirlenen her 
bir kimseye …….. denir.

Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Birey   B) Ülke

C) Vatan   D) Şehit

5. Her yerde ve her dönemde inanan insan ve din 
gerçeği vardır. Tarihin hiçbir kesitinde dini argü-
manların olmadığı görülmemiştir. Arkeolojik 
kalıntılarda, en eski yazma kitaplarda, toplumla-
rın kültürlerinde dinî motifler hiçbir zaman eksik 
olmamıştır.  

Yukarıdaki metinden çıkarılacak en kapsamlı 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din, sadece geçmiş toplumlarda var olan bir 
kurumdur.

B) Din, evrensel bir hakikattir. 

C) Dinin amacı ilahi kitapların ilkelerini insanlara öğret-
mektir. 

D) Din, vahye dayanır. 
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6. 

Din;

 I. Akıl sahibi olanları

 II. Kendi hür iradeleriyle

 II. İyi, güzel ve doğru olana yönel-
ten

 IV. Dünya ve ahiret mutluluğunu 
gaye edinen

 V. Beşeri kurallar bütünüdür.

Oğuz öğretmen, Zehra’ya dinin tanımını tahtaya 
yazmasını istemiş ancak Zehra dinin tanımını tah-
taya yazarken birkaç ifadede bilgi hatası yapmıştır. 

Oğuz öğretmen, Zehra’nın yapmış olduğu bilgi 
hatalarını öğrencilerden bulmalarını istemiştir.

Buna göre;

Mustafa:   Din, baskıcı bir metot takip ettiği için 
II numaralı madde yerine “Kısıtlı ira-
deleriyle” ifadesinin  yazılması gere-
kir.

Hülya:   Din, beşeri kanunlar değildir. O 
kanunları Allah koymuştur. Bu sebep-
le V. maddeye “İlahi kurallar bütünü-
dür.” yazılması gerekir.

Hasan Efe:   Din, Kişinin ahiret mutluluğunu 
hedefler. Dinin ilkeleri bireyin dün-
ya hayatına karışmaz. Bu sebeple IV. 
maddeye “Sadece ahiret mutluluğu-
nu gaye edinen” yazılması gerekir.

Ramazan:   Din, evrenseldir. O, akıl sahibi olan ya 
da olmayan herkese hitap eder. Bu 
sebeple I. maddeye “Akıl sahibi olan 
ya da olmayanlara” diye yazılması 
gerekir.

öğrencilerden hangisinin söylemi doğrudur?

A) Mustafa   B) Hülya  

C) Hasan Efe   D) Ramazan 

7. İnanç
Esasları

?
Ahlak
İlkeleri

Dinin, birey ve toplum hayatını düzenleyen 
ana konularını anlatan şemada soru işareti 
olan yere aşağıdaki başlıklardan hangisinin 
yazılması gerekir?

A) Haccın Şartları  B) Toplumsal İlişkiler

C) Ahiret İnancı  D) Tevhid

8. 

Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve benzeri şey-
ler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan 
işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki felaha (kurtu-
luşa) eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranı-
za düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan 
ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz, 
değil mi?                          (Maide suresi, 90 ve 91. ayetler)

Ayete göre Din-Birey-Toplum açısından aşağı-
daki yorumlardan hangisi söylenemez?

A) Dinin yasakladığı şeylerin yapılması, toplumda kin 
oluşmasına sebebiyet verir.

B) İçki ve kumar gibi şeyler bireyler arasında adavet ve 
düşmanlık doğmasına yol açar. 

C) Din, bireylerin Allah ile olan ilişkilerine zarar verecek, 
Allah’tan uzaklaştıracak davranışları yasaklar. 

D) Din, ahiret inancının kişide yerleşmesini hedefler. 
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1. 

İnsan, maddi ihtiyaçları olan ve 
bu ihtiyaçların giderilmesi için 
çalışıp çabalayan bir varlıktır. 
Beslenme, giyinme, barınma, 
dinlenme gibi temel ihtiyaçla-
rı karşılanmadığı zaman hayatı 
zorlaşır. Bir bireyin nasıl ki maddi 
ihtiyaçları varsa ve bu ihtiyaçlar 
doğuştan gelen, karşılanması 
gerekli olan şeyler ise aynı şekil-
de bireyin manevi ihtiyaçları da 
vardır. Güvenme, inanma, adale-
ti isteme, bağlanma gibi manevi 
ihtiyaçların temin edilmesi gere-
kir. Bu manevi gereksinimlerin 
başında inanma gelir. İnsandaki 
inanma ihtiyacı ise fıtrîdir. Bu iste-
ğini en güzel şekilde karşılayan 
da dindir.

Metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi 
çıkarılamaz?

A) İnsanın maddi ihtiyaçları manevi ihtiyaçlarından 
önceliklidir.

B) İnsan, maddi gereksinimleri olan, bunları karşılan-
madığı zaman hayatı zorluklara kayan bir varlıktır. 

C) İnanmak, insanın doğasında olan bir olgudur. 

D) Din, manevi ihtiyaçlardan birisi olan inanma eylemi-
ni en güzel şekilde karşılayan bir kurumdur.

2. I. ... : Aynı toprak parçası üzerinde yaşayan, temel 
amaçların elde edilmesi için gerekli iş birliğini 
yapan insanların tamamıdır.   Bu kavram yerine

II. ... kelimesi de kullanılır.

Yukarıdaki tanımı yapılan ve onun yerine kul-
lanılan kavramlar sırası ile hangi şıkta doğru 
olarak verilmiştir?

           I             II

A) Toplum Cemiyet

B) Cemiyet Birey

C)  Birey Toplum

D)  Fert  Cemiyet

3. 
Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her 
şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü 
yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı son-
suz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şük-
retmezler.         Mü’min suresi, 61.ayet

İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah! 
Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. Durum bu 
iken nasıl oluyor da (haktan) döndürülüyorsu-
nuz? Allah’ın ayetlerini inkâr etmekte olanlar, 
işte böyle döndürülürler. 

  Mü’min suresi, 62.ayet

Allah, yeryüzünü sizin için karar kılma yeri, 
göğü de binâ yapan; size şekil verip de şekille-
rinizi güzel kılan ve sizi temiz şeylerle rızıklan-
dırandır. İşte Rabbiniz Allah! Âlemlerin Rabbi 
Allah ne yücedir!     Mü’min suresi,63. ayet

Ayetler hakkında;

 I. Mü’min suresi, 61. ayetinde din-hayat bağla-
mında Allah’ın insanların rahat bir yaşam sür-
meleri için gece ve gündüzü yarattığı anlaşılır.

 II. Mü’min suresi, 62. ayetinde bireyin varlıklar 
ötesi alem hakkında sorduğu sorulardan biri 
olan “Acaba beni ve diğer tüm varlıkları yaratan 
kimdir?” sorusuna cevap vardır.

 III. Mü’min suresi, 63. ayetinde din-hayat bağla-
mında çıkarılacak sonuç I. numaralı maddede 
de vardır.

 IV. Kuran, insanların ibadet hayatlarını düzenleye-
cek ilkeler koymuştur. Mü’min suresi, 61. aye-
tinde bu konu hakkında bilgi vardır.

yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) I B) II  C) III D) IV
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4. (Ey Muhammed!) De ki: “Şüphesiz benim namazım 
da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de 
âlemlerin Rabbi Allah içindir.” 

(En’am suresi, 162.ayet)

Ayete göre;

 I. Yapılan her bir ibadet sadece Allah rızası için 
olmalıdır.

 II. Kişi, ölümden sonra kendisini ebedi olan ahiret 
hayatının beklediğini bilmelidir. 

 III. Bir kimsenin kendisine yöneltilen “Niçin ibadet 
ediyorsun?” sorusuna “ Allah (c.c.) için ibadet 
ediyorum.”  şeklinde vereceği cevap ayetin iste-
diği bir davranıştır.

 IV. Fusilet suresinin 51. ayeti “İnsana nimet ver-
diğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir 
kötülük gelince de yalvarmaya koyulur.” yuka-
rıdaki ayetin verdiği mesajı yansıtmaktadır.

verilen yargılardan hangileri söylenemez?

A) I - II   B) III - IV 

C) I - IV   D) II- IV

5. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün 
birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri 
için elbette ibretler vardır. 

(Al-i İmran suresi, 190.ayet)

Halil öğretmen, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersin-
de yukarıdaki ayeti tahtaya yazarak “din ve hayat” 
konusunda öğrencilerinden yorumlar istemiştir.

Öğrencilerden hangisinin yorumu ayet hakkın-
da doğru bilgi içermektedir?

A) Derya:   Allah, dünya hayatını insanların yaşamla-
rına uygun bir şekilde yaratmış ve bunla-
rın yaratıcısının da kendisinin olduğunu 
beyan etmiştir.

B) Cemil:   Evrendeki tesadüflere bireylerin dikkati 
çekilmiştir. 

C) Bilal:   Her bir varlığın dünya hayatında belli bir 
ömrü olduğu vurgulanmıştır. 

D) Aydın:   Ahir hayatından önce dünya yaşamının 
güzelliği gözler önüne serilmiştir. 

6. İnsan, dünya hayatının her anını güllük gülistan-
lık bir şekilde yaşayamamaktadır. Hayatın pek çok 
sahnesinde kendisini üzecek, kederlendirecek, 
yalnızlık girdabına sürükleyecek, emniyet hissini 
ortadan kaldıracak durumlarla karşılaşır. Vahyin 
terbiyesinden geçip gönül zenginliğine ulaşama-
mış, psikolojik ve ruhsal arınmasını gerçekleştire-
memiş bir birey bu haller karşısında çabuk yıkılabi-
lir. Ancak Allah ve ahiret inancı tam olan bir birey, 
bütün olumsuzluklara karşı kendisinde dayanma 
gücü bulur. Onun sahip olduğu bu inanç sert esen 
her bir rüzgarın karşısında sapasağlam durmasına 
yardım eder. Gönül dünyası, Allah’ı anmanın ve 
O’na (c.c.) yönelmenin etkisiyle huzura kavuşur.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki met-
nin ana düşüncesini desteklemektedir?

A) Ey Meryem! Rabbine ibadet et; Secde et ve (onun 
huzurunda) rükû edenlerle beraber rükû et” demiş-
lerdi.     (Al-i İmran suresi, 43.ayet) 

B) Kendileri için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir 
şefaatçi bulunmaksızın, Rab’lerinin  huzurunda top-
lanmaktan korkanları, Allah’a karşı gelmekten sakın-
sınlar diye, onunla (Kur’an ile) uyar.    
          (En’am suresi, 51.ayet) 

C) Allah rızkı dilediğine bol verir, (dilediğine de) kısar. 
Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki 
dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanma-
dan ibarettir.                 (Ra’d suresi, 26.ayet) 

D) Onlar, inananlar ve kalpleri Allah’ı anmakla huzura 
kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla 
huzur bulur.               (Ra’d suresi, 28.ayet)

7.  I. “Allah evlat edinmemiştir. O’nunla beraber hiç-
bir ilah da yoktur. Aksi taktirde her ilah kendi 
yarattığını sevk ve idare ederdi. Ve mutlaka 
onlardan biri diğerine üstünlük sağlardı. Allah 
onların yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.” 

(İbrahim sûresi, 10. ayet)

 II. “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka İlahlar 
bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup git-
mişti…”                                         (Enbiya sûresi, 22. ayet)

 III. “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah 
da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çün-
kü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet 
edendir.”                                   (Ali İmran suresi, 31. ayet)

 IV. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”        (İhlas suresi, 1.ayet)

“Tevhid” konusunu anlatılırken yukarıdaki 
ayetlerden hangisi konu dışında kalır?

A) I B) II  C) III  D) IV
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8. 

İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjde-
ciler ve uyarıcılar olarak peygamberler 
gönderdi ve beraberlerinde, insanların 
anlaşmazlığa düştükleri şeyler konu-
sunda, aralarında hüküm vermek üzere 
kitapları hak olarak indirdi. 
Kendilerine apaçık ayetler geldikten 
sonra o konuda ancak; kitap verilen-
ler, aralarındaki kıskançlık yüzünden 
anlaşmazlığa düştüler.
 Bunun üzerine Allah iman edenleri, 
kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa 
düştükleri gerçeğe iletti. Allah dilediği-
ni doğru yola iletir.

(Bakara suresi, 213.ayet)

 I. Dinin temel kaynakları arasında Peygamberler 
vardır. Zira o kutlu elçiler, insanları iyilik yapma-
ları karşılığında cennet ile müjdeleyen, kötülük 
yapmaları karşılığında ise ahirete bir azabın 
olacağı konusunda uyaran kimselerdir.

 II. Nur suresinin 46. ayeti  “Gerçekten Biz hüküm-
lerimizi açıklayan ayetler indirdik. Allah diledi-
ği kimseyi doğru yola hidayet eder.”  yukarıda 
verilen ayette altı çizili yerde ifade edilen yargı-
yı içerir. 

 III. Din konusunda insanların ihtilaflara ve anlaş-
mazlıklara düşmesinin temel sebebi kendileri-
ni ve görüşleri dinin üstünde görmeleridir.

 IV. Allah’ın haklarında ayrışmalara düştüğü şeyler 
konusunda doğru yola ilettiği kimselerin özel-
liği iman etmiş olmalarıdır. 

Yukarıdaki yargılardan hangisi kutuda verilen 
ayete göre söylenemez?

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

9.  
Ali: Din, başta inanç ve ibadet olmak üzere 
ahlak ve sosyal ilişkilerin tamamında Yüce 
Allah’ın varlığı ve tek oluşu ilkesi üzerine kuru-
lur.

Hatice: Kulluğunu sadece Allah’a yönelerek 
yapmasını, gerçek anlamda sadece Allah’a 
yönelmesini emreder.

Hakan: Din, insanları hiçbir şekilde ve hiçbir 
konuda Allah’a ortak koşmamalarını ister. 

Ahmet: Din, hayatın her aşamasında tevhid 
inancını vurgular. Bireyleri Allah’ın varlığına ve 
birliğine çağırır.

Aşağıdaki yargılardan hangisi öğrencilerin 
söylemlerini kapsamaktadır?

A) Ahiret inancı, İmanın en temel konularından birisidir. 

B) Kuran, içerdiği hükümler açısından evrensel bir ilahi 
kitaptır. 

C) Allah’tan başka ilah olmaması, ibadetlerde ortaya 
çıkan en temel histir. 

D) Dinin en temel esası ve gayesi tevhid yani Allah’ın tek 
olma inancıdır.

10. “Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, 
anne-babası onu Hıristiyan, Yahudi veya Mecusi 
yapar.”              (Buhârî, cenâiz 92)

Hadise göre;

 I. Bireyin İslam dinine yönelmesi bir mecburiyet 
olmayıp fıtrîdir.

 II. İnsan, tevhid inancını benimseme ve kabul 
etme eğilimde yaratılan bir varlıktır.

 III. Toplumsal etki ya da dış faktörler sonucunda 
insanın tabiatında var olan Allah’ı tek olarak 
kabul etme inancı zamanla kirlenebilir.

 IV. Bireyin fıtratının bozulmaması için İslam dini-
nin temel kaynaklarını okuyup öğrenmesi 
gerekir.

verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) I B) II  C) III  D) IV
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İnsan, içinde yaşadığı çevre ile uyumlu bir 
şekilde yaşamaya çalışan sosyal bir varlıktır. 
İslamiyet, bireyi iyi ve güzel olana yönlen-
direcek hükümler ortaya koyduğu gibi top-
lumları da hak ve adalete, doğru ve güzele 
yönlendirecek ilkeler ortaya koyar. Bu ilkeler 
ile hem bireyin hem de toplumun barış ve 
huzur içinde hayat sürmelerini ister. Toplum-
da mutluluğun ve emniyetin oluşması için 
sevgi, şefkat, acıma, merhamet gibi duygu-
ların yaygınlaşmasını ister. 

Din; toplumu inanç, ibadet ve ahlaki konu-
larda getirmiş olduğu kurallarla kuşatır. 

Nitekim din,

I. yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, 

II. akraba ve komşularla iyi geçinme, 

III. anne-babaya güzel muamelede bulunma 

IV. doğru inanç ilkelerinden ayrılmama gibi 
konularda tavsiyelerde bulunur.

1-4. soruları yukarıdaki metni esas alarak cevap-
layınız.

1. Yukarıdaki metne uygun olan başlık aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Bireyin Din Algısı

B) Toplumun Din Üzerindeki Etkisi 

C) Ahiret İnancı - Din İlişkisi 

D) Din-Birey ve Toplum İlişkisi

2. Metinde altı çizili yerde ifade edilen konu ile 
ilgili olmayan ayet ya da hadis aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız 
için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de 
farz kılındı.    (Bakara suresi, 183.ayet)

B) “Hayırlınız, ahlâkı güzel olanınızdır.”    
  (Buhârî, Menâkıb 23) 

C) Sizin İlahınız tek bir İlah’tır; O’ndan başka İlah yoktur; 
O, Rahman’dır, Rahim’dir (bağışlayan ve esirgeyen-
dir).       (Bakara Suresi, 163. ayet)

D) Andolsun ki, onların  kıssalarında akıl sahipleri için 
ibret vardır…       (Yusuf suresi, 111.ayet)

3. Metnin numaralandırılmış ifadelerinin hangi-
sinde dinin ilke ve tavsiyeleri toplumsal alanla 
ilgili değildir?

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

4. Aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi I 
numaralı ifadeye örnek olarak gösterilemez?

A) Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbini-
ze ibadet edin ki, Allah’a karşı gelmekten sakınasınız. 

(Bakara suresi, 21.ayet) 

B) “Veren kimsenin (yardımda bulunan) eli yüksektir. 
(Yardımı ve sadakayı) Hem nafakasını verdiğin kim-
selerden başla! Anneni, babanı, kız kardeşini, erkek 
kardeşini sonra sana en yakın ve ondan sonra en 
yakın olanlarını gör, gözet.” 

(Nesâî, Zekât, 51).

 C) “Sadaka vererek iyilik eden erkekler ve kadınlar, bir 
de Allah’a gönül hoşluğu ile ödünç verenler yok mu, 
Allah onların mükâfatını kat kat verecektir. Onlar için 
çok şerefli bir karşılık vardır.”            (Hadid suresi, 18.ayet) 

D) Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmedikçe 
(harcamadıkça) iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne har-
carsanız Allah onu bilir.              (Al-i İmran suresi, 92.ayet)

5. (Resulüm!) Sen yüzünü hanîf olarak dine, Allah 
insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. 
Allah’ın yaratışında değişme yoktur. İşte dosdoğru 
din budur; fakat insanların çoğu bilmezler. 

(Rûm suresi, 30.ayet)

Ayetin verdiği mesajlar arasında;

 I. Bir kimsenin dine yönelmesi fıtrîdir. Herhangi 
baskı ve zorlama olmadan Allah inancına bir 
kimsenin yöneleceğini ayetten öğreniriz.

 II. İslamiyet, bireylerden hanîf (aslı bozulmamış 
hak olan İslam’a) yönelmelerini istemektedir.

 III. Doğru din, insanların çoğunun yönelmediği 
dindir. Çünkü insanların çoğu doğru olan dine 
yönelmez.

 IV. Kuran, insanları Allah’ın yaratmış olduğu özün-
deki inanma eğilimi olan fıtrat olgusuna yönel-
melerini istemiştir. Çünkü fıtrattaki saf inanış 
insanı, Allah’ın razı olduğu doğru yola iletir.

yargılardan hangisi söylenemez?

A) I B) II  C) III D) IV 
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6. Allah, insanoğlunun gönül huzuru bulacağı 
mekânlar yaratmıştır. Bunlar arasında doğa önemli 
bir konuma sahiptir. Yine bu yerler arasında cami-
ler de anılmalıdır. Camide ibadet eden bir Müs-
lüman, Allah’a yönelmenin, O’na kulluk etmenin 
huzurunu hisseder. Camideki diğer Müslümanlar-
la topluca namaz kılarak hem toplumsal bağların 
kuvvetlenmesine yardımcı olur hem de kendisini 
güven içinde hisseder. 

Yukarıdaki metinden aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılır?

A) Camiler, kalplerin huzur bulduğu, tatmin olduğu 
mekânlardır.

B) Kişi kalp huzuruna en çok doğada kavuşur.

C) Camiler, sadece ibadet edilmek için inşa edilmiş yer-
lerdir.

D) İslamiyet, namazların camide toplu olarak kılınması-
nı emretmiştir.

7. İslam’ın getirdiği emir ve yasaklar;

 I. İnsanı ahlaken yüceltir.

 II. Dünyadan el etek çekmesini sağlayarak sadece 
ahirete yönelmesini sağlar.

 III. Bireysel ve toplumsal hakları güvence altına 
alır.

 IV. Kişinin gönül dünyasını huzura kavuşturur, 
ruhunu aydınlatır.

yukarıdaki yargılardan hangisinin oluşmasına 
imkan vermez?

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

8. Kullandığımız kavramların birçoğunun sözlük 
anlamı olduğu gibi terim anlamları da vardır. Bu 
kavramlardan birisi de hak sözcüğüdür. Hak söz-
lükte gerçek, doğru, .... , adalet ve pay gibi anlam-
lara gelir.

Metinde boş bırakılan yere aşağıdaki şıklardan 
hangisinin yazılması gerekir?

A) gerçeğe uygun  B) cesaret 

C) ahiret   D) şahitlik

9.   Allah, esenlik yurduna çağırır ve dilediğini doğ-
ru yola iletir.                               (Yunus suresi, 25.ayet) 

  (...) Onlar ateşe çağırırlar, Allah ise izniyle, cen-
nete ve bağışlanmaya çağırır. O, insanlara ayet-
lerini açıklar ki, öğüt alıp düşünsünler. 

(Bakara suresi, 221.ayet)

Yukarıdaki verilen iki ayetin ortak mesajı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Cennet, inananların gireceği sonsuz bir yerdir. 

B) Kuran, cehennem kavramına vurgu yapar. 

C) Dinin emir ve yasaklarını insanlara ulaştıran, Allah 
tarafından seçilen elçilerdir. 

D) Dinin temel gayesi, bireyi dünya ve ahiret saadetine 
ulaştırmaktır.

10. Dinin inanç, ibadet, ahlak ve muamelat konula-
rı etrafında birleşip yardımlaşan toplumlarda;

I. Yaşadıkları sosyal, siyasi, ekonomik sorun-
ları daha rahat bir şekilde halledebilirler.

II. Sıkıntılar karşısında daha dirençli olurlar.

III. Problemin kaynağını araştırıp çözme 
konusunda herkes kendi sorumlulukları-
nın bilincinde olur.

IV. Birbirlerine daha fazla kenetlenip güçlü 
bir yapıya bürünürler.

yukarıdaki durumlardan hangileri görülür?

A) Hepsi   B) Sadece I - II - III

C) Sadece II - III - IV   D) Sadece I - III -IV 
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1. Derken, onların ardından yerlerine Kitab’a 
(Tevrat’a) varis olan (kötü) bir nesil geldi. Şu geçi-
ci dünyanın değersiz malını alır ve “(nasıl olsa) biz 
bağışlanacağız” derlerdi. Kendilerine benzeri bir 
mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında, gerçek 
dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan 
Kitap’ta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri 
okumamışlar mıydı? Halbuki Allah’a karşı gelmek-
ten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç 
düşünmüyor musunuz? 

Yukarıdaki ayette altı çizili yer ile kast edilen 
kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hak B) Din  C) Ahiret D) Hayal

2. Din, sosyal ilişkileri düzenleyen pek çok emir ve 
yasaklar getirmiştir. Toplumu bir arada tutan, 
bölünmesine engel olan, birlik ve beraberlik 
bağlarını kuvvetlendiren durumların yaygınlaş-
ması için dinin bu emir ve yasaklarına ciddiyetle 
sarılmak gerekir. Dinin sosyal ilişkileri düzenle-
yen ilkelerinin başında komşuluk ilişkileri gelir. 
Dinin temel kaynağı olan Kuran’ı Kerim’de kom-
şulara karşı gerekli görevlerimizden biri olan 
yardımlaşma ilkesi şu ayet ile ifade edilmiştir: 
“……………………………………..”

Noktalı yere aşağıdaki ayetlerden hangisi yazı-
lırsa metnin ana düşüncesini destekleyen bir 
örnek verilmiş olur?

A) De ki: “Eğer (iddia ettiğiniz gibi) Allah katındaki ahi-
ret yurdu (cennet) diğer insanlar için değil de, sadece 
sizinse ve sizler doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü 
temenni edin!”                                 (Bakara suresi, 94.ayet)

B) Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşma-
yın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, 
yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, 
yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz, 
Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. 

(Nisa Suresi, 36.ayet) 

C) İnsana da,  anne  babasına iyi davranmasını emret-
tik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek 
karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de iki yıl 
içinde olur. (İşte onun için) insana şöyle emrettik: 
“Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır.” 

(Lokma suresi, 14.ayet) 

D) Kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, 
Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, 
sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle  birliktedirler. 
Bunlar ne güzel arkadaştır.  

(Nisa suresi, 69.ayet)

3. 
Allah’ım! Sen Hak’sın, senin vaadin haktır, 
sana kavuşmak haktır, senin sözün haktır, 
cennet haktır, cehennem haktır, peygam-
berler haktır, Muhammed haktır, kıyamet 
haktır.” 

(Buhari, Teheccüd, 1)

İslam dininin önemli gördüğü kelimelerden birisi 
de hak sözcüğüdür. İslamiyet, hak kelimesini farklı 
farklı anlamlarda kullanmıştır. Bazen hak doğru yol 
anlamına gelirken bazen de doğru haber anlamı-
na gelir. 

Buna göre hadiste altı çizili yer ile kast edilen 
hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

A) Mahkemede alınan kararların doğru olanıdır.

B) Adaleti anlatan terimdir. 

C) Gerçeğe uygun olan sözdür. 

D) Yüce Allah’ın bir ismidir.

4. Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; 
parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırla-
yın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, 
gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti saye-
sinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş 
çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O 
kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar 
ki doğru yolu bulasınız.           (Al-i İmran suresi 105.ayet)

Ayete göre;

 I. Din, bireyleri manevi kardeş ilan ederek birleş-
melerini ve kaynaşmalarını sağlamıştır.

 II. Din, toplumdan Allah’ın emir ve yasaklarını 
anlatan İslam ipine sımsıkı sarılmalarını iste-
mektedir.

 III. Din, yardımlaşma ve paylaşma ilkesini toplum-
da yaygınlaşmasını sağlayarak sosyal adaletin 
oluşmasını temin etmektedir.

 IV. Din, bireyleri parçalayan, bölen ateş misali dav-
ranışlardan kurtararak birlik ve dirliği sağlayan 
bir kurumdur.

yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) I B) II C) III  D) IV 
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5. 

“Söyleyin bakalım, müflis kimdir?” diye sordu. 
Oradaki sahabe “Bizim aramızda müflis olan 
kimse parası pulu olmayan kimsedir” dediler. 
Bu tanıma karşılık Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle 
buyurdu:
“Bir Müslüman kıyamet günü Allah’ın huzuru-
na gelir. Kılmış olduğu namaz, tuttuğu oruç, 
vermiş olduğu zekâtlarla pek çok sevap kazan-
mıştır. Ama kimine sövüp hakaret etmiş, öteki-
ne iftira atmıştır; onun malını yemiş, diğerinin 
kanını dökmüş, şunun canını yakmıştır.
Hesap görülmeye başladığı zaman, yaptığı 
ibadetlerinin sevabı hakaret ettiği, iftira attığı, 
canını yaktığı kimselere dağıtılmış, daha üze-
rindeki kul hakları bitmeden sevapları bitiver-
miştir. 
Başkalarına verecek sevabı kalmadığı için de 
haklarını yediği kimselerin günahı sırtına yük-
lenmiş ve cehennemin yolunu tutmuştur. İşte 
asıl müflis bu kimsedir.” 

(Müslim, Birr 59; Tirmizî, Kıyâmet 2

Yukarıdaki hadise göre;

 I. İslamiyet, kul hakkına önem verir.

 II. Kamu hakkı, kul hakkından sonra gelir.

 III. Kişi, ahirette haklarını yediği kimsenin hakları-
nı kendi ibadetlerinin sevaplarını vererek öde-
yecektir.

 IV. Kişinin ahirette hak yediği kimselere vereceği 
sevabı kalmadığı takdirde o kimselerin vebalini 
kendi omuzlarına yüklenecektir.

yargılardan hangisi çıkarılamaz?

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

6.   Zekat ve sadaka gibi ibadetler, toplumun ikti-
sadi yönünü kuvvetlendirir. 

  Hac ibadeti, toplumsal güveni ve kaynaşmayı 
arttırır. 

  Cemaatle kılınan bayram namazları, toplumsal 
kaynaşması sağlar.

Yukarıdaki kazanımlardan çıkarılacak ortak 
mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dini emir ve yasaklar, toplumun refah seviyesini 
arttırır. 

B) Toplumun ekonomik problemleri vahye uymakla 
çözülür. 

C) Dini ilkeler, toplumsal bütünlüğü sağlar. 

D) Dinin temel gayesi ahiret saadetini temin etmektir.

7. “Din-Birey-Toplum” üçlüsünde en önemli öğeler-
den birisi adalettir. Adalet, bireyde güven duygu-
sunu, toplumda emniyet hissini kuvvetlendirir. 
Adaletin olmadığı bir toplum çözülmeye ve çök-
meye mahkûmdur. 

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde yukarıdaki 
metinde vurgulanan kavram ön plana çıkma-
maktadır?

A) “Ey iman edenler, adil şahitler olarak, Allah için, hakkı 
ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten 
alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. 
Allah’tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta 
olduklarınızdan haberi olandır.”

(Maide suresi, 8.ayet) 

B) Allah’ın ayetlerini inkâr edenler, haksız yere peygam-
berleri ve adaleti emreden insanları öldürenler (yok 
mu), onlara acı bir azabı müjdele! 

(Al-i İmran suresi, 21.ayet) 

C) Allah şöyle diyecek: “Bugün, doğrulara, doğrulukları-
nın yarar sağlayacağı gündür.” Onlara içinden ırmak-
lar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. 
Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’dan razı 
olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. 

(Maide suresi, 119.ayet) 

D) Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermeni-
zi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel 
öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi 
görücüdür.            (Nisa suresi, 58.ayet)
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8. 

Hz. Muhammed (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde şöy-
le buyurdular:
“Ey İnsanlar, sözümü iyi dinleyin. Rabbiniz bir-
dir. Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocuk-
larısınız; Âdem ise topraktandır. Arabın Arap 
olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine 
üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah 
üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir 
üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvadadır. 
Ey insanlar! Kanlarınız (hayatınız), malları-
nız, haysiyet ve şerefiniz, Rabbinizle buluşaca-
ğınız güne kadar kutsal ve saygındır. 

(Şuabu’l-İman, 7/162)

Onur öğretmen, yukarıdaki hadisi tahtaya yazmış 
ve öğrencilerden hadisi yorumlamalarını istemiştir.

Gülse:   Bakara suresi 163. ayetinde anlatılan 
mesaj ile hadiste altı çizili yerde ifade 
edilen mesaj aynıdır. İlgili ayet ise şudur: 
“Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka 
ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir.”

Ömer:   Allah, tüm insanları eşit yaratmıştır. Her-
hangi bir ırkın başka bir ırk üzerine hiçbir 
şekilde üstünlüğü yoktur. Allah katında 
üstünlük sadece takva denilen O’nun 
emir ve yasaklarına samimiyet ve ciddi-
yetle uymaktadır.

İnci:   İslamiyet aklın korunmasına önem ver-
miş bu konuda Hz. Muhammed (s.a.v.) 
genel uyarıda bulunmuştur.

Nurcan:   Hz. Muhammed’in şu hadisi yukarıdaki 
hadiste kırmızı yerde ifade edilen dinin 
korunma altına aldığı ilkeyi desteklemek-
tedir: “Yedi helak edici günahtan uzak 
durunuz. Denildi ki, ya Resulullah, onlar 
nelerdir?; şöyle buyurdu: Allah’a ortak 
koşmak, bir cana kıymak, yetim malı 
yemek, savaştan kaçmak, iffetli, hiçbir 
şeyden habersiz mümin kadına zina ifti-
rası yapmak...”                    (Buhârî, Vesâyâ, 23)

Öğrencilerden hangisinin yorumuna hadisten 
ulaşılamaz?

A) Gülse    B) İnci 

C) Ömer    D) Nurcan 

9. Her bir insan, inanma eğiliminde doğar. Günlük 
hayatta bir insanın karşılaşmış olduğu gayr-i ahla-
ki davranışlara vermiş olduğu tepkiler de bunun 
göstergesidir. 

Aşağıdaki örneklerden hangisi yukarıdaki 
metni desteklememektedir?

A) Kişinin çok acıktığı zaman yemek istemesi, susadığı 
zaman su istemesi 

B) Kendisinin gıybet edildiğini duyan bir kimsenin bu 
davranıştan hoşlanmaması 

C) Borç para istediği zaman kendisinden borca karşılık 
daha fazla istenmesi suretiyle malının haksızca alın-
dığını düşünmesi

D) Yalan söylemenin getirdiği huzursuzluğu içinde his-
setmesi

10. 
İ B A D E T D F

O R U Ç A L L A

F T E V H İ D F

N A M A A N E Z

H A C İ N A N Ç

İ N F A K N F E

E D E H E Ç R E

Yukarıdaki bulmacada;

 I. Yüce Allah’ın tek oluşunu ifade eden kavram

 II. Sabah vakti kılınan namaz

 III. Namaz, oruç, hac, zekat gibi konuların anlatıl-
dığı kavram

 IV. Allah’a, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, 
kaza ve kadere iman gibi konuların anlatıldığı 
alan

maddelerde anlatılan tanımların hangisinin 
karşılığı yoktur?

A) I B) II C) III D) IV
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1. 

İslam’ın korunmasını hedeflediği ilkele-
rin başında can gelir. Canın korunması 
İslamiyet’e göre en temel haktır. Zira bir 
kişinin varlığını sürdürebilmesi, tüm faa-
liyet ve eylemlerini gerçekleştirebilmesi 
ancak yaşamının devamına bağlıdır. Can 
tehlikesinin yaşanmaya başladığı bir anda 
İslamiyet, yenmesini ve içilmesini yasak 
kıldığı şeylerin hayatı korumak amacıyla 
zaruret miktarında serbest bırakmıştır. Bu 
bağlamda Kuran’da şu ayet geçer:
“……………………………….”

Yukarıdaki metinde noktalı yere aşağıdaki 
ayetlerden hangisi getirilse anlam bütünlüğü 
sağlanmış olur?

A) İçlerinden bir adama, insanları uyar ve iman edenle-
re, Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı 
bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar 
için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kâfirler, “Bu elbette 
apaçık bir sihirbazdır” dediler?          (İsrâ suresi, 80.ayet)

B) Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal ema-
net etsen, onu sana (eksiksiz) iade eder. Fakat onlar-
dan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, 
tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu 
da onların, “Ümmîlere karşı (yaptıklarımızdan) bize 
vebal yoktur” demelerinden dolayıdır. Onlar, bile bile 
Allah’a karşı yalan söylerler.        (Âl-i İmrân suresi, 75.ayet)

C) Allah size ancak ölüyü (leşi), kanı, domuz etini ve 
Allah’tan başkası adına kesileni haram kıldı. Her kim 
bunlardan yemeye mecbur kalırsa, başkasının hakkı-
na saldırmadan ve haddi aşmadan bir miktar yeme-
sinde günah yoktur. Şüphe yok ki Allah çokça bağış-
layan çokça esirgeyendir”                (Bakara suresi, 173.ayet)

D) Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşü-
nülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü, hıyanet 
ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa 
uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tasta-
mam ödenir.                                (Âl-i İmrân suresi, 161.ayet) 

2. (I) İslam dinine göre, hayatın mutlu ve güzel geçe-
bilmesi için birey bazı temel hak ve özgürlüklere 
sahiptir. (II) Bu haklar konusunda herhangi bir dil, 
ırk ayrımı yapılmaksızın herkes doğuştan sahip 
olmaktadır. (III) İslam’ın önem verdiği bu haklar 
arasında din, dil, can, nesil, mal gibi haklar gelmek-
tedir. (IV) İslam, kişinin doğuştan sahip olduğu 
hakları koruma altına almayı bir gaye olarak kabul 
etmiştir.

Metnin numaralandırılmış cümlelerin hangi-
sinde bilgi hatası yapılmıştır?

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

3. 

Hayatın hiçe sayıldığı durumlardan birisini izledik 
dün akşam haber kanallarında. Sırf daha çok para 
kazanma hırsı ile insanların canlarının nasıl tehli-
keye atıldığını tüm Türkiye olarak gördük. Mesleği-
ni kötüye kullanmasının yanında insanların hayat-
larını da tehlikeye atmanın önemsizliğini gösteren 
bu haber karşısında milletimizden yoğun bir tepki 
geldi. Minibüsçü, minibüsünün kapasitesinden 
daha fazla yolcu almasının yanı sıra bu sınırları 
zorlayarak kapıların kapanmasına engel olacak 
şekilde yolcu alımına devam etti. Ve bu hal vatan-
daşları inecekleri güzergâha kadar devam etti. 
Arabanın küçük bir sarsılması sonucunda belki 
minibüsün açık kapısında zor bir şekilde yolculuk 
yapan vatandaşlar yere düşecekler. Ama anlaşılan 
bu eylemi ne şoför ne de yolculuk yapan vatandaş 
pek umursamamakta.

Yukarıdaki metinden çıkarılacak genel sonuç 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şoför, meslek gereği yanlış bir iş yapmamıştır. 

B) İslam’ın koruma altına aldığı can ilkesi ihlal edilmiştir. 

C) Yolcular, sorumluluklarının bilincinde olduğu için 
yaptıkları eylemler doğrudur.

D) Ticari kazanç, hayat kavramından önceliklidir. Çünkü 
para olmadan yaşam devam etmez.
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4.  

Önceden çok sık duyardık kan davaları-
nın güdüldüğünü. Kan davası yüzünden 
haksız yere binlerce masumun canına 
kıyıldı. İslam’ın temel gayelerinden birisi 
olan canın korunma ilkesinin hiçe sayıl-
dığı beldelerde yaşamak hem korkutucu 
hem de zor. Her an tedirginlik hali vardır 
insanda. Çünkü ansızın bir katil tarafın-
dan öldürülme endişesi vardır. Hâlbuki 
Hz. Muhammed (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde 
şöyle buyurarak bu vahşet içerikli eylem-
lerden herkesi men etmişti:
“Ashabım! Câhiliyet devrinde güdü-
len kan davaları da tamamen kaldı-
rılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, 
Abdülmüttalib’in torunu (amcalarımdan 
Hâris’in oğlu) Rabîanın kan davasıdır.”  
(Buhari, İlim, 37) Ancak zamanla insan-
lar Hz. Muhammed’in bu değerli ikazını 
maalesef unuttular. 

Yukarıdaki metne göre;

 I. Kan davaları, İslam’ın temel gayelerinden birisi 
olan canın korunma ilkesine zıt bir eylemdir.

 II. Veda Hutbesi’nde Hz. Muhammed (s.a.v.) canın 
korunma ilkesini destekleyen beyanlarda 
bulunmuştur.

 III. Kan davaları gibi canı tehlikeye atan durumlar-
da bireyler psikolojik sıkıntılar içine girmekte-
dir.

 IV.  İslamiyet’in gaye edindiği canın korunma ilke-
si sadece Müslümanları kapsamaktadır.

yargılardan hangisine ulaşılamaz?

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

5. İslamiyet, içki kullanımını yasaklamıştır. Çünkü …

Yukarıdaki ifade aşağıdaki yargılardan hangisi 
ile tamamlanamaz?

A) içki, insanların arasındaki ilişkiyi bozar. 

B) içki tüketimi, hayatın daha huzurlu yaşanmasına yar-
dım eder. 

C) içki içen bir kimse hem kendisine hem ailesine zarar 
verir. 

D) içki, kişinin manevi duygularının körelmesine sebep 
olur.

6. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. 
Onları da, sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek 
gerçekten büyük bir günahtır.             (İsra suresi, 31.ayet)

Yukarıdaki ayet hakkında aşağıdaki ifadeler-
den hangisi söylenemez?

A) İslamiyet, canın korunmasını hedeflemiştir. 

B) Cana kıymak büyük günahtır. 

C) Rızkı veren Allah’tır.

D) Yoksulluk dışında başka bir sebeple çocukların öldü-
rülmesi mümkün olabilir.

7.                     …………………..

İslamiyet neslin korunması noktasında getirdiği 
emir ve yasaklar ile insan onuruna yaraşır bir şekil-
de hayat yaşanmasını istemiştir. İffet ve namusa 
aykırı olan tüm tutum ve davranışlar yasaklanmış-
tır. Bu bağlamda aile kurumunu zedeleyen, nesil-
leri kirleten, birey ve toplumun yüzünü kızartan 
gayr-i meşru ilişkilerin yayılmasının önüne geçil-
mesini istemiştir. 

Yukarıdaki metne uygun olan başlık aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) İslam’ın Hedeflerinden Birisi: Neslin Korunması 

B) Evliliğin Önemi 

C) İffet ve Namusa Aykırı Tutum ve Davranışlar

 D) Dinin Beş Temel Amacı

8. “Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza 
ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yol-
larla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz 
Allah size karşı çok merhametlidir.” 

(Nisa suresi, 29.ayet)

Yukarıdaki ayetten;

 I. Din, bireylerin akıllarını tehdit eden her türlü 
faaliyetleri yasaklamıştır.

 II. Kuran, malın korunmasını güvence altına alan 
ayetleri beyan etmiştir.

 III. Cana kıymak İslam tarafından yasaklanmıştır.

 IV. Din, bazı ilkelerin korunmasını hedeflemek-
tedir.

verilen yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) I  B) II  C) III D) IV
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1. Malın korunması noktasında İslamiyet, kişilerin 
çalışıp alın teri ile helal yoldan rızık kazanmaları-
nı teşvik etmiştir. Tembelliği ve dilenciliği yasak-
lamıştır. Haram yollar ile başkalarının mallarına el 
uzatılmasına karşı çıkmış, hırsızlık eylemini haram 
kılarak malın İslam dininde ve kişiler nezdinde ne 
kadar ehemmiyetli olduğuna vurgu yapmıştır.

Yukarıdaki metinde aşağıdaki sorulardan han-
gisinin cevabı yoktur?

A) İslam dini, malın korunmasını ilke olarak benimsemiş 
midir?

B) Hırsızlık suçunun cezası nedir?  

C) Hırsızlık yasaklanmış bir eylem midir? 

D) Mal, insanlar katında ve İslam dininde değerli midir?

2. 
“Kim, insan öldürmemiş ve yeryüzünde 
bozgunculuk yapmamış bir canı öldürürse, 
o bütün insanları öldürmüş demektir. Kim 
de onu diriltirse, bütün insanları diriltmiş 
demektir. Şüphesiz elçilerimiz, açık delil-
lerle onlara geldiler. Fakat onların çoğu bu 
gerçeklerden sonra da yeryüzünde, azgınlık 
yapıyorlar.”                                 (Maide suresi, 32.ayet)

Ayet hakkında öğrenciler şu yorumları yapmıştır:

İhsan:   İslam’a göre insan hayatı kutsaldır.

Gamze:   Bir canı kurtarmak, sanki bütün insanlığı 
kurtarmak kadar değerli bir eylemdir.

Sefer:   Bir kimsenin canına kıymak, bütün insan-
lığı öldürmek kadar günahtır.

Nihat:   Borçlu olan birisine borcunu ödemede 
yardım etmek, onun hayatını kolaylaş-
tırmak anlamına geldiği için bu durum 
dinin korunma ilkesinde kesinlikle 
değerlendirilmesi gerekir.

Öğrencilerden hangisinin yorumunun ayet ile 
ilişkilendirilmesi yanlış olur? 

A) İhsan  B) Gamze  C) Sefer  D) Nihat

3. 

DİN

I. “Ey iman edenler! (Aklı örten) içki (ve 
benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve 
fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. 
Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. 
(90) Şeytan, içki ve kumarla, ancak 
aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi 
Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoy-
mak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”  

(Maide suresi, 90. ayet)

AKIL

II. “De ki: “Allah’ın dışında (tanrı diye) 
öne sürdüklerinizi çağırın. Onların gök-
lerde ve yerde bir zerre ağırlığınca bile 
(hiçbir şeye) güçleri yetmez; onların bu 
ikisinde hiçbir ortaklığı olmadığı gibi, 
O’nun bunlardan hiçbir destekçi olanı 
da yoktur.” 

(Sebe suresi, 22.ayet)

MAL

III. “Kim bir karış toprağı gasp ederse, 
Allah kıyamet gününde onu yedi kat 
yerden kafasına geçirir.”.

(Buhari, Bed’ül-Halk, 2)

CAN
IV.  “Allah’ın haram kıldığı canı haksız 
yere öldürmeyin.” 

(İsra suresi, 33.ayet)

Yukarıdaki ayet ve konu eşleştirmelerinin doğ-
ru bir şekilde olması için hangi ayetlerin birbir-
leri ile yer değiştirmesi gerekir?

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

4. Neslin korunması için;

Halil:   Sağlıklı bir aile kurulması gerekir.

Leyla:  Aile kurumunun kanunen geçerli nikah 
işlemleri üzerine kurulmuş olması lazım-
dır.

Nurcan:  Peygamberin, evlilik ve aile hakkındaki 
sözleri dikkate alınmalıdır.

Şefika:  Evlilik sürecinde kadın ile erkek sadece 
kendi istek ve arzularını yaptırma niye-
tinde olmaları gerekir.

öğrencilerin ifadelerinden hangisi uygun bilgi 
içermemektedir?

A) Halil   B) Leyla

C) Nurcan   D) Şefika 
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5. 

İş sağlığı ve güvenliğine dair 6331 sayılı kanun ile çalışanlara bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bu kanunlar 
arasında;

  İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçları-
nı kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, 
keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

  Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak.

  İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve 
yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işvere-
ne veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

  Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların 
giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.  

  Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş 
birliği yapmak.

  Yargıtay’ın bu konuda verdiği bir kararda, “İsçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak işverenin 
gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü yanında, isçinin de bu konuda konulan usul ve şartlara 
uyma yükümlülüğü vardır.” denilmek suretiyle çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda asıl 
yükümlülüklerinin kurallara uymak olduğu ifade edilmektedir. 

Yukarıdaki metni  “Din-Birey-Hayat” bağlamında yorumladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğ-
ru olur?

A) İş kazaları bir kader meselesidir. Bu sebeple iş güvenliğini sağlamaya yönelik çıkarılan kanunlara uymanın bir anlamı 
yoktur.

B) Canın korunması hususunda bireylerin can güvenliğini sağlayan gerekli kanunlara uyulması gerekir. 

C) Canın korunma ilkesi İslam’dan önce olmayan bir ilkedir. 

D) Devlet, çalışanlarına gerekli iş ortamlarını oluşturmak zorundadır.  

6. “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türü-
nüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve 
merhamet var etmesi de onun (varlığının ve kud-
retinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen 
bir toplum için elbette ibretler vardır. “

(Rum suresi, 21.ayet)

Yukarıdaki ayetin aşağıdaki ilkelerin hangisi 
altında değerlendirilmesi gerekir?

A) 

B) 

C) 

D) 

7. Din, aklı koruma altına alır, onun işlevini ortadan 
kaldıracak şeyleri yasaklar. Kişi aklî fonksiyonlarını 
zedeleyecek tutum ve davranışlardan sakınmalı-
dır. Bu sebeple ……… gibi zararlı alışkanlıklardan 
uzak durması gerekir.

Yukarıdaki metinde noktalı yere getirilmesi 
gereken örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A) hırsızlık   B) zina

C) içki    D) cinayet 
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1.  “Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmazlar. Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina 
etmezler. Bunları yapan cezaya uğrar. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada alçaltılmış olarak temelli kalır.” 

(Furkan suresi, 68 ve 69. ayetler)

Ali öğretmen:               Ayette dinin korunma ilkesine dair örnek vardır.

Mehmet öğretmen:  Ayette canın korunma ilkesi vurgulanmıştır.

Sena öğretmen:         Ayette neslin korunma ilkesine dair örnek vardır.

Sema öğretmen:       Ayette aklın korunma ilkesine dair örnek vardır.

Verilen ayet ve öğretmen yorumlarına göre;

 I. Sema öğretmenin söylemi ayetten çıkarılması gereken temel mesajlardan birisidir.

 II. Ali ve Sena öğretmen, dinin temel gayelerine dair ayette geçen örnekleri doğru bir şekilde söylemişlerdir.

 III. Mehmet öğretmenin söylemine ayetten ulaşılabilir.

 IV. Öğretmenlerin söylemlerine bakarak şunu söyleyebiliriz: Dinin temel hedeflerinden bazılarının korunması-
na dair verilen önem ilgili ayetlerde yer edinmiştir. 

yargılardan hangisi yanlış bilgi içermektedir?

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

2. 
De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” De ki: 
“Allah’tır.” De ki: “Öyleyse, O’nu bırakıp kendilerine 
bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetireme-
yen birtakım veliler mi (tanrılar) edindiniz?” De ki: 
“Hiç görmeyen (kör) ile gören (basiret sahibi) eşit 
olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi?” 
Yoksa Allah’a, O’nun yaratması gibi yaratan ortak-
lar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine 
mi benzeşti? De ki: “Allah, herşeyin Yaratıcısı’dır ve 
O, tektir, kahredici olandır.” 

(Râd suresi, 16.ayet)

De ki: “Gördünüz mü haber verin; Allah’tan başka 
taptıklarınız, yerden neyi yaratmışlar, bana gös-
terin? Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? 
Eğer doğru sözlüler iseniz, bundan önce bir kitap 
ya da bir ilim kalıntısı (veya bir eser) varsa, bana 
getirin.” 

(Ahkaf suresi, 4.ayet)

Yukarıdaki iki ayet aşağıdaki başlıklardan han-
gisini örneklendirmek için kullanılması gere-
kir?

A) Dinin korunması B) Canın korunması

C) Aklın korunması D) Neslin korunması 

3. “Şu üç kimseden sorumluluk kaldırılmıştır: Ergen-
lik çağına gelinceye kadar çocuklardan, uyanınca-
ya kadar uyuyan kimseden, akli dengesi yerinde 
olmayandan (deliden).” 

   (İbn Mace, Talak, 15)

Yukarıdaki hadisten çıkarılması gereken 
sonuçlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din, bireyin can güvenliğini emniyet altına alır.

B) İslam’ın kutsal saydığı neslin korunmasına önem 
verilmesi gerekir. 

C) Hadiste geçen gruplar içerisinde Allah katında en 
sorumlu olan kimse aklî dengesi yerinde olmayandır. 

D) Bir kimsenin dinin emir ve yasaklarından sorumlu 
olabilmesi için akıl sağlığının yerinde olması gerekir. 
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4. 

 Sağlam bir toplumun teşekkülü sağlıklı aile kurumlarından geçer. İslam dini aile kurumuna hassasiyetle eği-
lir. Bunun arka planında ise bireyin ilk eğitim aldığı sosyal kurumun aile olması yatar. Birey, ailesinde iyi, doğru 
ve hakikati öğrenir.  Kendisini hayata hazırlar. Bir bireyin toplum içinde nasıl davranması gerektiğini, sosyal 
ilişkilerin nasıl kurulacağını anne ve babasından öğrenir. 

Birey aynı zamanda dinî değerlerini, Yüce Allah’ın kendisine yüklediği sorumlulukları, güzel ahlâkî ilke ve 
davranışları ailesinden öğrenerek hayatında uygular. Aile bu yönüyle bir nevi okuldur. 
Anne babalar hayatta elde ettikleri tecrübeleri evlatlarına aktararak onların manevi yönden gelişimlerini 
tamamlamalarına yardımcı olmaktadırlar. Her bir çocuk milli ve manevi değerlerini, adalet, sevgi, merhamet, 
saygı gibi değerleri, birlikte hareket etme, iş planlaması yapma gibi erdemleri aile ortamında öğrenir. Bu 
sebeple İslam olgun bireylerin yetişmesi için aile kurumunun korunmasına çok önem vermiştir.

Yukarıdaki metnin ana konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Neslin korunmasında aile faktörünün önemi büyüktür.  B) Din, evrensel öğeler içerir. 

C) Fertlerin topluma kazandırılmasında devletin rolü D) Güzel ahlakın kaynağı toplumdur. 

5. “Ey gençler! Aranızda gücü yeten evlensin. Çün-
kü evlenmek gözü haramdan korumak ve iffeti 
muhafaza etmek için en iyi yoldur…” 

(Buhârî, Nikâh, 3.)

Yukarıdaki hadise göre;

 I. Hz. Muhammed (s.a.v.) imkanı olan gençlerin 
aile yuvası kurmalarını istemiştir.

 II. Evlilik, bireyin iffetli yaşamasına yardım eder.

 III. Nikah, bir kimsenin İslam tarafından yasaklan-
mış şeylere bakmamasına yardım eder.

 IV. Evlenmek, gençlik çağında olan bir iştir. Yaşı 
ilerleyen kimselerin evlenmesine gerek yoktur.

verilen yargılardan hangisi çıkarılamaz?

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

6.   Aklın sıhhatli düşünebilmesine manidir. 

  Aklın muhakeme yeteneğini zayıflatır. 

  Kişinin kararlarında doğruya yönelmesini 
engeller. 

  Akıl dışı hareketler sergilemesine sebebiyet 
verir.

Yukarıdaki kazanımlar aşağıdaki ayetlerden 
hangisinde geçen zararlı alışkanlığın sonuçları 
arasında gösterilir?

A) “Sen körleri sapkınlıklarından çıkarıp doğru yola 
iletemezsin. Sen çağrını ancak, ayetlerimize inanıp 
müslüman olan kimselere işittirebilirsin.”

(Rûm suresi, 53.ayet)

B) “Ey İman edenler! içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları 
Şeytanın işlerinden bir pisliktir.” 

(Mâide suresi, 90.ayet)

C) “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve 
şayet gerçekten iman etmiş kimselerseniz,  faizden 
geriye kalanı bırakın.”                       (Bakara suresi, 278.ayet)

D) “Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) 
Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göster-
mek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık için-
dedirler.”         (İbrahim suresi, 3.ayet) 
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7. 

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) vefatından sonra İslamiyet, çok geniş topraklara yayılmaya başladı. 
Pek çok kültür ve inanışla karşılaşan İslam dini, özellikle inanç boyutunda farklı farklı sorulara 
muhatap oldu. “Meleklerin özellikleri nelerdir?”, “Ahiret hayatının var oluşuna dair aklî deliller var 
mıdır?”, “Peygamberler günah işler mi?”, “Cennet ya da cehennem sonsuz mudur?” gibi sorular sık 
sık İslam’a yöneltiliyordu.
Hz. Muhammed’in vefatından sonra hicri 80 yılında dünyaya gelmiş olan İmam Ebû Hanîfe, İslam’a 
yöneltilen bu tarz sorulara hem yapmış olduğu konuşmaları ile hem de yazmış olduğu eserler ile 
cevap vermiştir. İmam Ebû Hanîfe’nin inanç alanında İslam’a yöneltilen bu tarz sorulara geniş bir 
şekilde cevap verdiği eseri el-Fıkhu’l Ekber, Anadolu topraklarında da Müslüman Türklerin, İslam 
inancını öğrenmelerinde başucu kitabı olmuştur. 

I.   Metin, “Dinin 
Korunması” başlığı 
altında değerlendi-
rilebilir.

III.  Hz. Muhammed’in 
vefatından sonra 
İslam’ın inanç mad-
deleri bozulmaya 
başlamıştır.

IV.  Anadolu’da yaşayan 
Müslüman Türkler, 
İslam inanç esas-
larını öğrenmede 
sadece İmam Ebû 
Hanîfe’nin eserle-
rinden faydalan-
maktadırlar.

II.  İmam Ebû Hanîfe, 
eserleri ile İslam 
inanç esaslarını 
korumada etkili 
olmuş İslam bilgi-
nidir.

Metinden hareketle verilen yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

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

8. 

İçki, bütün kötülüklerin anasıdır. 
 (Nesai, Eşribe, 44)

 I. İçki, karakteri küçük düşürür.

 II. Çevreye zarar vermeye sebep olur.

 III.  Aklın mukayese yeteneğini zayıflatır.

 IV. Ruhsal alandaki hastalıkların iyileşmesini 
sağlar.

Yukarıdaki verilen hadisten çıkarılması gereken bazı sonuçlar vardır. Numaralandırılmış ifadelerden birinin ise 
bu sonuçlar arasında olmaması gerekir. 

Hangi ok atılırsa tüm sonuçlar hadis ile ilişkilendirilmiş olur?

A) I B) II C) III D) IV 
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1.   Aklı ve iradeyi işlevsiz hale getirir. Bireyi normal 
davranış sergilemekten uzaklaştırır.

  Kusma, mide bulantısı gibi hastalıklara sebep 
olur.

  Vücudun tüm iç organlarının zarar görmesine 
neden olur. 

  Zehirlenmelere ve buna bağlı olan ölümlere 
sebep olur.

  Uyuşturucular, bireyin çevreye olan uyum 
kabiliyetini azaltır. Bağımlı olan birey giderek 
aileden ve çevresinden uzaklaşarak, yalnız bir 
hayat sürmeye başlar. Çoğu kez bu tabloya ağır 
bunalımlar eşlik eder.

Yukarıda İslam’ın yasakladığı uyuşturucu kullanı-
mının zararlarından bir kaçı verilmiştir. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Hayatın çıkmaz girdabına sürüklenen bir bireyin 
çözüm yolu olarak uyuşturucu kullanması, kınanma-
ması gereken bir eylemdir.

B) Uyuşturucu, bireyin hayatını mahveder.  

C) Aklın korunması için ona zarar veren uyuşturucu gibi 
davranışlardan sakınılması gerekir. 

D) Bireysel ve toplumsal hayatta uyuşturucu ekono-
mik dengenin kaybolmasına yol açtığı için hukuken 
yasaklanması gereken zararlı bir davranıştır. 

2. 

Malın 
korunması

Ekonomik 
haklar ?

Mülkiyet hakları

“Malın Korunması” bağlamında soru işareti olan 
yere aşağıdaki haklardan hangisinin yazılması 
doğru olur?

A) Üretim hakları

 B) İbadet hakları 

C) İnanç hakları

 D) Düşünme hakları 

3. İnsanın kendisini öldürmesi anlamına gelen inti-
har, İslam tarafından yasaklar kapsamına alınmış 
bir eylemdir. İntiharın yasaklanmasında canın 
korunma ilkesi esası vardır. Allah’ın verdiği cana, 
haksız bir şekilde ne bir başkası kıyabilir ne de 
o cana sahip olan insan. İntihar, İslam’ın büyük 
günahlardan saydığı bir suçtur. İntihar etmenin 
yasaklığı kesin olarak Kuran ayetleri ile sabittir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metni 
desteklemektedir?

A) Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yeme-
yin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa ere-
siniz.  (Al-i İmran suresi, 130.ayet)

 B) Allah, adaleti ayakta tutarak (delilleriyle) şu husu-
su beyan etmiştir ki, kendisinden başka ilâh yoktur. 
Melekler ve ilim sahipleri de (bunu ikrar etmişler-
dir. Evet, kesinlikle) mutlak güç ve hikmet sahibi 
Allah’tan başka (hiç bir)  ilâh yoktur.

(Al-i İmran suresi,18.ayet) 

C) “Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza 
ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla 
yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz ki Allah 
size karşı çok merhametlidir.” 

(Nisa suresi, 29.ayet) 

D) Allah’ın sana gösterdiği şekilde insanlar arasında 
hükmedesin diye sana Kitab’ı hak ile indirdik; (sakın) 
hainlerden taraf olma! 

(Nisa suresi, 105.ayet)

4. “Yüce Allah (c.c.) hastalığı da ilacı da indirmiştir. 
Ve her hastalığa bir ilaç yaratmıştır. Öyleyse (Ey 
Allah’ın kulları) tedavi olun. Ancak haram olan şey-
le tedavi olmayın.” 

(Ebu Dâvud, Tıbb 11)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hadis hakkında 
söylenemez?

A) İslam, canın korunmasını ilke edinmiştir.

B) İnsanlar hastalık karşısında “Kaderim buymuş” deyip 
beklemek yerine tedavi yollarını aramalıdır. 

C) Tedavi olmak eceli değiştirmeyeceği için, hastalığa 
katlanmak daha erdemli bir davranıştır.

D) Helal yollardan tedavi imkanı varken yasak olan 
tedavi yöntemlerinden uzak durulması gerekir.
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5.  
Değerli Arkadaşlar,

 I. İslamiyet’e göre her bir fert kendi imkânları ölçüsünde mülk 
edinme hakkında sahiptir. Bu hakkı kimse kısıtlayamaz.

 II. Her bir birey, çalışıp çabalayarak, emek sarf edip alın teri döke-
rek meşru yollardan elde ettiği mallarına sahip çıkabilir. Bu 
sahayı bir başkasının daraltması aynı zamanda kul hakkı ve 
malın korunmuşluk ilkesine aykırıdır.

 III. Kişi gayr-i meşru ve haram yollar olmamak kaydıyla kazandığı 
malları biriktirme hakkı vardır.

 IV. Kazancını, istediği gibi istediği yerde ve istediği şekilde harca-
ma hakkına sahiptir. Kazancının temiz ve helal yollardan olması 
kişiye malını gayr-i meşru yollarda harcama imkânı tanır.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde “İslam’ın Temel Amaçlarından Birisi: Malın Korunması” konusunda sunum 
yapacak olan Ahmet, araştırması sonucunda yukarıdaki bilgileri hazırlamış ve çalışmasını hazırlamıştır. Ahmet’in 
çalışmasını okuyan arkadaşı Selin, çalışmada bir bilgi yanlışı olduğunu görmüştür.

Selin’in yanlışlık gördüğü madde hangi şıkta verilmiştir?

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

Bireyin kazanç uğruna sarf ettiği emek kutsaldır. İş 
sahipleri işçilerin ücretini geciktirmemeli, kazan-
cını hemen vermelidir. Kendi kasalarını sağlama 
almak için işçilerinin ücretlerini geciktirmekten 
uzak durmalıdır. Bunun aksi bir davranış işçinin 
emeğine saygısızlık ve aynı zamanda kul hak-
kı olup bu eylemi yapmak günahtır. İslamiyet’in 
koruma altına aldığı malın korunma ilkesine zıttır.

6 -7. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

6. Yandaki metinde aşağıdaki sorulardan hangi-
sinin cevabı yoktur?

A) Malın korunma ilkesine “İşçinin ücretinin zamanında 
verilmesi” girer mi?

B) İşçinin kazancı konusunda iş verenler nasıl davran-
malıdır?

C) Kul hakları bağlamında işçinin hak ettiği maaşı gecik-
tirmek günah mıdır?

D) İşçinin çalışma hakları nelerdir?

7. Metnin ana düşüncesini destekleyen hadis aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) “Vermiş olduğu hükümlerde, ailesinin ve halkın 
yönetiminde adaletli olan yöneticiler, kıyamet 
gününde Yüce Allah’ın yanında nurdan yüksek kol-
tuklar üzerinde (yüksek makamlarda) otururlar.” 

(Müslim, İmâre 18)

B) “Ücretliye/işçiye hakkını, teri kurumadan önce verin!” 

(İbni Mace 2/817)

 C) “Yüce Allah (c.c.), elinden iş gelen sanatkâr bir mümin 
kulu sever.”            (Taberânî, Evsat, 8/80) 

D) “Bir kimse kibirlene kibirlene sonunda zalim ve 
cebbârlar grubuna kaydedilir (girer). Böylece onlara 
verilen ceza buna da (kibirli olan kimseye) verilir.”   
                       (Tirmizî, Birr, 61) 
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8.   
İslamiyet, yaratılanlar içerisinde insanı akıl ve iradesi sebebiyle en üstün varlık olarak gör-
müş ve insan hayatını korumayı da temel ilkeler arasına almıştır. Başta Kuran’ı Kerim olmak 
üzere Hz. Muhammed (s.a.v.) hadislerinde cana kıymanın Allah katında ne kadar büyük bir 
suç olduğunu beyan etmiştir. İslamiyet bir bireyin hayatını kurtarmanın tüm insanlığı kur-
tarmaya bedel olduğunu vurgulayarak canın korunmasının ehemmiyetini öne çıkarmıştır. 
İnsan, yaşama hakkında sahiptir. Onun bu hakkını haksız bir şekilde kimse engelleyemez. 
İslamiyet, savaş halinde bile savaşa katılmayan kadın, çocuk, yaşlı, din adamı gibi kimselerin 
yaşamlarına el uzatılmasını yasaklamıştır. 

Aşağıdaki ayet ya da hadislerden hangisi yukarıdaki metni desteklemektedir?

A) “Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz 
sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a karşı gelmekten sakının. 
Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. “                        (Maide suresi, 8.ayet) 

B) “(İnsanı) helâk eden şu yedi şeyden kaçının. Sahabe “Onlar nelerdir Ey Allah’ın Resulü?” dediler. Bunun üzerine Hz. 
Muhammed (s.a.v.): “Allah’a şirk koşmak, sihir, Allah’ın haram kıldığı cana kıymak, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan 
kaçmak, suçsuz ve namuslu mümin kadınlara iftirada bulunmak” buyurdu.”    (Buhârî, Vasâyâ, 23) 

C) “Ey iman edenler! Allah’a ve Peygamber’e hainlik etmeyin. Bile bile kendi (aranızdaki)  emanetlerinize de hainlik 
etmeyin.”

(Enfâl suresi, 27.ayet)

D) “Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek yememiştir. Allah’ın peygamberi Davut (a.s.) da elinin emeğinden 
yerdi.”              (Buhârî, Büyu, 15)

9. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.” 

(Necm suresi 39. ayet)

Yukarıdaki ayete göre;

 I. İslamiyet, bireyi çalışmaya teşvik eder.

 II. Kişinin el emeği sarf etmesi suretiyle geçinme-
sine yönlendirir.

 III. Bireyi tembellikten uzaklaştırıp üretmeye 
heveslendirir.

 IV. Çok çalışarak toplumda ayrıcalıklı bir mevkiye 
sahip olunmasının önemi belirtilir.

yargılardan hangisi söylenemez?

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

10.   Helal yollardan kazanılan mülkiyetin korunması

  İnsanın kazandığı mala haksız bir şekilde el 
uzatılmasının yasaklılığı

  Bireyin kazancına izinsiz yaklaşılamayacağı

Yukarıdaki kazanımlar aşağıdaki ayetlerin 
hangisinden çıkarılır?

A) “Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakı-
mından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek 
yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. “

(En’am suresi, 115.ayet)

B) “(İnsanları) Allah’a çağıran, Salih amel (iyi iş) yapan ve 
“Ben Müslümanlardanım” diyen bir kimseden kimin 
sözü daha güzeldir?”          (Fussilet suresi, 33.ayet) 

C) “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret 
olması hali müstesna, mallarınızı, bâtıl (haksız ve 
haram yollar) ile aranızda (alıp vererek) yemeyin.” 

(Nisa suresi, 29.ayet) 

D) “Yarattıklarımız arasında, hakka sarılarak doğru yolu 
gösteren ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir topluluk 
vardır.”              (A’râf suresi, 181.ayet) 
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1. Hz. Muhammed (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde şöyle 
buyurdular:

“Ashabım! Muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. 
O’da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çeke-
cektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dön-
meyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız! Bu 
vasiyetimi, burada bulunanlar, bulunmayanlara 
ulaştırsın. Olabilir ki, burada bulunan kimse bunla-
rı daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur.”

Buna göre;

 I. İnsanlar, dünya hayatından sonra Rabblerine 
kavuşacaklardır.

 II. Hz. Muhammed (s.a.v.), insanları İslam dışı eski 
adet ve geleneklerine dönmemeleri konusun-
da ikaz etmiştir.

 III. Veda Hutbesi’nde belirtilen ilkeler sadece o 
bölgedeki insanlara yöneliktir.

 IV. Hadiste altı çizili yer ile “Canın korunma ilkesi” 
öne çıkmaktadır.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

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

2. 
Artan trafik kazaları sonucunda yeni yasalar 
gündeme geldi. İnsanların yanlış ve hatalı 
araç kullanmamaları, yayaların bilinçlendiril-
meleri konusunda çeşitli yaptırımlar gündem-
de. Trafik kazaları ile artan ölüm sayısı insanla-
rın can kavramına ne kadar az değer verdiğini 
göstermekte. Zira bu kazaların pek çoğunun 
sebebi uykusuz trafiğe çıkmak, alkol ya da 
uyuşturucu alarak direksiyon başına geçmek, 
aşırı hız yapmak geliyor. 

Yukarıdaki metinden aşağıdaki ilkelerin hangi-
sinin ihlal edildiği anlaşılmaktadır?

A) Canın korunması 

B) Dinin korunması 

C) Malın korunması

D) Neslin korunması

3.   Haksız bir şekilde çıkar elde edebilmek için kişi-
lere çıkar sağlamak 

  Kişinin kendi lehine hüküm verilmesi için 
hâkime mal veya para vermesi

  Başkasının malını haksızlıkla yemenin yolların-
dan birisi 

  Başkasının malî hakkında tecavüz olması 

  Malın korunması ilkesine zıt bir davranış olması

Yukarıdaki kazanımlarda ifade edilen yasaklı 
davranışı içeren hadis aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) “Kim, bir karış toprağı zulüm yoluyla gasp ederse, 
Allah onun boynuna yedi kat toprağı tasma gibi 
takar.”         (Buhârî, Bed`u`l-Halk, 2)

B) “Allah’ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzeri-
nedir.”        (İbn Mace, Ahkâm, 2) 

C) “Bir şeyi alan el, o malı hak sahibine vermediği müd-
detçe tazminle mükelleftir.”        (Ebû Dâvûd, “Büyû`”, 90)

D) “Veren el alan elden hayırlıdır.”            (Tirmizî, Zühd, 32)

4.  

?

Faiz

Hırsızlık

İslam’ın “Malın korunma ilkesi”ne zıt olan davra-
nışlar hakkında örnek tablo oluşturmak iste-
yen Zeynep, soru işareti olan yere aşağıdaki 
kavramlardan hangisini yazması gerekir?

A) Kumar    B) Alkol 

C) Nikah    D) Uyuşturucu
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5. 
Aysun DİNİN KORUNMASI

“Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana 
kıymayın.”                                                                                         (İsra suresi, 33.ayet)

Ayhan MALIN KORUNMASI
“Kim bir başkasının malını haksız yere alırsa ahirette Yüce Allah’ın gazabıy-
la (öfkesiyle) karşılaşır.”                                      (Ahmed b.Hanbel,el-Müsned,1 / 416)

Rukiye CANIN KORUNMASI
“Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü o, israf edenleri sevmez.” 

(A’raf suresi, 31.ayet)

Hasan NESLİN KORUNMASI 
 “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusun-
lar... Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını 
korusunlar….”                                                                                    (Nur suresi, 32.ayet) 

“Dinin Temel Gayeleri” konusunda pano hazırlayan öğrenciler ilgili konu başlıkları için yanlarındaki ayetleri 
bulmuşlardır. 

Buna göre;

 I. Aysun, konu başlığına uygun bir ayet kullanmıştır.

 II. Ayhan’ın konu başlığı için getirmiş olduğu ayet ile Rukiye’nin konu için getirmiş olduğu ayetlerin birbirleri 
ile yer değiştirmesi gerekir.

 III. Hasan’ın konu başlığı için getirmiş olduğu ayet uygun değildir.

 IV. Pano’da “Aklın Korunması” ile ilgili başlık eksik kalmıştır.

numaralandırılmış ifadelerin hangisinde bilgi hatası yapılmamıştır?

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

6. (…)  İslam dininin temel amacı bireyi dünya ve ahi-
ret saadetine ulaştırmaktır.

(…)  İnanma eylemi, insanın doğasında var olan, 
ancak zamanla değişik faktörler sonucunda 
değişebilen bir eylemdir.

(…)  Kuran’ın ayetleri inanç, ibadet, ahlak gibi 
bölümlerde incelenir. Namaz, oruç, zekat gibi 
ibadetler de inanç konusunun altında değer-
lendirilir.

Yukarıdaki ifadelerin doğru / yanlış sıralaması 
hangi şıkta hatasız olarak verilmiştir?

A) D - Y - Y    B) D - Y - D 

C) D - D - D    D) D - D - Y 

7.   …  İslam dininin temel inanç esasını karşılayan 
bir kavramdır. 

  …  iyilik yapmak, İslamiyet’in önemsediği temel 
ahlaki ilkeler arasında yer alır. 

  …  ibadeti toplumsal güven duygusunu per-
çinleyen bir yapıya sahiptir.  

Yukarıdaki ifadelerde boş kalan yerlere sırası 
ile aşağıdaki kavramlardan hangilerinin gel-
mesi gerekir? 

A) Din - Komşulara - Oruç 

B) Tevhit - Akrabalara - Hac 

C) Tevhit - Anne Babaya - Namaz

D) Din - Yetimlere - Oruç
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8. 
Bedirhan öğretmen: Para, mal veya değerli bir eşya mukabilinde oynanan oyun-
lara verilen isimdir kumar. Kumar oynamada temel amaç her ne kadar bireylerin 
söylemlerine göre “sadece oyun oynamak” gibi gözükse de temelde başkasının 
parasını ya da malını hiçbir emek sarf etmeden almaktır. Bu sebeple İslamiyet, 
şans oyunları başta olmak üzere bu gibi haksız kazanç sistemleri olan kumar türü 
oyunları yasaklamıştır.

Burak öğretmen: İslam, kazancın en değerli olanının el emeği olduğunu belir-
tir. Alın teri dökülerek kazanılan paranın değerli oluşu Hz. Muhammed (s.a.v.) 
tarafından şu hadisi ile de belirtilmiştir: “İnsanın yediğinin en değerli olanı ken-
di kazandığıdır. Allah’ın nebîsi Davut (a.s.) da kendi elinin emeğinden başkasını 
yemezdi.” (Buhârî, Büyû’ 15) Kumar, hırsızlık gibi haksız kazançların önüne geçme-
nin en temel yolu ise insanlara çalışıp çabalayarak, alın teri dökerek helal yollardan 
kazanmanın önemini anlatmaktır.

Bilal öğretmen: Kişinin herhangi bir değerli eşya ya da para karşılığında oynadığı 
oyuna kumar denir. Kumar, haksız kazanç elde etmenin yollarından birisidir. İsla-
miyet, kumar gibi haksız kazanç yollarını şu ayeti ile yasaklamıştır: “Şeytan, içki ve 
kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah’ı anmaktan ve namaz-
dan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?” (Maide suresi, 91.ayet)

Yukarıdaki konuşmalara göre;

 I. Burak öğretmen, en değerli kazancın kişinin el emeği sonucunda elde ettiği kazanç olduğunu belirtmiş ve 
görüşüne Hz. Muhammed’in hadislerinden bir örnek getirmiştir.

 II. Bedirhan öğretmen ile Bilal öğretmen, kumarın tanımını yapmışlardır. 

 III. Bedirhan öğretmen, kumar oynamanın bireyde ruhsal yıkımlara yol açtığını söylemiş ve buna dair örnekler 
vermiştir.

 IV. Bilal öğretmen, kumarın İslam tarafından yasaklandığını söylemiş ve bu görüşüne Kuran’dan bir ayeti örnek 
olarak vermiştir.

 V. Her üç öğretmen de kumarın haksız kazanç olduğunu vurgulamıştır. 

 VI. Bedirhan öğretmen ile Burak öğretmen, haksız kazanç yollarını engellemede nasıl yol izlenmesi konusunda 
bir harita belirtmişlerdir.

yukarıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşılamaz?

A) I - II - IV B) III - VI C) III - IV - VI D) II - V 
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1. İnsanlığa evrensel çağrı niteliğinde olan Veda Hut-
besinde Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyurmuş-
lardır:

Ashabım! Kimin yanında bir emanet varsa, 
onu hemen sahibine versin. Biliniz ki, faizin 
her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmet-
miştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdulmutallib’in 
oğlu (amcam) Abbas’ın faizidir. Lakin anapa-
ranız size aittir. Ne zulmediniz, ne de zulme 
uğrayınız.

Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliye döneminden 
kalma bütün adetler kaldırılmıştır, ayağımın 
altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan 
davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdı-
ğım ilk kan davası Abdulmuttalib’in torunu 
Iyas bin Rabia’nın kan davasıdır.

Verilen hadiste;

 I. Birinci paragrafta dinin temel ilkelerinden birisi 
olan malın korunması ön plandadır.

 II. Cahiliye dönemindeki İslam dışı gelenek ve 
adetlerin hiçbir önemi olmadığı vurgulanmıştır.

 III. İkinci paragrafta öne çıkan canın korunma ilke-
si şu ayette de geçmektedir: “Aranızda birbiri-
nizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların 
mallarından bir kısmını bile bile günaha gire-
rek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) 
vermeyin.”                (Bakara suresi, 188.ayet)

 IV. Al-i İmran suresinin 130. ayeti hadiste altı çizi-
li yerde ifade edilen mesajı barındırmaktadır. 
İlgili ayet ise şudur:” Ey iman edenler! Kat kat 
arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gel-
mekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.”

yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

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

2. I. Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka 
bir tanrıya yalvarmazlar, II. Allah’ın haram kıldığı 
cana haksız yere kıymazlar ve III. zina etmezler. IV.  
Bunları yapan, günahı(nın cezasını) bulur. Kıyamet 
günü azabı kat kat arttırılır ve onda (azapta) alçal-
tılmış olarak devamlı kalır. (Furkan suresi, 68 ve 69. ayetler)

Yukarıdaki ayetten aşağıdaki sonuçlardan 
hangisine ulaşılamaz?

A) I numaralı cümlede dinin korunma ilkesine değinil-
miştir. 

B) III numaralı ifadede neslin korunma ilkesi için İslam 
tarafından yasaklanan bir eylemden bahsedilmiştir.

C) II numaralı ifadede öne çıkan canın korunma ilkesidir.

D) IV numaralı ifadede sadece neslin korunması husu-
sunda aykırı davrananların, ahirette yapmış oldukları 
kötü eylemlerinin karşılıklarını görecekleri vurgulan-
mıştır.

3. Yüce Allah, insana pek çok nimetler bahşetmiştir. 
İnsan, elindeki bu nimetleri ve imkânları sorum-
suzca kullanmaktan sakınmalıdır. Bu nimetler 
içerisinde ise sağlık nimetine çok dikkat etmelidir. 
Bu bağlamda Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle buyur-
muşlardır: “İki nimet vardır ki insanların çoğu 
bunun kıymetini bilmezler: Bunlar, sağlık ve boş 
vakittir” (Tirmizi, Zühd, 1) Birey, sağlığını tehlikeye 
atacak, kendisine zarar verecek her türlü tutum ve 
davranışlardan uzak durmalıdır. Mesela sağlığı-
nı bozacak içeceklerden, kışın ince giyinmekten, 
zararlı gıdalardan uzak durmalıdır. Unutmamalıdır 
ki insan yapmış olduğu her bir eyleminden sorum-
ludur.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi metnin ana 
düşüncesini desteklemektedir?

A) “Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü 
yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. 
Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa 
gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı 
metadan başka bir şey değildir.”  (Al-i imran suresi, 185. 
ayet)

B) “Kendi elinizle kendisinizi tehlikeye atmayın.”  (Bakara 
suresi, 195.ayet) 

C) “Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en 
güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine geti-
rin. Çünkü söz (veren sözünden) sorumludur. “  
         (İsra suresi, 34.ayet)

D) “Temizlenmek için malını  (iyiliklere) veren en muttekî 
(Allah’a karşı gelmekten en çok sakınan) kimse, o 
(cehennem) ateşinden uzak tutulacaktır. “

(Leyl suresi, 17.ayet)
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4.  

Dünyada yılda 
1,3 milyar ton gıda

İsrafın dörtte biri ile 
870 milyon insan doyar.

İSRAF EDİLİYOR.

İslam dininin, malın korunması ilkesinde yasakladığı davranışlardan birisi de israftır. İnsanları ve cemiyetleri 
yoksullaştıran en kötü davranışların başında gelir israf. İsraf eden bir toplum, hem kendi ekonomisini tehlikeye 
atmakta da hem de dünyanın pek çok yerinde açlıktan ölen kimselere yardım etmekten uzak kalmaktadır. 
Kuran’ı Kerim, israfı yasaklayarak malın (eşyanın, paranın, her türlü değerin) boşa gitmesinin önüne geçmiştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki metnin mesajlarını destekler bilgi içermemektedir?

A) “Allah’ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O’na bir pay ayırdılar ve akıllarınca, “Şu Allah için, şu da bizim ortaklarımız 
(putlarımız) için” dediler. Ortakları için olan Allah’ınkine eklenmiyor. Allah için olan ise ortaklarınkine ekleniyor... Ne kötü 
hükmediyorlar!”                          (En’am suresi, 136.ayet)

B) “Çardaklı ve çardaksız (üzüm) bahçeleri, ürünleri çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, birbirine benzer ve benzemez biçimde 
zeytin ve narları yaratan O’dur. Herbiri meyve verdiği zaman meyvesinden yeyin. Devşirilip toplandığı gün de hakkını 
(zekât ve sadakasını) verin, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez. “                 (En’am suresi, 141.ayet)

C) “Ey Âdem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf eden-
leri sevmez.”                                        (A’râf suresi, 31.ayet)

D) “Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.”          (İsrâ suresi, 27.ayet)

5. (I) İslamiyet, dinin korunmasını Müslümanların 
görevlerinden biri olarak görmüştür. (II) Dinin iki 
temel kaynağı olan Kuran ve akla göre Müslüman 
dini inanışını yaşamalıdır. (III) Dinin korunması 
hususunda doğru ve sağlam bilginin dışında kalan 
yanlış bilgi ve inanışlara bir kimsenin yönelmeme-
si gerekir. (IV) Vahye dayanmayan din anlayışı hiç-
bir şekilde kabul edilemez.

Dinin korunması ilkesine göre hazırlanan met-
nin numaralandırılmış cümlelerinin hangisin-
de bilgi hatası yapılmıştır?

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

6. 

BİD’AT HURAFE BATIL İNANÇ

Yukarıda verilen kazanımlardan yola çıkarak 
aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?

A) Dinin korunma ilkesinin gerçekleşebilmesi için İslam 
inancına zıt inanış ve düşüncelerden uzak durmak 
gerekir. 

B) Canın korunması, ancak yanlış inanışlara meyletme-
mek ile olur. 

C) Dinin temel amacı, bireyin psikolojik açıdan rahat 
etmesini sağlamaktır.

D) Aklı, doğru inanışa hiçbir etki olmadan yönelebilir.  
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7. 
Telef etme; sözlükte yok etme, ortadan kaldırma, helak etme gibi anlamlara 
gelir. Bu kelimenin İslamî olarak terim anlamı ise bir şeyi genellikle kendisinden 
istifade edilebilecek özelliklerinden çıkarmak, kullanılamaz hale getirmek, yarar-
lanabilir olma niteliklerini ortadan kaldırmak gibi anlamlara gelir. Mala (eşyaya) 
karşı işlenen bir suçtur.  İtlaf suçunu işleyen bir kimse vermiş olduğu zararı öde-
mekle yükümlüdür. İslamiyet, malın korunma ilkesi kapsamında itlaf fiilini yasak-
lamıştır.

Bir şeyi zorla ve zulüm yoluyla sahibinin elinden almak demek olan gasp, İslam 
dininde malın korunma ilkesi kapsamında yasaklanan davranışlardan birisi-
dir. Bir malı sahibinin izni olmaksızın baskı ve zorbalıkla almaya kalkan kimse o 
kimsenin malına karşı haksız bir saldırıya girmiş olmaktadır. Kuran’ı Kerim ve Hz. 
Muhammed’in hadislerinde gasp eyleminin yasaklığı kesin olarak ifade edilmiştir. 
Hz. Muhammed (s.a.v.) “Bir müslümanın malı bir başkasına ancak gönül hoşluğu  
(ve rızası ile) helal olur.” buyurarak gasp gibi zorbalık yöntemleri ile bir başkasının 
malına saldırmanın İslam tarafından yasaklandığını ifade etmiştir.

Günümüzde en çok görülen eylemlerden birisidir israf. Tüketimin sınırsız-
ca yapılmasının iyi bir davranış gibi öğretilmesinden dolayı Allah’ın vermiş 
olduğu nimetlere karşı sorumsuzca harcamada bulunmanın, malın korun-
ma ilkesine karşı işlenecek en büyük suçlardan birisidir. İslamiyet iktisatlı 
(dengeli) harcamayı emrederek israfın önüne geçmeyi hedeflemiştir.

Ece

Ekrem

Ela

Öğrencilerin açıklamalarına göre;

 I. Her üç öğrencinin ele aldığı konu malın korunması açısından İslam’ın yasakladığı davranışlardır.

 II. Ekrem ve Ece, inceledikleri kavramın tanımını yapmışlardır.

 III. Ekrem ve Ela, araştırma yaptıkları kavramlar hakkında ayet ya da hadislerden deliller getirmişlerdir.

 IV. Ece ile Ela, inceledikleri kavramların bireysel ve toplumsal zararlarına değinmişlerdir.

yargılardan hangilerine ulaşılamaz?

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

8. İslamiyet savaş anında bile kadınların, çocukların, ihtiyarların öldürülmesini yasaklamıştır. Aynı zamanda bir 
kimsenin başkasının canına kıyması yasaklandığı gibi intihar yoluyla da kendi canına kıyması da yasaklanmıştır. 
Çünkü İslam …..

Aşağıdaki cümlelerden hangisi ile paragraf bitirilirse anlam bütünlüğü sağlanır?

A) malı önemli görmüş, gayri meşru yollar ile ele geçirilmesini yasaklamıştır.

B) akla değer vermiş, onun işlevini zaafa uğratan her şeyi yasaklamıştır.

C) canı kutsal saymış ve koruma altına almıştır.

D) dini öncelemiş ve onu koruma altına almıştır.
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1. 
“Sözlerin en hayırlısı Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Yolların en hayırlısı Muhammed’in yoludur. 
İşlerin en kötüsü sonradan ortaya çıkarılan bid’atlerdir. Bütün bid’atler de dalalettir.” 

(Müslim, Cum’a, 43)

Onur öğretmen, “Dinin Temel Hedefleri: Dinin Korunması” konusunu anlattıktan sonra tahtaya yukarıdaki hadi-
si yazarak öğrencilerden yorumlar yapmasını istemiştir. 

Sibel:   Dinin korunması, Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara ileten Kuran’ı Kerim’e uyulmasıyla mümkün 
olur.

Sevim:   Hz. Muhammed’in yolunu anlatan sünnet kavramını hayata geçirmekle dine karşı bir yanlış anlayışın 
önüne geçilmiş olunur.

Selda:   Dinin doğru anlaşılması için dinin kaynakları önemli bir göreve sahiptir.

Serap:   Dinin temel ilkelerine zıt olan bid’atlerin çoğalması dinin korunma ilkesine zarar vermektedir.

Öğrencilerin yorumlarından hangileri hadiste verilen mesajlar ile ilişkilendirilebilir?

Sibel Sevim Selda Serap

A) + + + +

B) + + - +

C) - + + -

D) - + - +

2. “… O halde sen de dini Allah’a has kılarak (ihlâs ile) kulluk et.”                    (Zümer suresi, 2. ayet.)

“Dinin korunması” bağlamında dinin Allah’a has kılınmasının anlamlarına,

 I. Sadece Allah’a ibadet edilmesi

 II. Sadece Allah’a kulluk edilmesi

 III. Dini yaşantı için dünyadan el etek çekilmesi

 IV. Allah’ın emir ve yasaklarının sırf Allah için yapılması

yukarıdaki maddelerinden hangisi girmez?

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

3.  

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri “Dinin korunma” ilkesine aykırılık teşkil eder?

A) Yalnız II B) II ve III  C) II - III - IV D) Hiçbiri 
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4.   Şimdi (ey müminler!) onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa ki, onlardan bir zümre, Allah’ın 
kelâmını işitirler de iyice anladıktan sonra, bile bile onu tahrif ederlerdi.                               (Bakara suresi, 75.ayet)

  Sözlerini bozmaları sebebiyle onları lânetledik ve kalplerini katılaştırdık. Onlar kelimelerin yerlerini değiş-
tirirler (kitaplarını tahrif ederler). Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü de unut-
tular. İçlerinden pek azı hariç, onlardan daima bir hainlik görürsün. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. 
Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. 

Yukarıdaki iki ayeti birlikte değerlendirdiğimiz zaman aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) İnsanlar, menfaatlerini dini değerlerin önüne geçirebilirler.

B) Kişinin verdiği sözde durmaması dini bozma olarak nitelendirilir. 

C) Müslümanlar, gayr-i Müslimleri dost edinmemelidir.  

D) Dinin korunmasında dikkat edilmesi gereken hususlardan birisi tahriftir. 

5.  
Dinin korunması ancak Allah’ın haklarının korunması ve O’nun çizmiş olduğu sınırların gözetilmesi ile 
mümkündür. Yanlış inanış ve yorumlar ile dinin sınırlarının çiğnenmesi sonucunda dinin korunmuşluk 
ilkesi de ihlale uğramış olur. Allah’ın belirlediği helaller ve haramlar Allah’ın insanlar için çizdiği sınırlardır. 
Bu sınırlar, insanların kötü ve zararlı olan şeylerden uzak kalmalarını, iyi ve güzel olana ise yönelmeleri 
için Yüce Allah tarafından koyulmuş, ilahî hükümlerdir. Kuran’ı Kerim’de insanların bu sınırlara büyük bir 
titizlikle riayet etmeleri istenmiştir.

Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen metnin ana düşüncesini destekleyen ayetlere örnek olarak gös-
terilebilir?

A) “Biz, Allah’a ve bize indirilene; İbrahim, İsmail, İshak, Ya’kub ve esbâta indirilene, Musa ve İsa’ya verilenlerle Rableri tara-
fından diğer peygamberlere verilenlere, onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece Allah’a tes-
lim olduk” deyin.                             (Bakara suresi, 136.ayet)

 B) “…Bu söylenenler Allah’ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.” 

(Bakara suresi, 229.ayet)

C) “Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah’ın adını 
ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlâhınız, bir tek İlâh’tır. Öyle ise, O’na teslim olun. (Ey Muhammed!) O 
ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele! “

(Hac suresi, 34.ayet)

D) “Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz, siz de kıyamet günü, Rabbinizin huzurunda davalaşa-
caksınız.” 

(Zümer suresi, 30-31.ayetler)

6.  

Hz. İbrahim Hz. Yakup? Hz. Yusuf

Ok işaretlerinin yönünü takip ettiğimizde soru işareti olan yere yazılması gereken peygamber ismi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İlyas B) Hz. İsa  C) Hz. Yahya D) Hz. İshak 
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7. Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından bir kuyuya atılmış-
tı. Ancak yıllar sonra Hz. Yusuf’un Mısır’da konumu 
yükselmişti. O yıl yaşanan erzak sıkıntısı sebebi ile 
kardeşleri Mısır’a gelmiş ve Hz. Yusuf’un huzuru-
na çıkıp ondan yardım istemişlerdi. Kardeşleri, 
Hz. Yusuf’u tanıyamamış ancak Hz. Yusuf onları 
tanımıştı. Hz. Yusuf onlara hiçbir şekilde kötü dav-
ranmamış ve tüm ihtiyaçlarını gidermişti. İleriki 
zamanlarda ise Hz. Yusuf kendisini onlara tanıtarak 
kendilerini bağışladığını söylemiştir

Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Yusuf’un 
verilen paragraftaki davranışını yansıtmak-
tadır?

A) Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak 
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar 
senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları 
affet. Onlar için Allah’tan bağışlama dile. İş konusun-
da onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmet-
tin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). 
Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. 

(Al-i İmran suresi, 159.ayet)

B) (Ey Muhammed!) Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel 
öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. 
Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en 
iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. 

(Nahl suresi, 125.ayet)  

C) Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve Allah’a 
şikâyette bulunan kadının sözünü işitmiştir. Allah, 
sizin sürdürdüğünüz konuşmayı (zaten) işitmekteydi. 
Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. 

(Mücadele suresi, 1.ayet)  

D) Yusuf dedi ki: Bugün sizi kınamak yok, Allah sizi affet-
sin! O, merhametlilerin en merhametlisidir. 

(Yusuf suresi, 92.ayet) 

8. Kuran’ı Kerim’in temel konularından birisidir kıssa-
lar. Her bir kıssa, okuyanına ayrı ayrı ibretler verir. 
Onları, geçmiş kavimlerin düştükleri hataya düş-
mekten korur. Gerekli ikazları yapar. Hatalar için-
de boğulmalarına mani olur. Bu kıssalar arasında 
ise Hz. Yusuf’un kıssasının ayrı bir yeri vardır. Hz. 
Yusuf’un kıssası Kuran’da Ahsenü’l-kasas yani “En 
güzel Kıssa” olarak geçer. 

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki metin-
de geçen “Ahsenü’l-kasas” tabirini desteklemek-
tedir?

A) Andolsun ki, onların  kıssalarında akıl sahipleri için 
ibret vardır. Kur’an uydurulabilecek bir söz değildir. 
Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı 
ayrı açıklayan ve inanan bir toplum için de bir yol 
gösterici ve bir rahmettir. 

(Yusuf suresi, 111.ayet)

B) Şüphesiz bu (İsa hakkındaki) gerçek kıssadır. Allah’tan 
başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz Allah, mutlak güç 
sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. 

(Al-i İmran suresi, 62.ayet) 

C) Sana bu Kur’an’ı vahyetmekle kıssaların en güze-
lini anlatıyoruz. Hâlbuki daha önce sen bunlardan 
habersizdin. 

(Yusuf suresi, 3.ayet)

D) Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamber-
ler gönderdik. Anlatmadığımız (nice) peygamberler 
de gönderdik. Allah Musa ile de doğrudan konuştu. 

(Nisa suresi, 164.ayet)

9. 

I. Bozulma

IV. Arınma

II. Bozma

V. Saptırma

III. Çarpıtma

VI. Temizleme

Numaralandırılmış kavramlardan hangilerinin 
dinin tahrif edilmesi konusunda kullanılması 
hata olur?

A) IV - VI B) II - III  C) I - IV  D) V - VI
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1.  
Hz. Yusuf’un annesi, kardeşi Bünyamin’i doğururken vefat etmişti. Hz. Yusuf ve kardeşi Bünya-
min bu sebeple annesiz büyümüşlerdi. Anne sevgisinden mahrum olarak büyüyen bu iki kar-
deşe babaları daha fazla ilgi ve alaka gösteriyor, onları daha çok seviyordu. Hz. Yusuf’un diğer 
büyük kardeşleri ise Hz. Yusuf’a olan bu sevgiyi kıskanıyor, hatta ondan nefret ediyorlardı. Her 
şeye rağmen Hz. Yusuf tüm kardeşlerine sevgi ve saygı ile yaklaşıyordu.

Aşağıdaki ayetlerden hangisinde metinde geçen Hz. Yusuf’a karşı, büyük kardeşlerinin duygu ve 
düşüncelerini ifade eden bilgiler yer almaktadır?

A) Olgunluk çağına erişince O’na hikmet ve ilim verdik. İşte biz, iyi davrananları böyle mükâfatlandırırız.  (Yusuf suresi, 22.ayet)

B) (Yusuf’un büyük kardeşleri aralarında dediler ki:) Yusuf’u öldürün veya onu (uzak) bir yere atın ki babanızın tevec-
cühü yalnız size kalsın! Ondan sonra da (tevbe ederek) salih kimseler olursunuz!  Onlardan biri: Yusuf’u öldürme-
yin, eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan biri onu alsın (götürsün), dedi.   
                 (Yusuf suresi, 9 ve 10.ayetler)

C) İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf’un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın 
dedi ki: “Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası, ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır.”

(Yusuf suresi, 25.ayet)

D) Yusuf, “Ey Rabbim! Zindan bana, bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaş-
tırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum” dedi.                          (Yusuf suresi, 33.ayet)

2. “Ey zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı ilahlar mı daha iyidir, yoksa mutlak hâkimiyet sahibi olan tek Allah mı?” “Siz 
Allah’ı bırakıp; sadece sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlere (kendi uydurduğunuz ilahlara) tapıyorsu-
nuz. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah’a aittir. O, kendisinden başka hiçbir 
şeye tapmamanızı emretmiştir. İşte en doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.”

(Yusuf suresi, 39 ve 40. ayetler)

Hz. Yusuf, zindanda iken iki arkadaşı ile aralarında yukarıdaki ayetlerde anlatılan konuşma geçmiştir. 

Buna göre;

 I. Hz. Yusuf, tebliğ görevine bulunmuştur.

 II. Hz. Yusuf, tevhit inancını anlatmıştır.

 III. Hz. Yusuf, Allah’ın tek oluşunu anlatmak için örnek verme yolunu kullanmıştır.

 IV. Hz. Yusuf, dinin ibadet boyutuna da değinmiştir.

verilen yargılardan hangisine ayetten ulaşılamaz?

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

3. 
(I) Hz. Yusuf, kardeşleri tarafından uğramış olduğu kötülük sonucunda varlıklı bir adam onu köle olarak 
satın almıştı. (II) Hz. Yusuf’u kendi hanımına hizmetçi olarak vermişti. (III) Böylelikle Hz. Yusuf’un babasın-
dan uzakta olarak Medyen’deki hayatı başlamış oldu. (IV) Hz. Yusuf, gittiği yerde de kısa sürede herkesin 
sevgisini kazanmış herkesin saygı duyduğu biri haline gelmişti.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde Hz. Yusuf hakkında bilgi hatası yapılmıştır?

A) I  B) II  C) III  D) IV 
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4. 

Hz. Yusuf, babasına rüyasında on bir yıl-
dız, güneş ve ayın secde ettiğini gördü-
ğünü söylemişti. Bu rüya, Mısır’da iken 
Hz. Yusuf’un babası ve 11 kardeşinin 
boyun eğişi olarak yorumlamıştır.

Hz. Yusuf, zindana atıldığı zaman iki 
arkadaşının gördükleri rüyayı yorumla-
mıştır. Bunlardan birisi efendisi için içe-
cek sıkıp  hazırladığını ve hizmet ettiğini 
görür. Diğeri ise başının üstünde ekmek 
taşıdığını görür. Hz. Yusuf, birincisinin 
kurtulup efendisine hizmet edeceğini, 
ikincisinin ise asılacağını söyler ve rüya 
yorumları olduğu gibi çıkar. 

Kralın rüyasını yorumlamıştır. Krala 
gönderdiği rüya yorumunda yedi sene 
bolluk görüleceğini arkasından da yedi 
sene kıtlık olacağını ancak bu kıtlık yılı-
nın iyi geçirilmesi için bolluk zamanında 
depo yapılmasının gerekli olduğunu 
söylemiştir.

Hz. Yusuf’un 
Yorumladığı Üç 

Rüya

 

Hz. Yusuf’un rüya yorumlamasındaki öne çıkan kabiliyetinin kaynağı hakkında aşağıdaki ayetlerin 
hangisi bilgi vermektedir?

A) Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek, “Eğer doğru söyleyenler iseniz, haydi 
bana bunların isimlerini bildirin” dedi.                                           (Bakara suresi, 31.ayet)

B) “Ey Rabbim! Mülkten bana (nasibimi) verdin ve bana (rüyada görülen) olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri 
yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat!” 

(Yusuf suresi, 101. ayet)

C) Derken, Allah’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Câlût’u öldürdü. Allah ona (Davud’a) hükümdarlık ve hikmet 
verdi ve ona dilediğini öğretti. Eğer Allah’ın; insanların bir kısmıyla diğerlerini savması olmasaydı, yeryüzü bozulurdu. 
Ancak Allah, bütün âlemlere karşı lütuf sahibidir.                          (Bakara suresi, 251.ayet)

D) Melekler, “Seni bütün eksikliklerden uzak tutarız. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphe-
siz her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin” dediler.     (Bakara suresi, 32.ayet)

5. Değerli arkadaşlar, geçen dersimizde kıssa konusunu işledik ve bazı arkadaşlarımız bizlere kıssaları anlatan bir 
pano hazırlayacaklardı. 

Öğretmenin anlatımından sonra görevli öğrenciler kıssalar hakkında hazırladıkları panoyu arkadaşlarına gös-
termek için tahtaya çalışmalarını getirdiler.

Süleyman:   Kelime anlamları hikâye, hikâye etme, haber verme gibi anlamlara gelir.

Selim:   Kuran’ın temel konularından birisi kıssa olup, kıssa kavramını içeren ayetler vardır.

Seyhan:   Kıssanın temel amacı sadece geçmiş milletin hayatlarını anlatmaktır.

Salih:   Kuran’da hayat hikâyesi anlatılanlar sadece peygamberler değildir.

Öğrencilerden hangisinin panoya yazdığı bilgi kıssa hakkında yanlış bilgi içermektedir?

A) Süleyman B) Selim C) Salih D) Seyhan
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6. 
Andolsun zamana ki

İnsan gerçekten ziyan içindedir.

Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye 
edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).

Yukarıda verilen Asr suresinin anlamına göre;

 I. Zarara uğramayacak kimselerin temel niteliklerinden birisi de iman etmeleridir. 

 II. “Ey peygamberler! Temiz (helâl) şeylerden yiyin ve sâlih amel işleyin! Şüphesiz ki ben, ne yaparsanız hak-
kıyla bilenim.”  Maide suresinin 51. ayetinde, Asr suresinde kurtuluşa eren kimselerin özelliklerinden birisi 
zikredilmemiştir.

 III. Sabrı tavsiye eden bir kimse, zarara uğrayacak kimselerin dışında olanlar arasında değerlendirilir.

 IV. Namazı vaktinde kılmayı tavsiye edenler Asr suresinde insanı kurtuluşa götüren sıfatlardan birisi olarak 
anlatılmıştır

yukarıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

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

7. 
Sure ismini ilk ayette 

geçen “asr” sözcüğünden 
alır.

Zaman, çağ gibi anlamlara 
gelen kelime Asr’dır.

İslam bilginleri “asr” 
kelimesini daha çok Hz. 

Muhammed’in asrı olarak 
yorumlamışlardır.

Sure 4 ayetten meydana 
gelmektedir.

Renkli kutularda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kırmızı B) Yeşil C) Mor D) Mavi

8.  
Asr suresinin balında “zamana” yemin edilmesinin bir anlamı vardır. Zira zamanın insan hayatın-
da ayrı bir yeri ve önemi vardır. İnsan, zamanı olumlu şekilde değerlendirdiği ölçüde maddi ve 
manevi kazanç sağlar. İnsan, hayatını boşa geçirmemekle, iyi değerlendirmekle, Allah’ın emrine 
uygun yaşamakla sorumludur. Zamanı Allah’ın emrettiği şekilde değerlendirmeyen bir birey 
büyük bir ziyanda olacaktır. Ancak çoğu insan zamanını değerlendirmekten acizdir. 

Aşağıdaki hadislerden hangisi yukarıdaki metnin zaman ile ilgili vermek istediği mesajlarını destekle-
mektedir?

A) “Verdiği hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın 
yanında (huzurunda) nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar.”          (Müslim, İmâre 18) 

B) “Ancak iki kişiye gıbta edilir: Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse. Yine Allah’ın kendisine verdiği 
ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.”                  (Buhârî, İlim 15) 

C) “İki nimet vardır ki, insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat ve boş vakit.”                    (Buhârî, Rikak 1)

D) “Şüpheliyi bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül, (sözde ve işde) doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar” 

(Tirmizî, Kıyâmet 60)
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9.  
Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için (ona kavuştukları 
için) secdeye kapandılar. (Yusuf) dedi ki: «Ey babacığım! İşte bu, daha önce (gördüğüm) 
rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana (çok şey) lütfetti. 
Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra 
sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz O çok iyi bilendir, 
hikmet sahibidir. 

(Yusuf suresi, 100.ayet)

Yukarıdaki ayete göre;

Nazlı:  Hz. Yusuf, zamanında zindana atılmış ancak daha sonra Allah’ın yardımı ve lütfu ile zindanda kurtul-
muştur.

Neriman:  Allah (c.c.), her şeyi en iyi şekilden bilendir.

Burak:   Hz. Yusuf, önceden görmüş olduğu bir rüyanın ne anlama geldiğini sonradan görmüştür.

Bilal:  Hz. Yusuf’un kardeşleri ile arası ayrılmış sonrasında ise onlardan bir kısmını affetmiş bir kısmını ceza-
landırmıştır.

öğrencilerin yorumlarından hangisi ayetten çıkarılamaz?

A) Nazlı B) Neriman C) Burak D) Bilal

10. 

Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidir-
ler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi 
karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! 
Kim de tövbe etmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. 

(Hucurat suresi, 11.ayet)

Yukarıdaki ayet hakkında;

 I. Toplumsal ilişkilerin nasıl olması gerektiğine dair bir örnek içermektedir.

 II. Bireylerin birbirlerine nasıl davranılması gerektiği konusunda yol göstermektedir.

 III. Ahlaki olmayan bir davranışa örnek vererek anlatmaktadır.

 IV. Dinin temel inanç esaslarından birisi olan tevhid inancına değinmektedir.

yazılan yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

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


