3. ÜNİTE: DİN ve HAYAT
DİN, BİREY VE TOPLUM – 1

1.Test
1.

İnsanın biri maddi diğeri de manevi olmak üzere iki
yönü vardır. Maddi yönüyle yeme, içme ve giyinmeye;
manevi yönüyle de inanmaya ihtiyacı vardır. İnsanda
yeme, içme ve barınma gibi biyolojik ihtiyaçlar nasıl
doğuştan geliyorsa din duygusu da doğuştandır.
Verilen paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur?
A)
B)
C)
D)

İnsan sadece maddi yönü olan bir canlı mıdır?
Dinin insana yüklediği sorumluluklar nelerdir?
İnsanın inanmaya ihtiyacı var mıdır?
Din duygusu insanın yaratılışından gelen bir duygu mudur?

3.

Dinin hedefleri arasında;
I- İnsanları iyiye, güzele yönlendirip, onları
kötülüklerden sakındırmak
II- İnsanın erdemli ve ahlaklı bir birey olmasını
sağlamak
III- İnsana bu dünyadaki bulunuş amacını bildirip
ona yol göstermek
ifadelerinden hangileri olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I, II ve III

2.

4.
Dinin gayesi kişiye dünya ve ahiret saadeti
kazandırmaktır.

Dinin toplumların gelişmesine ve sağlıklı bir
toplum oluşmasına faydaları var mıdır?
II. Teknolojik gelişmelerle birlikte artık insanlar dine
ilgi duymamakta mıdır?
III. Dinin insanın hayatını anlamlandırmasına katkısı
var mıdır?
IV. Din, tarihin bütün dönemlerinde her toplumda
görülen evrensel bir kurum mudur?

Y

D

I.

Din sayesinde herkes
aynı kaderi yaşamaktadır.

Din insanın yardımsever biri olmasını
sağlar.

D

Y

D

Y

I

II

III

IV

Yukarıda numaralandırılarak verilen sorulardan
hangisinin cevabı “Hayır”dır?

Yukarıdaki şemada cümlelerin doğru veya yanlış
olmasına göre hareket edildiğinde aşağıdaki
rakamlardan hangisine ulaşılır?

A) I.

A) I

B) II.

C) III.

D) IV.
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B) II

C) III

D) IV
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1.Test
5.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ömer Bey
8/C sınıfında ders anlatmaktadır: “Arkadaşlar!
İnsanın maddi ve manevi iki yönü vardır ve bunların
herhangi birinin eksikliği insanda sıkıntılara sebep
olmaktadır.”

7.

Arkadaşlar! “İslam dininin temel

inanç esaslarını sayabilir misiniz?”

Ömer Bey bu ifadeleri dile getirdikten sonra
öğrencilerinden “İnsanın manevi ihtiyaçlarına” örnek
vermelerini istemiştir. Öğrenciler şu örnekleri
vermiştir:
Semanur: “Uyuma”

Öğretmenin sorusuna aşağıdaki öğrenci-lerden
hangisi yanlış cevap vermiştir?

Gülistan: “İnanma”
Gülbahar: “Yeme”
Nisanur: “Giyinme”

A) Tevhid inancı

B)

C)

D) Kadere iman

Ahirete iman
etmek

Bu öğrencilerden hangisi öğretmenin sorduğu
soruyla ilgili doğru örnek vermiştir?
A) Semanur

B) Gülistan

C) Gülbahar

D) Nisanur

8.
6.

Öğretmenin sorduğu soruya, 8/A sınıfı öğrencisi
Ertuğrul aşağıdaki cevapları vermiştir:
- Zorlu dünya yaşamında insana yol gösterir.
- İnsanın ahlakının güzelleşmesine katkı sağlar.
- Maddi ve manevi her türlü sıkıntıya karşı insanın
direncini arttırır.
Buna göre öğretmen, Ertuğrul’a hangi soruyu
sormuş olabilir?
A)
B)
C)
D)

Din insana zaman bilinci kazandırır mı?
Din insanı kötü alışkanlıklardan korur mu?
Din insana sorumluluk duygusu kazandırır mı?
Dinin insana kazandırdıkları nelerdir?

Namaz kılmak

etmek

İnanma, insanın yaratılışından gelen bir duygusudur. İslam’a göre Allah, insanları yaratıcısını
bilip tanıyacak kabiliyette yaratmıştır. Kur’an-ı
Kerim’de bu durum şöyle ifade edilmiştir: “Sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzere
yaratmış ise ona çevir. Allah’ın yaratışında değişme
yoktur. İşte dosdoğru din budur; fakat insanların
çoğu bilmezler.”Ayetten de anlaşıldığı üzere insanlar, herhangi bir dine inanmaya, bir inancı benimsemeye yatkın olarak yaratılmışlardır.
Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
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Tarihin her döneminde dinin görüldüğü
Din duygusunun insana doğuştan verildiği
Din ve özgür irade ilişkisi
Dinin toplumsal işlevleri

