
Dinin Temel Gayesi 2 

Sizce dinin amacı 
ne olabilir? 



Dinin amacı yukarıdakilerden hangileri olabilir? 

İnsanın hakkını korumak 



Dinin temel gayesi insanların 
dünya ve ahiret mutluluğunu 

sağlamaktır. “Allah esenlik 
yurduna çağırıyor. Dileyene 

(mutluluğa ulaştıracak) doğru 
yolları gösteriyor.” ayetinde 

belirtildiği üzere Yüce Allah din 
vasıtasıyla insanları ebedi 

mutluluğa çağırır ve bunun 
yollarını gösterir. 

Parçaya göre;  
1. Dinin temel gayesi nedir? 

2. Din bizi bu amaca nasıl 
ulaştırabilir? 

Dinin Amacı: dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. 



Neden hukuk kuralları vardır? 

Bir toplumda kurallar veya hukuk 
kuralları olmasa ne gibi sorunlar 

yaşanır? 



Hukuk ve Kurallar 

İnsanlar toplumda bir arada yaşarken 
hem ahlaki hem de hukuki bir takım 
yasalara uymak zorundadır. İslam dininin 
ahlaki ve hukuki düzenlemeleri bireysel 
ve toplumsal hakları güvence altına alır. 
Eğer bu kurallar olmasa ………. 

Yukarıdaki parçayı uygun cümlelerle tamamlayınız. 



Din, topluma ve kişiye zarar veren 

her türlü davranışı ____________ 

Örneğin _____________________ 

Cümlelerdeki boşluğu uygun bir şekilde doldurunuz. 



Ara değerlendirme  

Bencil 

Adaletli 

Güvenilir 

Yukarıdaki boşluğa gelebilecek 
kelimeleri işaretleyelim 

Huzurlu  

Din  amacı ______________bir 

toplum oluşturmaktır.. 



İslam dinin temel amacı 
kişinin hakkı korumak, 
toplumda huzur, güven ve 
adaleti sağlamaktır. Bir 
toplumda huzur, adaletin 
ve güvenin sağlaması için 
hangilerinin koruması 
şarttır? 

Canın korunması 

Malın korunması 

Neslin Korunması 

Dinin Korunması 

Verilen bilgiye göre işaretleyelim 

Aklın Korunması 



Canın 
Korunması 

İslam’a göre insan hayatı _____________. 

Cümlelerdeki boşluğu uygun bir şekilde doldurunuz. 



İslam dininde yaşamın 
korunması için neleri 

yasaklamıştır? 



İslam’a göre insan hayatı kutsaldır. Bu sebeple bir insanı  

öldürmek,  

anne karnındayken bir bebeği öldürmek,  

intihar  

haram kılınmıştır. 



Bir iş yerinde can güvenliği 
için gerekli tedbirler ve 

önlemler almadan insanları 
çalıştırmak doğru mudur? 



•Bir iş yerinde çalışanların canın ve 
sağlığını koruması da canın 
korunması ilkesine girer. 

• İslam’daki canın korunması ilkesi iş 
sağlığı ve güvenliğini de kapsar. 

Bir iş yerinde can güvenliği için 
hangi önlemler alınmalıdır? 



İntihar 

Hırsızlık 

Verilen haram ve yasaklardan hangileri canın korunması içindir? İşaretleyelim 

Haksız yere bir insanı öldürmek 

Anne karındaki bebeği öldürmek 

İş güvenliği önlemlerini almamak   

Adaletsizlik  



Aklın 
Korunması 

2 
“Şu üç kimseden 

sorumluluk kaldırılmıştır: 
Ergenlik çağına gelinceye 

dek çocuklardan, 
uyanıncaya kadar 

uyuyandan, akli dengesi 
yerinde olmayandan.” 

Hz. Muhammed (sav) 

Yorumlayalım 



 
Allah’ın (c.c.) insana 

verdiği en önemli 
nimetlerden biri de akıldır. 

Kişinin dinen mükellef 
olabilmesi için akıl 

sağlığının yerinde olması 
gerekir. 

Akıl 

İslam dini aklın 
korunması için neleri 

haram kılmıştır? 



İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden 
uzak durulmasını istemiştir. Bu nedenle akla zarar 
veren 

1.içki,  
2.uyuşturucu maddeler  
3.diğer zararlı maddelerin kullanımını  

yasaklamış ve haram kılınmıştır. 



Sloganınız  Sloganınız  

Resimleri altına verilmek istenen mesajlara uygun slogan yazalım 

 

AIkoI çözüm değiI, derdin Kendisidir 
 

 
 
 

Ölümün denemesi olmaz 

 
 



Zararlı Alışkanlıklar 

İslam dini, insanların hem dünya 
hem de ahiret hayatında 
mutluluğunu amaçlar. Bundan 
dolayı bütün zararlı alışkanlıkları 
yasaklar. Bu alışkanlıklar ……… 

Cümleyi tamamlayınız. 



Ayete göre içkinin zararların nelerdir? 

“Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar 
(putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; 
bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan 
içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve 
kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namaz 
kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan 
vazgeçtiniz değil mi?”               

                                   Mâide suresi, 90, 91. ayetleri 

 
Ayete göre neler haram kılınmıştır? 



 
Verilen kelimeleri kullanarak alkolün zararları hakkında 

cümleler kuralım 
 



Alkollü içkilerin ve uyuşturucunun zararları 

 
1.Mide, karaciğer ve böbrek gibi iç 

organlara zara verir. 
2.Kansere yol açabilir. 
3.Beyin sağlığını olumsuz yönde 

etkiler.  
4.Ölümcül hastalıklara neden olur. 

 

Sağlık yönünden  



ALKOL 

Aile içi 
şiddetin 
%70’inin 

 

 
Trafik 

kazalarının 
%65’inin 

 

Akıl 
hastalıklarının 

%60’ının 

SEBEBİ  



Aşağıda bazı cümleler karışık olarak verilmiştir. Cümleleri uygun bir 
şekilde düzeltin 

1. maddeler/ aklın/Alkol/uyuşturucu/sağlıklı/engel/işlemesine/olur. 

2. haram/içki/akla/uyuşturucu/ kılınmıştır/zarar 

3. akıl/sağlığı/sorumluluk/olmaz/olmadan 

4. bütün/anasıdır/içki/kötülüklerin/ 



I. “Ey iman edenler! Mallarınızı birbirinize haksızlık ederek değil, karşılıklı rızaya 
dayalı ticaretle yiyin. …” (Nisâ suresi, 29. ayet)  

II. “ … Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can 
kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur…” (Mâide suresi, 32. ayet) 
III. “Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde devamlı kalmak üzere 
cehennemdir. ...” (Nisâ suresi, 93. ayet)  

Numaralanmış ayetlerden hangileri can güvenliği ile ilgilidir? 

A 

II, III D 

I, III B 

I, II, III C 

I, II A 



Malın 
Korunması Muhammed (s.a.v.): “Hiç kimse kendi el emeğiyle 

kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” 
buyurdu.  

Yukarıdaki hadiste verilmek 
istenilen mesajlar nelerdir? 



insanların mallarının hile, 
rüşvet, kumar gibi haksız 
kazanç yollarıyla ellerinden 
alınması yasaklanmıştır. 
Kur’an-ı Kerim’de, tartıda 
hile yaparak haksız kazanç 
elde edenler kınanmıştır. 

Parçaya göre;  
1. İslam dini mal güvenliği için 

neleri yasaklamıştır? 

Malın Korunması 



İslam dini malın korunması için  

1. hile,  

2. rüşvet,  

3. hırsızlık, 

4. aldatma 

5. dolandırıcılık 

6. kumar gibi haksız kazanç yollarını 

yasaklamış ve haram kılınmıştır. 



Malın Korunması için hırsızlık haramdır. 

Verilen ayete göre neler 
haram kılınmıştır? 

«Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya 
dayanan ticaret dışında, mallarınızı, 
haksız ve haram yollar ile yemeyin  

      Kur’an-ı Kerim, Nisa Suresi 29. ayeti 



Hırsızlık sadece bir başkasının 
parasını ya da malını çalmak 

mıdır?  
Sizce, 

başka hangi davranışlar 
hırsızlıktır? 

1. Rüşvet almak  

2. ölçü ve tartıda hile 
yapmak 

3.  kaçak elektrik ve su  

kullanmak 

Aşağıdakilerden verilenlerden 
hangileri hırsızlıktır.? Neden? 



Malı koruma yollarından biri de israftan kaçınmaktır. 

• “…Yiyin, için fakat israf etmeyin. 
Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” 

A’râf suresi, 31. ayet. 

İsrafı önlemek için neler yapılmalıdır? 



Boşlukları Dolduralım 

Hırsızlık yapmak, başkasının ………………….. yemektir. Hakkı olmayan bir şeyi, 

başkasına ait bir malı ve eşyayı izinsiz almak yani hırsızlık, insan onuru ile 

bağdaşmayan kötü bir davranıştır. Hırsızlık toplumdaki ………………………………. zarar 

verir, insanları endişeye sevk eder. Yüce dinimiz İslamiyet başta hırsızlık olmak 

üzere her türlü haksız kazancı yasak ve hırsızlığın büyük bir günah ve ................. 

olduğunu söyler. Yüce dinimiz, ………………………… kutsal sayar ve bu 

hakkın korunmasına büyük önem verir. Bundan dolayı da hırsızlık, gasp ve yağma 

gibi yollarla elde edilen her türlü  haksız kazancı …………………….. 

kul hakkı huzur ve güven  hakkını mülkiyet hakkını  yasaklar 

 
  



Hırsızlık 

Haksız yere bir insanı öldürmek 

Verilen haram ve yasaklardan hangileri malın korunması içindir? İşaretleyelim 

Kumar, rüşvet gibi haksız kazanç yollarının yasaklanması  

Ölçüde ve tartıda hile yapmak  

Kaçak elektrik ve su kullanmak 

Aile bireylerinin hak ve hukukunun gözetilmesi  



Neslin 
Korunması 

Yukarıdaki cümlede verilmek 
istenilen mesajlar nelerdir? 

Aile toplumun 
temelidir? 



Aynı yıllarda yaşamış 
olan, yaklaşık aynı yaşta 

bulunan kişilerin 
bütünü, kuşak 

Nesil  

İslam dini nesli 
korunması için neleri 

haram kılmıştır? 



İçin 

Neslin Korunması 

___________ önem verilmiştir. 

Evlilik dışı ilişkileri __________. 

Ailede güzel ahlakın 
_____________ önem vermiştir. 

İslam Dini 



Dinin 
Korunması 

5 
İnanç özgürlüğü 

ne demektir? 
 

Yorumlayalım 



“Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır.” 
(Bakara 256) 
 
“De ki gerçek Rabb’inizdendir. Dileyen inansın dileyen inkar etsin…” 
(Kehf 29) 
 
“O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların 
üzerinde bir zorba değilsin.”(Gaşiye 21-22) 

Ayetlerin ana fikri nedir? 



İnsanların ibadetlerini engellemek için bir gerekçe olabilir 
mi? Neden? 



Bir kişinin bir dine inanıp inanmaması 
tamamen ____________ bağlıdır.  

Dini kabul ettirmek için insanlara 
_____________. 

«Dinde ___________ yoktur.» 

Dinin korunması için onun __________ 
gerekir. 

Dinin korunması için 
___________________ yapmakla olur.  
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İslam dini; can, mal, nesil, akıl ve dinin korunmasını temel haklar olarak kabul 
eder.  

1.Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu haklardan birinin korunması ile ilgili 
değildir? 

A 

 “Ne Güneş Ay'a yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir 
yörüngede yüzmektedir." Yâsin suresi, 40. ayet 

B 

“Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı 
haksızlıkla yemeyin..." Nisâ suresi, 29 

A 

“(Resûl'üm!) Şüphesiz ki Kitab'ı sana hak olarak indirdik. O hâlde sen de dini 
Allah'a has kılarak ihlas ile kulluk et." Zümer suresi, 2 

C 

“Kim bir kimseyi haksız yere öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi 
olur. Kim de bir insan hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını 
kurtarmış gibi olur." Mâide suresi, 32. ayet 

D 
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Doğru yanlış  

D Y 2 
Neslin korunmasındaki en önemli kurum kurulan 
ailedir.  

D Y 1 İslam’ın göre temel haklar; can, nesil, akıl, mal ve din 
emniyeti olmak üzere beş başlıkta değerlendirilmiştir. 

D Y 3 Rüşvet canın korunması için haram sayılmıştır. 

D Y 4 

D Y 6 

Malın korunması için hırsızlık, rüşvet, gasp, faiz vb.  
şeyler yasaklanmıştır. 

D Y 5 

Aklın korunması için sarhoşluk veren şeyler haram 
kılınmıştır. 

Din, bireylerin yalnızca kendisini düşünmesini ve 
kurtuluşa ermelerini sağlar. 

  



2. Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin korunmasını 
emrettiği temel haklardan birisi değildir? 

Servet D 

Din B 

Mal C 

Akıl A 



3. Aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi İslam’da yer alan 
“canın korunması” ilkesi ile ilişkilidir? 

İş güvenliğini sağlayıcı tedbirlerin alınması B 

Aile bireylerinin hak ve hukukunun gözetilmesi A 

İnsanlar arasında yardımlaşma bilincinin geliştirilmesi C 

Hile, rüşvet gibi haksız kazanç yollarının yasaklanması  D 

A 

LGS ÖRNEK SORUSU (MEB) 



HAZIRLAYAN  

MUSTAFA YILDIRIM/DKAB ÖĞRETMENİ 

Eğitim amaçlı sunumlar üzerinde değişiklik yapıp kullanabilirsiniz. 

Sunumları izinsiz paylaşmayınız.  


