
1. Dinin	 emir	 ve	 yasaklarının	 eğitim	 öğretim	 yoluyla	
genç	nesillere	aktarılması,	dine	yönelik	yıkıcı	akımlar	
tarafından	yapılan	saldırılara	bilimsel	ölçülerde	ikna	
edici	 cevaplar	 verilmesi	 ve	 dinin	 temel	 ilkelerini	
bozmak	isteyenlere	karşı	 tedbir	alınması	sayesinde	
sağlanabilir.

 Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
niteliğindedir?

	 A)	 Din	toplumlar	için	bir	ihtiyaç	mıdır?
	 B)	 Dinin	toplumsal	işlevleri	nelerdir?
	 C)	 Dinin	korunması	nasıl	sağlanır?
	 D)	 Din	bütün	toplumlarda	görülen	evrensel	bir	kurum	

mudur?

2. (A)	“İslam	dini	 insanın	en	temel	hakkı	olan	yaşama	
hakkına	 büyük	 önem	 vermiş,	 hayatın	
dokunulmazlığına	vurgu	yapmıştır.

 (B)	“İntihar,	mala	zarar	verdiği	için	yasaklanmıştır.”

 (C)	 “Temel	 hak	 ve	 hürriyetlerin	 birincisi	 canın	
korunmasıdır.

 Verilen bu ifadeler için aşağıdaki yapılan değer-
lendirmelerden hangileri doğrudur?

	 I.	 (A)	doğrudur.
	 II.	 (A)	yanlıştır,	(B)	doğrudur.
	 III.	 (C)	doğrudur.
	 IV.	Sadece	(B)	doğrudur.

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	I	ve	II

	 C)	I	ve	III	 	 D)	II	ve	IV

3. 
Neslin korunması bir milletin varlığını devam 

ettirebilmesi için son derece önemlidir.

İslam dini neslin korunması için Müslüman-

ları evliliğe teşvik etmiştir.

	 “neslin	 korunması”	 konusuyla	 ilgili	 bazı	
bilgiler	verilmiştir.

	 Bu	 bilgilerden	 doğru	 olanın	 karşısındaki	 kutucuğa	
‘’✓’’	 yanlış	 olanın	 karşısındaki	 kutucuğa	 ‘’X’’	 işareti	
konulacaktır.

 

Tablodaki bilgilere göre doğru işaretleme sırasıyla 
hangi seçenekte verilmiştir?

A)  
 
  
 
 

 
 

B)  

 

X

       C)  

X  
 

 

D)  

X

X

4. Ali:	 “Peygamberimiz	 neslin	 korunması	 hususunda	
aile	 hayatının	 ne	 kadar	 önemli	 olduğunu	 gerek	
açıklamaları	gerekse	uygulamalarıyla	göstermiştir.”

 Yusuf:	“Sağlıklı,	bilgili	ve	erdemli	bir	nesil	yetiştirmek	
toplumların	geleceği	açısından	son	derece	önemlidir.”

 8. sınıf öğrencileri Ali ve Yusuf’un söyledikleri 
ifadeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

	 A)	 Yalnız	Ali’nin	ifadesi	doğrudur.
	 B)	 Her	ikisinin	ifadesi	de	doğrudur.
	 C)	 Yalnız	Yusuf’un	ifadesi	doğrudur.
	 D)	 Her	ikisinin	ifadesi	de	yanlıştır.
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5. 
Neslin korunması 
için aile kurmak 
şart değildir.

İslam dini neslin 
korunması için 
Müslümanları 
evliliğe teşvik 
etmiştir.

Metin Elif

 8. sınıf öğrencileri Metin ve Elif’in “neslin korun-
ması” konusuyla ilgili ifadeleri için aşağıdakiler-
den hangisi söylenebilir?

Metin Elif

A) Doğrudur Doğrudur

B) Doğrudur Yanlıştır

C) Yanlıştır Yanlıştır

D) Yanlıştır Doğrudur

6.	 “İnsanların	 kendi	 iradeleriyle	 seçtikleri	 onları	 dünya	
ve	ahiret	mutluluğuna	götüren	ilahi	kurallar	bütününe	
ne	denir?”

 Yukarıda verilen sorunun cevabı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)

Din Sünnet

B)

Mezhep

C)

Yasa

D)

7.	 İslam,	 evliliği	 tavsiye	 etmiş,	 şehvetin	 kontrolsüz	 ve	
disiplinsiz	 bir	 şekilde	 kullanılması	 anlamına	 gelen	
zinayı	 yasaklamıştır.	 Zina,	 sağlıklı	 nesillerin	
yetişmesine	 ve	 mutlu	 yuvaların	 sürdürülmesine	
engeldir.	 Dolayısıyla	 İslam,	 birey	 ve	 toplumları	
sadece	 zinanın	 yasak	 oluşu	 konusunda	 değil	 aynı	
zamanda	 onun	 yaygınlaşmasına	 ortam	 hazırlayan	
konularda	da	farkındalık	oluşturmaya	davet	etmiştir.

 Bu metne göre; 
	 I-	 Dinimiz	neslin	korunmasını	sağlamak	 için	evlilik	

dışı	ilişkileri	kesinlikle	yasaklamıştır.
	 II-	 İnsanın	belli	bir	inancı	benimsemesinde	çevrenin	

etkisi	büyüktür.
	 III-	Kişiler	 sadece	 zinadan	 değil,	 zinaya	 ortam	

hazırlayan	durumlardan	da	sakınmalıdır.

 ifadelerinden hangileri söylenebilir?

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	III	 	 D)	I,	II	ve	III

8.

	 I-	 Sağlıklı	 bir	 toplum	 ve	 sağlıklı	 bir	 nesil	 için	 kötü	
alışkanlıklardan	uzak	durmalıyız.	

	 II-	 Evlilik	 dışı	 gayrimeşru	 ilişkiler	 neslin	 bozul-
masına	 toplumdaki	 ahlaki	 değerlerin	 yozlaş-
masına	neden	olmaktadır.

	 III-	Neslin	 korunması	 için	 genç	 nesillere	 verilecek	
ahlak	eğitimi	son	derece	önemlidir.

 Yukarıda numaralandırılarak verilen ifadelerden 
hangileri doğrudur?

	 A)	Yalnız	I	 	 B)	Yalnız	II

	 C)	I	ve	II	 	 D)	I,	II	ve	III
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