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9.
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10.
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11.
“Eksik ölçüp tartanların vay haline! Onlar, insanlardan ölçerek bir
şey aldıklarında tam ölçerler. Kendileri başkalarına vermek için
ölçüp tarttıklarında ise haksızlık ederler.” (Mutaffifin suresi, 1-3.
ayetler)
Bu ayetlerde;
I. Dürüstlük,
II. Fedakârlık,
III. Çalışkanlık
değerlerinden hangileri vurgulanmaktadır?

Yalnız IA)

Yalnız IIB)

II ve III.C)

I, II ve III.D)

12.
İslam dini, insanların ahlaklı olmalarına önem verir ve bu konuda
öğütlerde bulunur. Nitekim Hz. Muhammed’in: “Ben güzel ahlakı
tamamlamak için gönderildim.” sözü de bunu gösterir. İslam,
yaratılmışlara karşı ............. olmayı ve kötü davranışlardan uzak
durmayı tavsiye eder.
Metindeki boşluğa;
I. Kıskanç
II. İyi niyetli
III. Merhametli
kavramlarından hangileri getirilebilir?

Yalnız IA)

I ve II.B)

II ve III.C)

I, II ve III.D)

13.
“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının; çünkü bazı zanlar
günahtır. Gizlilikleri araştırmayın, biriniz diğerinizi arkasından
çekiştirmesin...” (Hucurat süresi, 11. ayet)
Bu ayeti kendisine ilke edinen bir insandan aşağıdaki tutum ve
davranışlardan hangisi beklenmez?

İnsanlara iyi niyetle yaklaşmasıA)

Gıybet etmekten uzak durmasıB)

Öz eleştiri yapmakta zorlanmasıC)

Doğru bilgilere göre yargıda bulunmasıD)

14.
“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe
eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.” (Âl-i
İmrân suresi, 92. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir?

DürüstlükA)

Sabırlı olmaB)

YardımlaşmaC)

Adaletli davranmaD)
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15.
Bayrakla ilgili,
I. Milli değerlerin başında gelir.
II. Şekil ve renklerin anlamları vardır.
III. Birlik ve beraberliğin simgesidir.
yargılarından hangileri doğrudur?

Yalnız IA)

I ve III.B)

II ve III.C)

I, II ve III.D)

16.
“Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve
birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler...”
“Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi
kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah’ın
kulları kardeş olunuz.”

Bu hadislerden aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?

Kin ve nefretin, kardeşliği bozacağıA)

İbadet etmenin kişiye faydalı olduğuB)

Sevginin, müminleri birbirine bağladığıC)

Toplumsal birlikteliğin korunması gerektiğiD)

17.
İslam’ın insana haber verdiği temel gerçeklerden biri de bu
dünyada yaşanan hayatın ahirette hesabının verileceğidir.
Bu bilince sahip insanın aşağıdaki tutumlardan hangisine
sahip olması beklenmez?

Adaletli olmakA)

Affedici olmakB)

Haksızlık yapmakC)

Kötülükten kaçınmakD)

18.
İslam dininde insanlar; zenginlik, makam, mevki, soy gibi
özellikleriyle değerlendirilmez. Herkes Allah karşısında eşittir.
Allah’a gönülden bağlı olan, itaat eden, inancında ve
davranışlarında samimi olmaya çalışan herkes Allah katında
değerlidir. Kur’an-ı Kerim’de bu konu hakkında şöyle buyrulmuştur:
....... 
Metindeki boşluğa anlam akışına uygun olarak aşağıdaki
ayetlerden hangisi getirilmelidir?

“... Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O’na karşı gelmekten
en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.” (Hucurât
suresi, 13. ayet)

A)

“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki,
peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri
olmasın...” (Nisâ suresi 165. ayet.)

B)

“Biz her peygamberi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara
(Allah’ın emirlerini) açık açık anlatsın…” (İbrahim suresi, 4.
ayet.)

C)

“Kur’an’ı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz!” (Hicr
suresi, 9. ayet)

D)

19.
Din, hem bireysel hem toplumsal hayatta insana yol gösterir.
İnsanları ortak değerler etrafında bir arada tutarak fertlerin birbirine
bağlanıp kaynaşmasını ve sosyal hayatın uyumlu bir şekilde
sürmesini sağlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu ortak değerler kapsamında
değerlendirilmez?

SaygıA)

AdaletB)

DedikoduC)

YardımseverlikD)

20.
İslam dini, toplumdaki dostluk ve kardeşlik duygularını
geliştirmek gayesiyle,
I. Selamlaşmak,
II. Yardımlaşmak,
III. Hediyeleşmek
kavramlarından hangilerini tavsiye etmiştir?

Yalnız IA)

I ve II.B)

II ve III.C)

I, II ve III.D)
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21.
“Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.”
Mevlânâ’nın bu sözü, İslam dininin önem verdiği aşağıdaki
değerlerden hangisiyle ilişkilidir?

YardımseverlikA)

DürüstlükB)

EmpatiC)

SevgiD)

22.
Ülkemizde Mehmet, Ahmet, Ayşe, Mustafa, Fatma,Hatice gibi
isimlerin yaygın olarak kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?

Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt’e duyulan sevgiA)

Kültürel değerleri anımsatmalarıB)

Telaffuzlarının kolay olmasıC)

Kur’an’da geçmeleriD)

23.
Aşağıdakilerden hangisi toplumun huzur ve barış içerisinde
yaşamasını engelleyen davranışlardandır?

İftira etmekA)

Misafirperver olmakB)

Sorumluluk sahibi olmakC)

Hasta ziyaretine gitmekD)

4


