
4. SINIF 6. ÜNİTE 
AİLE VE DİN 

( Sorular çeşitli kitap, dergi ve Din Kültürü öğretmenlerin internette 
yayınladıkları sorulardan düzenlenmiştir. )  

 
1. Aile Toplumun Temelidir 

 
1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)Toplumun değerlerinin ailede alınması. 
b)Yeni neslin ihtiyaçlarının ailede karşılanması. 
c)Aile içinde işbölümünün olması. 
d)Ailedeki kişilerin birbirlerine kan bağı ile bağlanmaları. 
 
I- Karşılıklı sevgi ve saygı ölçüsü anlayışıyla kurulan ailelerle toplum daha 
huzurlu ve güvende olur.  
II- Aile toplumun temelini oluşturan ve geleceğini etkileyen en önemli 
faktördür.  
III- Aile dini inanç ve geleneklerimizin çocuklara kazandırıldığı ilk ve en 
önemli yerdir.  
2) Aile eğitimi ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?  
A) I-II  B) II-III  C) 1-III  D) I-II-III 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun sözcük hangisi olmalıdır? 
a) Okul   b) Arkadaş  c) Sokak   d) Aile  
 
4) Aile ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
a-) Bizim ilk eğitim yuvamızdır  b-) Ahlaki yapımız ailede şekillenir 
c-) Ailede sevgi ve saygı esastır  d-) Hayatımıza hiçbir etkisi yoktur 
 
Talha: İnsanın ilk eğitim aldığı yerdir 
Sümeyye: Özgüven duygusu ailede gelişir 
Ayşe: Aile insanın ilk okulu sayılır 
Fikret: Aile gereksiz bir kurumdur 
5)Yukarıda 4 arkadaşın aile ile ilgili cümleleri verilmiştir. Buna göre 
hangisi yanlış düşünmektedir? 
A) Talha  B) Sümeyye   C) Ayşe  D) Fikret 
 

  
6) Yukarıdaki şekilde küçükten büyüğe bir sıralama verilmiştir. Buna göre 
piramidin 1 ve 3 no’lu satırına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
A) Birey – Toplum B) Toplum – Aile C) Aile – Birey D) Birey – Aile 
 
7) Aşağıda ikişer mısralık bir şiir bulunmaktadır.  
Çocuk Sevgiye Açtır  
Herkes ona muhtaçtır  
Annem babam her şeyim 
Kardeşlerimi severim 
Ninem evin gülüdür 
Dedem ezelden görgülüdür 
Yukarıda verilen şiirde hani toplumsal kurumdan bahsedilmektedir. ?   
a) okuldan b) akrabalardan c) aileden d) komşulardan 
 
 
 
 

8) Aşağıdakilerden hangisi aile hakkında yanlıştır? 
a) Ailemiz, bizim ilk eğitim yuvamızdır. 
b) Aile, tüm alışkanlıklarımızın ilk merkezidir. 
c) Konuşmayı, okulda öğreniriz. 
d) İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı önce anne ve babamız öğretir. 
 
9) Aile bağlarının güçlü olduğu bir toplumda aşağıdakilerden hangisi 
ortaya çıkmaz. 
A- Anne-baba yaşlandığında ne yapacağım korkusu çekmez. 
B- İnsanlar kendilerini yalnız ve kimsesiz hissetmez. 
C- Mutlu, huzurlu ve sıcak aile ortamları oluşur. 
D- Evden kaçarak çeşitli suçlara bulaşan gençler çoğalır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Yukarıdaki düşünceyi destekleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Aile toplumun kalbi ve aynasıdır  B) Toplumda kardeşlik olmalıdır 
C) Ailede herkes saygılı olmalıdır  D) Toplum aileden oluşur 
 
 

2. Anne-Babam Benim İyiliğimi İster 
 
1) Ailede anne ve babalar çocukların sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde 
yetişmesi için çaba göstermeli, iyi bir eğitim almaları için çalış¬malıdırlar. 
Çocuklar da anne babanın uyarılarını dikkate almalı, gerektiğinde anne ve 
baba¬ya yardım etmeli, derslerine çalışmalıdır. Ev ve okul eşyalarını 
korumaya özen göstermelidir. Aile bireyleri birbirlerinin sevinç ve 
üzüntüleri¬ni de paylaşmalıdır. 
Yukarıdaki kurallara uymak aile bireyleri için hangi açıdan önemlidir? 
A)Bağımsız hareket etmek B)Sorumluluklarını yerine getirmek 
C)Başkalarının yardımına ihtiyaç duymamak D)Ekonomik sorunlar 
yaşamamak 
 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Topluma yararlı bir birey olmaları  
b) Kötü alışkanlıklar içine girmeleri  
c) Doğru, güzel işler yapmaları 
d) Sağlıklı ve başarılı olmaları 
 
3) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A-) Ailem bana güven veriyor. 
B-) Annem, babam, sadece kendileri için çalışıyor. 
C-) Dinimiz, annemize ve babamıza iyi davranmamızı istiyor. 
D-) Annem, babam benim iyiliğimi istiyor. 
 
4) Aşağıdakilerden hangisi ailemizin bize yaptığı iyiliklerden değildir? 
a- Bizi korur ve ihtiyaçlarımızı karşılar.  
b- Toplumda uymamız gereken kuralları öğretir. 
c- Ailemiz biz hata yaptığımızda bizi ödüllendirir.  
d- Ailemiz bizi yaşama hazırlar. 
 
5) Anne-Baba için hangisi söylenemez? 
A) Çocukların en büyük yardımcısıdırlar 
B) Fedakârlıkları karşılıklıdır 
C) Çocukların başarılı olmalarını isterler 
D) Çocukların mutluluğu için çalışırlar 
 

Toplum Birey Aile 

1 

2 

3 

Ailenin toplumun temeli olmasının en önemli 
sebebi aşağıdakilerden hangisidir.? 

 

…….. insanların ilk eğitim aldıkları 
yerdir. Burada öğrenilen davranışlar 
yaşam boyu artarak devam eder. Aynı 
zamanda duygularımızında ilk geliştiği 
yerdir.  
 

 

Toplumda barış ve huzurun 
egemen olması, sağlıklı 
bireylerin yetişmesi için güçlü 
duyarlı ve örnek ailelere 
ihtiyaç vardır. 

 

Aşağıdakilerden hangisi anne ve 
babanın çocuklarıyla ilgili 
beklentilerinden biri olamaz? 

 



6) Saat gece 20.00’yi gösteriyor ve siz hâlâ televizyonun başındasınız. 
Yarın okulunuz da var. Ve anneniz ―Hadi bakayım çocuğum yatağa‖ dedi. 
Acaba anneniz bunu ne için söyledi? 
A)Televizyonun ısınıp patlamasından korktuğu için. 
B)Sizi yatırıp kendi istediği kanalı seyretmek için. 
C)Uykunuzu alıp derslerinizden iyi verim alabilmeniz için. 
D)Elektrik tasarrufu yapmak için 
 
7)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acaba anneniz ne için bunu söyleme gereği duydu? 
A) Madem bu monta para verildi, öyleyse giyilmesi gerektiğini düşündüğü 
için. 
B) Sizin, montla daha sevimli ve hoş göründüğünüzü düşündüğü için. 
C) Havanın soğukluğundan etkilenip hasta olmamanız için. 
D) Evin içindeki dağınıklığın azalması için 
 
8)Evde anneniz ve babanız yok, ablanız da kendi odasında. Siz bu fırsatı 
değerlendirmek üzere küçük topunuzu çıkarıp salonda frikik çalışmalarına 
başladınız. Daha beş dakika olmadı, ablanızın tiz ve yüksek bir sesle ―Ben 
gelmeden kaldır o topu, yoksa karşı çatıya fırlatırım‖ diye bağırması 
kulaklarınızı inletti. Acaba ablanızın sizden alıp veremediği ne ki size bunu 
söyleme gereğini duydu. 
A) Top oynamaya onu çağırmadığınız için. 
B) Sizin iyi bir Futbolcu olmanızı istemediği için. 
C) Hem evi karıştırmamanız hem de komşuları rahatsız etmemeniz için. 
D) Futboldan hoşlanmadığı için 
 
9) Düzenli bir ailede ana babanın en önemli görevi aşağıdakilerden 
hangisidir. 
A- Çocukları için servet biriktirmek 
B- Çocuklarını bazı konularda yönlendirmek 
C- Çocuklarına öğrenim imkânı sağlamak 
D- Çocuklarına terbiye ve güzel ahlakı öğretmek 
 
10)Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocukları hakkındaki 
düşünceleri olamaz? 
A) Güzel ahlaklı bir insan olmalarını istemek 
B) Mutlu ve başarılı olmalarını istemek 
C) Yaptıkları iyilik ve yardımların karşılığını beklemek 
D) Vatanına, milletine faydalı evlat olmalarını istemek 
 
11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki paragrafta sözü edilen olayın ana fikri aşağıdaki seçeneklerden 
hangisinde tam olarak verilmiştir? 
A-) Bir anne için çocuğunu kaybetmesi çok acı bir olaydır 
B-) Arkadaşları Peygamberimizden hiç ayrılmazlardı 
C-) Allah (c.c)’ın kullarına şefkat ve merhameti sonsuzdur  
D-) Anneler, çocuklarının bir zarar görmesini asla istemezler 
 

 

3. Kardeşlerimle İyi Geçinirim 
 
1) Kardeşlerimizle aramızda çıkan problemleri nasıl halletmeliyiz? 

a- Onları döverek  
b-Kesinlikle benim dediğim olacak diye ısrar ederek. 
b- Anlayış ve hoşgörülü davranarak  
c- Onlara bağırarak 

 
2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Kardeşimi döverdim  
B) ben de onun eşyasına zarar verirdim 
C) Onunla ilgilenip davranışının yanlış olduğunu anlatırdım 
D) Onunla hiçbir eşyamı paylaşmazdım 
 
3) Kardeşlerimizle ilgili olarak hangisi yanlıştır? 
a) Kardeşlerimizi sevmeli ve saymalıyız. 
b) Kardeşlerimizle her zaman kavga etmeliyiz. 
c) Kardeşlerimizle kavga etmemeliyiz. 
d) Kardeşlerimize karşı güler yüzlü, tatlı dilli olmalıyız. 
 
4)Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerimizle ilişkilerimiz hakkında yanlıştır? 
a) Sevgi ve saygının hâkim olduğu ailede herkes mutlu olur  
b) Sevgi ve saygının olmadığı bir ortam huzurludur 
c) Karşılıksız yardımlaşma ve paylaşmanın olduğu bir ortam huzurludur 
d) Kardeşlerimiz de ailemizin bir parçasıdır 
 
5) Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerimizle ilişkilerimiz hakkında yanlıştır? 
a) Kavgalı, saygısız ve sevgisiz ortamlarda huzur ve mutluluk olmaz 
b) Huzurlu ailelerde başarı artar 
c) Huzurlu ailelerde, bizler derslerimizde daha başarılı oluruz 
d) Huzursuz ortamlarda birlik ve beraberlik sağlanır 
 
6) Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerimizle ilişkilerimiz hakkında yanlıştır? 
a) Huzursuz ailelerden oluşan toplum, kuvvetsiz ve zayıf düşer  
b) Ailede huzurlu bir ortamın olması, kardeşlerin davranışlarına bağlıdır 
c) Karşılıklı sevgi ve saygı duyulan ailelerde huzur, mutluluk ve güven 
vardır. 
d) Ailenin üyesi olarak sevinçli olaylarda sevinir, üzücü olaylarda üzülürüz. 
 

4. Ailemizde Birbirimize Saygı Gösterir, Yardım Ederiz 
 
1) Aile içinde ilişkiler … 
A . Menfaate dayanır. 
B. Anne ve babaya bağlıdır.  
C. Çocuklar tarafından yürütülür. 
D. Sevgi, saygı ve dayanışma üzerine kurulur. 
 
2) Ailede huzur ve mutluluk için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? 
A) Birbirimize saygı göstermeliyiz 
B) Küçüklerimize şefkatli olmalıyız 
C) Sorunlarımızı ailemizle paylaşmalıyız 
D) Birbirimizin fikirlerini önemsememeliyiz 
 
3) Bir aile, toplum ve bütün insanlar arasındaki münasebetleri düzenleyen 
en önemli-etkili davranış aşağıdakilerden hangisidir? 
A- Sevgi-Saygı   B- Samimiyet-Cesaret 
C- Tevazu-Vakar  D- Sabır-Sebat 
 
4) Vaktiyle tecrübeli bir bilgin, ölümünün yaklaştığını anlayınca, 
çocuklarını çağırır ve birer çubuk getirmelerini emreder. Bilgin çocukların 
getirdiği çubukları bir araya getirip, bir demet yaptıktan sonra, büyük 
oğluna verir ve bunları kırmasını ister. Oğlu çok uğraşırsa da çubukları 
kıramaz. Bilgin çubukları sıra ile diğer oğullarına verir, fakat onlarda 
kıramazlar. Bunun üzerine demeti çözer, çubukları ayırır ve oğullarına 
birer tane verir, kırmalarını ister. Onlar da kolaylıkla kırarlar.  
Tecrübeli baba bu hareketiyle çocuklarına neyi anlatmak istemiş olabilir? 
A) Bir olursanız güçlü olursunuz  
B) Her çubuk sağlam değildir 
C) Herkes kendi başının çaresine bakmalı 
D) Güçlü olmak için çok çalışmak gerekir 

Hava soğuk, siz montunuzu giymeden 
dışarı çıkmak için kapıya yöneldiniz ve 
ayakkabılarınızı giyiyorsunuz. Ancak 
anneniz yine olaya el koyuyor ve 
montunuzu elinize tutuşturarak ―Şu 
montunu giymeden seni hiçbir yere 
yollamam‖ diyor. 

Bir gün peygamberimiz (s.a.v)’in yanına bazı 
insanlar gelmişti. Bunların arasında bir kadın da 
vardı. Kadın çocuğunu kaybetmişti. Çocuğunu 
bulur bulmaz alıp onu bağrına bastı. Bu sevgi 
ve şefkati gören Peygamberimiz (s.a.v),’Şu 
hanımefendi, çocuğunun bir zarar görmesini 
ister mi?’ diye sordu. Oradakiler,’Hayır kesinlikle 
istemez’ dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz 
(s.a.v),’işte Allah, kullarına bu kadının 
yavrusuna olan sevgi ve şefkatinden daha 
merhametli ve şefkatlidir.’ buyurdu. 

 

Hilal ev ödevlerini yaparken küçük 
kardeşi gelip defterini yırtmıştı. Siz 
Hilal’in yerinde olsaydınız ne 
yapardınız? 

 



 
5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki parçaya göre Neslinur aile içerisindeki sorumluluklarından kaç 
tanesini yapmıştır? 
A) 3  B) 4  C) 5  D) 6 
 

Aile mutluluğu için 

Sevgi Helal kazanç 

Saygı  

 Sabır ve hoşgörü 

Boş bırakılan yerlere hangileri gelmelidir? 
A) Öfke – Kıskançlık     B) Nefret – Çalışkanlık 
C) Fedakârlık – Sözünde durma  D) Yardımseverlik- Kıskançlık 
 
6) Küçük kız, annesiyle yürürken birden durdu. Yağmur damlacıklarıyla 
ıslanan gözlüğünü çıkartarak baktığı şey, babasıyla birlikte bisiklette giden 
bir başka kız çocuğuydu. Bisikletteki kız, düşmemek için babasına sıkı ,sıkı 
sarılmış ve soğuktan pembeleşen yanaklarını, onun sırtına dayamıştı. 
Adamın ara sıra yana dönerek söylediği sözler, küçük kızı kıkır kıkır 
güldürüyordu.  
Kaldırımdaki kız, bisikletin arkasından bakarken; annesi durumu fark edip: 
— Baban, günde on dakikasını ayırıp seni okula bırakıyor, dedi. Hem de 
son model arabasıyla. İstersen seni bisikletle götürsün, ne dersin? 
— Küçük kız, buğulanan gözlerini annesinden saklarken: 
—Çok isterdim, diye karşılık verdi. Belki de böylelikle, babama sarılırdım... 
Parçaya göre küçük kızın ailesinden beklentisi nedir? 
A) Sevgi, ilgi ve zaman  B) Para ve zaman  
C) Bisiklet     D) Bisikletle okula gitmek 
 
7) Mutlu bir ailede olması gereken en temel şey aşağıdakilerden 
hangisidir? 
Derslere çalışmak   B)Yemek yemek 
C) Sevgi     D) Küçüklere hiç sorumluluk yüklememek 
 
8) Aşağıdakilerden hangisi aile içersindeki görevlerimizden biri değildir? 
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. 
 
9) Aşağıdakilerden hangisi büyüklerimize karşı yapmamamız gereken 
davranışlardandır? 
A) Büyüklerimizin öğütlerini dinleyip gereğini yapmak. 
B) Büyüklerimizin isteklerini yerine getirmek. 
C) Büyüklerimizle konuşurken sesimizi yükseltmemek. 
D) Büyüklerimizin yanında istediğimizi yapmak. 
 
10) Aşağıdakilerden hangisi ailemizle ilgili yanlış bir bilgidir? 
a) Ailem, bana güven verir   b) Ailem, benim iyiliğimi ister  
c) Ailem, beni hiç sevmez   d) Ailem, her zaman yanımda olur 
 
11) Aşağıdakilerden hangisi ailede sevgi ve saygı hakkında yanlıştır? 
a) Örnek ailelerde bireyler, birlikte sevinir, birlikte üzülürler 
b) Paylaşılan sevinçler çoğalır, üzüntüler ise azalır 
c) Örnek ailelerde bireyler, birbirlerine değer vermezler 
d) Örnek ailelerde bireyler, birbirlerini sever ve sayarlar 
 

12) Hangisi çocukların görevlerinden değildir? 
a) Saygılı olmak     b) Aileye yardımcı olmak 
c) Akrabaları ziyaret etmek   d) Para kazanmak 
 
13) Aşağıdakilerden hangisi aile içi ilişkilerimiz hakkında aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin görüşü doğru olarak kabul edilir? 
Ali: Aile bireyleri birbirini sevmeli ve saymalıdır. 
Ayhan: Ailede herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. 
Ahmet: Aile bireyleri birbirine yardımcı olmalıdır. 
A- Ayhan, Ahmet  B- Sadece Ahmet  
C- Ali, Ahmet   D- Ali, Ahmet, Ayhan 
 
 
 
 
14) Aşağıdakilerden hangisi aile içi ilişkilerimiz hakkında yanlıştır? 
a) Anne ve babamız, çalışarak ailenin geçimini sağlarlar  
b) Ailede, herkesin bir görevi vardır.   
c) Ağabey ve ablalar da çalışarak ailenin gelirine katkıda bulunmazlar  
d) Ailede, iş bölümü vardır. 
 
15) Aile içerisindeki ilişkiler konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur. 
a) Menfaate dayanır     b) Anne ve babaya bağlıdır 
c) Çocuklar tarafından yürütülür  d) Sevgi ve saygı üzerine kurulur  
 
16) Aşağıdakilerden hangisi aile içi dayanışma hakkında yanlıştır? 
a) Ailemizin sevindiği veya üzüldüğü çeşitli olaylar olabilir 
b) Ailemizden birinin, olabilecek sıkıntısını paylaşmalıyız 
c) Sıkıntılı yakınımıza, elimizden gelen yardımı yapmalıyız 
d) Sıkıntılı yakınımızın üzüntüsünü hafifletmemeliyiz. 
 
17) Aşağıdakilerden hangisi aile içerisinde yapılması doğru olmayan 
davranışlardan biridir?  
A-Eşler bir yere giderken veya işleri uzayıp eve geç gelmeleri söz konusu 
olduğunda birbirlerine haber vermelidir.  
B-Eşler birbirlerine karşı nazik, kibar ve anlayışlı davranmalı, birbirlerini 
sevmelidir.  
C-Eşler, anlaşmazlığa düştüklerinde olaya kendi açılarından bakmalıdırlar.  
D-Eşler çocukların terbiyesi, ev idaresi gibi işlerde birbirleriyle 
yardımlaşarak, iş bölümü yapmalıdır. 
 
18) Aşağıda verilenlerden hangisi çocuğun anne-babasına karşı görevleri 
arasında yer almaz? 
A) Anne babaya karşı güler yüzlü ve tatlı dilli olmak.  
B) Hastalık ve yaşlılıklarında seve seve hizmet etmek.  
C) Onların inandığı din hangi dinse ona inanmak.  
D) Evde anne ve babamıza işlerine yardımcı olmak. 
 
19) Aşağıdakilerden hangisi aile bireylerinin birbirine karşı görevlerinden 
değildir? 
A) Aile içinde herkes kendi başına iş yapmalıdır. 
B) Aile içinde herkes birbirini sevmelidir. 
C) Bireyler birbirlerine yardım etmelidirler. 
D) Bireyler birbirlerine karşı anlayışlı davranmalıdırlar. 
 
20)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a- Beni ilgilendirmez.  
b- Ben eve varınca kendi odama geçer derslerime çalışırım.  
c- Anneme halini hatırını sorar, benim yapabileceğim bir şey var mı diye 
sorarım. 
d- Kapıdan çanta ve kitaplarımı evin içine atar, arkadaşlarla oynamaya 
giderim. 
 
21) Anne ve babamız bir hatamızdan dolayı kızdığında biz ne yapmalıyız? 
a- Evi terk eder giderim.   b- Halamlara giderim. 
c- Anne ve babama bağırırım. d- Anne ve babamdan özür dilerim. 
 
22) Aile üyelerine karşı sevgimizi en iyi nasıl ispat ederiz? 
A- Onları sevdiğimizi söyleyerek   B- Onları sevdiğimizi yazarak 
C- Onlara karşı görevlerimizi yerine getirerek D- Onlara acıyarak 

Neslinur sabah erkenden kalkıp eşyalarını 
toplayıp odasını düzeltmişti. Sonra her 
zamanki gibi bakkala gidip kahvaltı için 
ekmek aldı. Kahvaltıda kardeşinin sütünü 
içmesinde yardımcı oldu. Odasına çıkıp 
çantasını hazırlayıp anne ve babasının elini 
öptükten sonra okul yolunu tuttu. 

 

Anneniz yorgun ve sıkıntılı 
iken eve vardığınızda nasıl 
davranırsınız? 

 



 
23) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A- Ana babamıza itaat etmeliyiz. 
B- Ana babamız bizi severse bizde onları sevmeliyiz.  
C- Ana babamıza karşı saygılı olmalıyız.  
D- Ana babamıza işlerinde yardımcı olmalıyız. 
 
24)Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
A- Ana babamıza yardım etmeliyiz. 
B- Ana babamıza karşı güler yüzlü olmalıyız.  
C- Ana babamıza karşı kırıcı olmamalıyız. 
D- Ana babamıza karşı davranışlarımızda gösteriş yapmalıyız. 
 

5. Ailemizde Birbirimizi Anlamalıyız ve Sorunlarımızı Birlikte 
Çözmeliyiz 

 
1) Aile içinde karşılaşılan problemlerin nedenleri arsında aşağıdakilerden 
hangisi gösterilemez? 
A) Aile bireylerinin birbirlerin haklarını gözetmemesi ve aile içi şiddet.  
B) Anne-babanın çocuklarına eşit davranması. . 
C) Aile bireylerinin birbirlerinin sorunlarıyla ilgilenmemesi. 
D) Ailede büyüklere saygı, küçüklere sevgi anlayışının yerleşmemesi. 
 
2) İyi günlerin olduğu ailede kötü günlerinde olduğu muhakkaktır. Bu 
günlerde aile fertlerinin birbirlerine karşı nasıl davranmaları konusunda 
aşağıdaki öğrencilerden hangisi ya da hangilerinin görüşü doğru olarak 
kabul edilir? 
Ali: Kendi başlarının çaresine bakarlar. 
Ayhan: Birbirlerine destek olurlar. 
Ahmet: Birbirlerini yalnız bırakmazlar. 
A- Ayhan, Ahmet B- Sadece Ahmet  
C- Ali, Ahmet  D- Ali, Ahmet, Ayhan 
 
3)Jülide akşam gizlice kardeşi Rıfkı’nın çantasını karıştırırken pahalı bir 
kalem buldu. Hemen annesine gidip bu kalemi çalmış olabileceğini söyledi. 
Annesi Rıfkı’yı hırsızlıkla suçlayıp onu azarladı. Akşam olanları babasına 
anlatınca o da onu dinlemeden dövdü. Hâlbuki Rıfkı’ya kalemi sınavda 
başarılı olduğu için öğretmen vermişti. 
Sizce yukarıda hatalı davranış sergileyen kimdir? 
A) Jülide  B) Anne  C) Baba  D) Hepsi 
 
4)Yukarıdaki parçada en belirgin problem hangisidir? 
A) Aile içi iletişimsizlik  B) Maddi geçimsizlik 
C) Aile içi huzursuzluk  D) Kıskançlık 
 
5)Ailemizin karşılaştığı sıkıntılarda nasıl davranmalıyız? 
a) Ailemize yardım ederek destek oluruz 
b) Hiçbir şeye karışmayız  
c) Onları yalnız bırakırız  
d) Yardım etmeyiz  
 
6) Aşağıda verilen cümlelerden hangisi bir aile de olmaması gereken 
özelliktir? 
a) Herkes kendi başına hareket etmeli 
b) Aile bireyleri birbirine yardım etmeli 
c) Hüzünler ve sevinçler paylaşılmalı 
d) Birlik ve beraberliğe önem verilmeli 
 
7) Aile ile ilgili hangi ifade yanlıştır? 
A) Aile üyeleri birbirini iyi tanımalıdır.  
B) Aile bireyleri birbirini anlamalıdır. 
C) Ailede her birey istediğini almalıdır. 
D) Ailedekiler birbirine saygılı davranmalıdır. 
 
8)Aile içi sorunlarımızı nasıl çözmeliyiz? 
a) Karşılıklı anlayış içerisinde   b) Komşuların yardımıyla 
c) Kavga ederek      d) Mahkemede 
 
9) Aile bireyleri aralarındaki problemleri nasıl çözmelidir? 
a) Problem çıkarmayarak  b) Kavga ederek 
c)Konuşarak ve anlaşarak  d) Küserek 
 
10) Aşağıdaki durumlardan hangisinde aile içi huzursuzluk çıkması 
muhtemeldir. 
a- fikirlerde israrı olunması 
b- bireylerin anlayışlı olmaları 
c- gerekiğinde fedakarlık yapmaları 
d- işlerinde dayanışma yolunu seçmeleri 
 

 
 

6. Aile İçi İlişkilere Yönelik İslam’ın Öğütleri 
 
1) "Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyilik 
etmenizi kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin 
yanında yaşlanırsa, kendilerine "of" bile deme; onları azarlama; ikisine de 
güzel söz söyle." (İsra23)  ayetinden aşağıdaki mesajlardan hangisi 
çıkmaz? 
A) Anne-babamıza her zaman iyi davranmalıyız. 
B) Yaşlandıklarında onlarla ilgilenmeliyiz. 
C) Onlara karşı her zaman tatlı dilli olmalıyız. 
D) Her istediklerini yerine getirmeliyiz. 
 
2) Kuran’ı Kerim’de; Rabb’in sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-
babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya 
her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine ―Of‖ bile deme! Onları 
azarlama ve ikisine de güzel söz söyle…! Bu ayetten aşağıdaki yargılardan 
hangisi çıkarılamaz? 
a. Anne ve babamıza karşı saygılı olmalı, onların rızasını kazanacak şeyler 
yapmalıyız. 
b. Anne ve babamız bizden haram olan şeyleri yapmamızı bile isteseler 
onların sözünden kesinlikle çıkmamalıyız. 
c. Onlara karşı güler yüzlü olmalıyız, isteklerini yerine getirirken oflayıp 
puflamamalıyız. 
d. Anne ve babamıza karşı iyi davranmamızı Allah emretmiştir. 
 
3)İslâm dininde Allah’a kulluktan sonra en önemli görev nedir? 
a) Komşularla iyi geçinmek  b) Anne ve babaya karşı saygılı olmak. 
c) Kardeşlerle yardımlaşmak d) Aile bireylerine hoşgörülü davranmak. 
 
Hz. Peygamber(SAV)’in ― Cennet anaların ayakları altındadır ‖ hadisi şerifi 
neyi ifade eder? 
A- Annelerin her bastığı yer Cennettir.   
B- Anneler mutlaka Cennete gider.  
C- Anneler Cennete en yakındır.    
D- Anneye sevgi ve saygı gösterilmeden Cennete girilmez. 
 
4) ― Cennet ............................... ayakları altındadır ‖ hadisi şerifini 
tamamlayınız? 
A- Öğretmenlerin B- Peygamberlerin C- Annelerin D- Babaların 
 
5) Ahmet akşam babasından dinlediği nasihatleri not defterine yazıyordu. 
Acaba Ahmet’e babası hangisini öğütlemiş olamaz? 
A) Kötü arkadaştan uzak dur  B) Sakın yalan söyleme 
C) Çalışkan ve terbiyeli ol   D) Verilen sırları başkasına anlat 
 
I Küçüklerine 
II Büyüklerine 
III Bizden değildir 
IV Merhamet etmeyen 
V Saygı göstermeyen 
6) Numaralı şekilde verilen cümlelerin doğru sıralanışı hangi şıkta 
verilmiştir? 
A) I II III IV V B) II III I V IV   C) V III I IV II D) I IV II V III 
 
7) " Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babaniza da iyi 
davranmanizi kesin bir sekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin 
yaninda yaslanirsa, kendilerine 'öf' bile deme, onlari azarlama; ikisine de 
güzel söz söyle..‖ (İsra suresi 23. ayet) 
Yukarıdaki ayetten hangisi çıkarılamaz? 
A) Sadece Allah’a kulluk edilmelidir 
B) Anne-Babaya iyi davranılmalı 
C) Anne-Babaya ―öf‖ bile denmemelidir 
D) Yaşlandıklarında huzur evine gönderilmeli 
 
8) " Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine of 
dahi deme" Ayeti neyi ifade eder ? 
A) Anne babaya güzel davranmayı  
B) Anne babayı her zaman azarlamayı  
C) Anne babayı yaşlılar yurduna vermeyi 
D) Anne babaya karşı gelmemizi 
 
9) Peygamberimizin bildirdiğine göre vaktinde kılınan namazdan sonra en 
faziletli iş hangisidir? 
a) Oruç  b) Zekat  c) Uyumak  d) Anne babaya iyilik 
 
10) Ana babamıza itaatin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir. 
A- Dini ve ahlaki görevimiz olduğu için 
B- Onlara acıdığımız için 
C- Menfaatimiz olduğu için 
D- Başkalarına karşı küçük düşmemek için 


