
 
 
1- Aşağıdakilerden hangisi aile içersindeki 
görevlerimizden biri değildir? (5 puan) 
a. Sabah kalkınca yatağımızı ve eşyalarımızı 
düzeltmeliyiz. 
b. Ev işlerinde anne-babamıza yardımcı olmalıyız.  
c. Bize verilen harçlığı tutumlu kullanmalı, israf 
etmemeliyiz. 
d. Kardeşlerimize derslerinde, ödevlerinde ve 
sorunlarında yardımcı olmamalıyız. 
 
2- “Özü de bir, sözü de bir,  
Yüreğinde taşımaz kibir;  
Verdiği sözü namus bilir,  
Aldığı emaneti geri verir.” 
Şairin dörtlükte tarif ettiği kişinin ahlakı hakkında 
aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 puan) 
a. Sözünde durduğu             b. Doğru sözlü olduğu            
c. Emanete ihanet ettiği           d. Alçak gönüllü olduğu 
 
3- Toplumun temeli aşağıdakilerden hangisidir(5 
puan)? 
a. Okullar             b. Camiler                 c. Aile                         
d. Meclis 
 
4- Peygamberimiz “Önce kime iyilik yapayım?” diye 
soran kişiye nasıl cevap vermiştir? (5 puan) 
a. Babana               b. Annene             c. Öğretmenine                
d. Büyüklerine 
 
5- Aile kurumunun en kıymetli meyvesi 
aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan) 
a. Baba                      b. Anne               c. Çocuk                            
d. Teyze 
 
6-            I. Barınma       II. Beslenme           III. Sağlık         
IV. Giyim 
Anne baba, çocukları için yukarıdakilerden hangisini 
sağlar? (5 puan) 
a. I ve II                    b. I-III                c. I-II-III                  d. 
I-II-III-IV 
 
7- Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerin birbirine karşı 
görevlerinden değildir? (5 puan) 
a. İyi geçinmek         b. Saygılı davranmak             c. 
Kavga etmek             d. Hoşgörülü olmak 
 
8- İnsanlar sevgi ve saygıyı ilk olarak nereden 
öğrenirler? (5 puan) 
a. Okul                 b. Aile              c. Komşular                  
d. Arkadaşlar 
 
9- Hangisi, ailenin mutluluğu için çok önemli 
değildir? (5 puan) 
a. Uyum ve geçim              b. Büyük şehirde yaşamak                    
c. Fedakârlık              d. Hoşgörü 

 
10-Aşağıdakilerden hangisi ailemizin bizim için 

önemini en iyi şekilde anlatır? (5 puan) 
a) Sevinçli ve üzüntülü anlarımda yanımda hep 
ailem vardır.  
b) Ailemde herkesin bir görevi vardır.  
c) Ailemiz anne, baba ve çocuklardan oluşan 
çekirdek aileye örnektir.  
d) Ailem her zaman, derslerimle ilgilenir. 

 
11-Aşağıdakilerden hangisinde, Allah’ın çocukları 

çok sevdiği yargısından başka bir yargı 
anlatılmıştır? (5 puan) 
a) Çocuklar kötülük bilmeyen tertemiz varlıklar 
olarak yaratılmıştır.  
b) Anne ve babaya çocuk sevgisi verilmiştir.  
c) Çocukları, sevilsinler diye sevimli varlıklar olarak 
yaratmıştır.  
d) Allah, evreni ve evrendeki her şeyi en güzel 
şekilde yaratmıştır. 

 
12 -) I-Aile içinde görev paylaşımına uyulmaması              
II-Kardeşlerin birbirleriyle iyi anlaşmaları 
III-Aile üyeleri arasındaki çatışmalar                     IV-
Duygu ve düşüncelerin hoşgörü ile paylaşılması 
Yukarıdakilerden hangileri aile yaşamına uymayan 
davranışlardır? (5 puan) 
A-I- III                        B-I-II-IV                           C-II-IV                        
D-Sadece IV 
 
 

İslam dini insanların mutlu yaşamalarını 
amaçlar.Aile insanların korunup mutlu 
olmalarını sağlayacak en güzel yuvadır.İslam 
dini ailenin devamı için bireylerin birbirlerine 
saygılı olmalarını öğütler. 

 13-)Yukarıdaki metne göre aşağıdakilerden hangisi 
dinimizin öğütlerine uymayan bir davranıştır. (5 
puan) 
A-Erkek çocukları kız çocuklarından daha çok 
sevilmelidir        B-Aile içinde şiddet gösterilmemelidir 
C-Aile büyüklerine karşı saygılı olunmalıdır                               
D-Ailede hoşgörülü bir iletişim kurulmalıdır 
 
14-) Peygamber Efendimizin ailenin önemini belirten 
birçok hadisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi aile ile 
ilgili hadislere örnek değildir? (5 puan) 
A-Hiçbir baba çocuğuna güzel bir terbiyeden daha 
üstün bir hediye veremez 
B-En hayırlınız ailesi için hayırlı olandır 
C-İnsanların en acizi dua etmeyen, en cimrisi selam 
vermeyendir 
D-Çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel 
yapın 
 

 

http://www.testimiz.com/
http://www.testimiz.com/
http://www.testimiz.com/
http://www.testimiz.com/
http://www.testimiz.com/
http://www.testimiz.com/

