7.3.1. Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar.
1. • Halk tarafından iyi veya kötü olarak nitelendirilen davranışları kapsar.

3. I. Her şeye hak ettiğini vermeyi, her şeyi yerli yerince
yapmayı ifade etmektedir.

• Toplum tarafından uyulması beklenen kuralları ve yapılması gereken görevleri ifade eder.

II. Kişinin kendisini kontrol altına alıp dışarıdan herhangi baskıya veya zorlamaya ihtiyaç duymamasını
ifade eder.

• İnsanların kendilerine ve diğer varlıklara karşı nasıl
davranması gerektiğini gösteren değer yargıları bütünüdür.

III. Kişinin özgür iradesi ile karar verdiği seçimlerden
doğacak olan sonuçları üstlenmesini ifade eder.

Bu açıklamalar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile
ifade edilir?

Bu maddelerdeki açıklamalar hangi şıkta sırasıyla
verilmiştir?

A) Ahlak

B) Kul hakkı

A) Öz denetim - Sorumluluk - Adalet

C) Adalet

D) Salih amel

B) Adalet - Sorumluluk - Öz denetim
C) Adalet - Öz denetim - Sorumluluk
D) Sorumluluk - Özdenetim - Adalet

2. Medyen halkına da kardeşleri Şu’ayb’ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin.
Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Rabbinizden
size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam
yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.

4. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden (bunları) başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri katında mükâfatları vardır. Onlar
için korku yoktur. Onlar, üzülmeyeceklerdir de.”
(Bakara suresi 262. ayet)
Bu ayette;

(A’râf suresi, 85. ayet)

I. Vatanseverlik

Bu ayet;

II. Yardımseverlik

I. Sevgi

III. Misafirperverlik

II. Adalet

ahlaki tutumlarından hangilerine vurgu yapılmıştır?

III. Sorumluluk
kavramlarından hangileri ile ilişkilendirilebilir?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III
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A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I ve II

• Öğretmenlerimiz öğrencileri ile paylaşabilir.
• Bu içerik Din ve Kültür’ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
• Sadece öğretmen ve öğrencilerin ücretsiz kullanımına sunulmaktadır.
• Herhangi bir site ya da kitapta yayınlanmasına (isim belirtilse dahi) izin verilmemektedir.

5.

6.

“Vatan sevgim olmasaydı buralara ulaşamazdım. Çok
çalışın, çocuklarınıza da hem çok çalışmayı hem de vatan sevgisini öğretin. Memleketine faydalı olan, tüm
dünyaya faydalı olur.”

“Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olabilir.
Kızdığına da ölçülü kız, belki bir gün dostun olabilir.”
(Hadis-i Şerif)
Bu hadiste aşağıdaki ifadelerden hangisine vurgu
yapılmıştır?

(Aziz SANCAR)
Aziz Sancar’ın bu sözüne göre aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) Sevilen kişilere karşı kuşku ile bakmak gerektiğine
B) Nefret edilen kişiler ile sıkı dostluk kurulması gerektiğine

A) Kişinin ülkesine duyduğu sevgi kişiyi çalışmaya
sevk etmektedir.

C) Nefretin bazı durumlarda doğru olabileceğine

B) Başarılı olmak için çalışma ve bunu gelecek nesillere aktarmak gerekir.

D) Sevgi ve nefrette aşırıya gitmemek gerektiğine

C) Her bir birey sadece kendi vatanı için çaba sarf etmeyi amaçlamalıdır.
D) Çalışma isteğinde vatan sevginin de payı büyüktür.
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