
1. 

“Dinimizin korumayı esas aldığı 
temel değerler nelerdir?”

 

 Öğretmenin sorduğu soruya aşağıda verilen 
öğrenci cevaplarından hangisi yanlıştır?

	 A)Can	 	 B)Mal

	 C)Doğa	 	 D)Akıl

2. 

Allah’ın insana verdiği ve onu diğer canlılar-

dan ayıran en önemli nimettir. Aynı zamanda, 

değer üretme kabiliyetinin yanında ilahi 

sorumlulukların da ilk şartıdır. Bundan dolayı 

İslam dini, bunu korumada birtakım tedbirler 

almıştır.

 Onur Öğretmen:	Arkadaşlar!	 “Tahtada,	dinin	koru-
mayı	esas	aldığı	temel	değerlerden	hangisinden	söz	
edilmektedir?

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Onur 
Bey’in sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

	 A)	Mal	 	 B)	Can

	 C)	Nesil	 	 D)	Akıl

3.	 Sibel	Öğretmen	8/B	sınıfında	ders	anlatmaktadır:	
	 “İslam’da	 zina	 büyük	 günahlardan	 biridir.	 Zina,	

insanları	 ahlaksızlığa	 sevk	 eder	 ve	 kul	 hakkına	
sebep	olur.	İslam	dininde	nikâh	meşru	ve	helal,	zina	
ise	haram	kılınmıştır.

	 Sibel	Hanım	bu	ifadeleri	dile	getirdikten	sonra	öğren-
cilerine	 şu	 soruyu	 sormuştur:	 “Arkadaşlar,	 İslam’ın	
zinayı	 yasaklaması	 dinin	 korunmasını	 emrettiği	 de-
ğerlerden	 hangisine	 zarar	 vermesinden	 kaynaklan-
maktadır?”

 Buna göre öğretmenin sorusuna aşağıdaki 
öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?

       A)

B)

C)

D)

Mala

Nesle

Doğaya

Akla

,

4.

“Hepiniz Âdem’in neslindensiniz. Âdem 
de topraktan yaratılmıştır. Arabın, Arap 
olmayanlar üzerinde veya Arap olmaya-
nın Arap karşısında üstünlüğü yoktur. Bu 
üstünlük ancak Allah’tan korkmakla 
(takva ile) olur.”

 Verilen hadis-i şerifte vurgulanmak istenen kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

	 A)	Eşitlik	 	 B)	Bağımsızlık

	 C)	İrade	 	 D)	Akıl
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5.

 

İnsanın sorumlu olmasının temel şartı 
akıllı olmasıdır.

Akıl sayesinde insan 
bütün bilgilere ulaşabilir.

Aklını kullanmasıyla 
insan diğer canlılardan 
ayrılır.

D Y

D Y D Y

 Yukarıdaki şemada “akıl” ile ilgili cümlelerin doğru 
veya yanlış olmasına göre hareket edildiğinde 
aşağıdaki rakamlardan hangisine ulaşılır?

	 A)	I	 	 B)	II	 C)	III	 D)	IV

6.	 Her	insanın	doğuştan	gelen	hakları	vardır.	Bu	hakları	
İslam	 korumayı	 esas	 almıştır.	 İşte,	 İslam’ın	 insana	
verdiği	 değerin	 en	 büyük	 göstergesi	 bu	 hakları	
koruma	altına	almasıdır.	Bunlar:	din,	can,	akıl,	nesil	
ve	mal	 gibi	 insan	 hayatı	 için	 büyük	 anlamlar	 ifade	
eden	beş	değerdir.	İnsan	hayatı,	ancak	bu	beş	şeyin	
korunup,	 daha	 da	 mükemmelleştirilmesi	 halinde,	
onuruna	 uygun	 bir	 değere	 kavuşabilir.	 Bunların	
korunması,	bizzat	insana	saygının	bir	ifadesidir.	

 Bu paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi 
olmalıdır?

	 A)	 Dinin	insana	yüklediği	sorumluluklar
	 B)	 Aklın	korunması
	 C)	 Dinin	korumaya	esas	aldığı	temel	değerler
	 D)	 Din	ve	ahlak	ilişkesi

7.	 Din	 Kültürü	 ve	 Ahlak	 Bilgisi	 Öğretmeni	 Hümeyra	
Hanım,	 sınıfta	 öğrencilerine:	 “Arkadaşlar,	 alkollü	
içkiler	ve	uyuşturucu	maddeler	İslam’ın	korunmasını	
emrettiği	değerlerden	öncelikli	olarak	hangisine	zarar	
verdiği	 için	haram	kılınmıştır?”	sorusunu	sormuş	ve	
öğrenciler	şu	cevapları	vermiştir:

 Fatih: Cana

 Berkay:	Nesle

 Talha:	Çevreye

 Musab:	Akla

 Bu cevaplara göre öğrencilerden hangisi öğretmen 
hanımın sorduğu soruya doğru cevap vermiştir?

	 A)	Fatih	 	 B)	Berkay

	 C)	Talha	 	 D)	Musab

8.	 Bir	gün	Necran	Hıristiyanları	Peygamberimizi	ziyare-
te	geldiler.	Tam	ziyaret	saatinde	Müslümanlar	ikindi	
namazına	yöneldiler.	Bu	sırada	Hıristiyanlar	da	mes-
cidin	doğu	tarafına	yönelerek	kendi	ibadetlerini	yap-
maya	 başladılar.	 Bunu	 gören	 bazı	 sahabeler	
Hıristiyanlara	 engel	 olmak	 istediler	 ama	
Peygamberimiz	onların	da	kendi	ibadetlerini	yapma-
larına	izin	verilmesini	sağladı.		

 Bu olayda peygamberimizin bu davranışı aşağıda-
kilerden hangisinin korunmasına yöneliktir?

	 A)	Canın	 	 B)	Malın

	 C)	Neslin	 	 D)	Dinin
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