III. ÜNİTE DİN VE HAYAT

1.

5.

“Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması,
dilenmesinden hayırlıdır.” (Müslim, Zekat, 110.)
Hz. Peygamberin yukarıdaki sözünde bize anlatmak istediği
ana konu nedir?

Asr suresinde bir Müslümanın sahip olması gereken temel
özelliklere vurgu yapılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu
özelliklerden biri değildir?

A ) Salih amel işlemek

A ) Zengin olmak için kazanmak.

B ) Hakkı tavsiye etmek

B ) Kumar türü oyunları oynayarak kazanmak.

C ) Gösterişten uzak durmak

C ) Dilencilik yaparak kazanmak.

D ) Samimi bir şekilde iman etmek

D ) Emek sarf ederek helal rızık kazanmak.

2.
Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer varlıklardan ayıran en temel
özelliktir?

A ) Dolaşım ,sindirim sistemine sahip olması
B ) Düşünen bir canlı olması

6.

C ) Hareket edebiliyor olması

Aşağıdakilerden hangisi Yusuf kıssasından çıkarılabilecek
sonuçlardan biri değildir?

D ) Ölümlü olması
A ) Hz. Yusuf üstün bir ahlâk örneğidir.

3.

B ) Hz. Yusuf Allah’a güvenmiştir.

Kur'an-ı Kerim'de '' Kıssaların En Güzeli '' diye tarif edilen kıssada
hangi peygamberin hayatından bahsedilir?

C ) Hz. Yusuf sabırlı bir peygamberdir
D ) Hz. Yusuf kardeşlerini affetmemiştir

A ) Hz.Musa
B ) Hz.İsa
C ) Hz.Muhammed
D ) Hz.Yusuf

4.
“Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız… Arap’ın Arap olmayana bir
üstünlüğü yoktur… Ey insanlar! Kanlarınız (hayatınız), mallarınız,
haysiyet ve şerefiniz, Rabbinizle buluşacağınız güne kadar kutsal
ve saygındır.”( Ahmet b. Hanbel, V, s. 411.)
Yukarıdaki Hz. Muhammed’in(s.a.s.) hadisini özgürlük ve temel
haklar çerçevesinde yorumladığımızda, İslam’ın korunmasına

7.
Nisa Suresi, 93. ayet:"Kim bir mü'mini kasıtlı olarak (taammüden)
öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah
ona gazaplanmış, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap

önem verdiği temel haklardan hangilerinin vurgulandığı görülür?

hazırlamıştır."Yukarıdaki ayet İslam dininde korunması gereken beş
temel haktan hangisi ile ilgilidir?

A ) Din- Akıl

A ) Aklın korunması

B ) Can- Mal

B ) Canın korunması

C ) Can- Nesil

C ) Neslin korunması

D ) Nesil- Mal

D ) Malın korunması
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