7.3.2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların ahlaki gelişimine olan katkısını değerlendirir.
1. “Yavrucuğum, namazını özenle kıl, iyi olanı emret, kötü
olana karşı koy, başına gelene sabret. İşte bunlar, kararlılık gerektiren işlerdendir.”

3. “Mü’min cana yakındır. (İnsanlara) yakınlık kurmayan
ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur.

(Lokman suresi 17. ayet)

(Hadis-i Şerif)

Bu ayete göre;

Bu hadiste;

I. Namaz samimiyetle kılınması gereken bir ibadettir.

I. Birliktelik ve samimiyetin

II. Kötülük durumunda pasif bir bekleyiş içinde olmak
gerekir.

II. İnsanlara karşı içtenliğin
III. Herkesle dostluk kurmanın

III. İnsanların kötülükten uzak tutulması amaçlanmalıdır.

öneminden hangilerine vurgu yapılmıştır?

ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve III

D) II ve III

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

4. “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim
şeytanın adımlarına uyarsa, bilsin ki o hayâsızlığı ve
kötülüğü emreder…”

2. I. Huzur ve güven ortamı oluşmasını sağlar.
II. Kişinin mutlu ve huzurlu olmasını sağar.
III. İnsanın hayattan zevk almasını sağlar.

(Nûr suresi, 21. ayet)
Bu ayette toplumun nasıl bir tutum sergilemesi istenmiştir?

IV. Birlik ve beraberliğin güçlenmesini sağlar.
Bu öncüllerden hangileri ahlaki tutum ve davranışların “bireye” olan katkılarına vurgu yapmaktadır?

A) Ahlaksızlığa sevk eden şeylerden uzak durmak

A) I ve II

B) I ve IV

B) Şeytanın vesveseleri hakkında bilgi edinmek

C) II ve III

D) III ve IV

C) Kötü kimseleri toplumdan uzaklaştırmak
D) İyi işler için çalışıp çaba göstermek
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• 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.

“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü
zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve
mahremiyetlerini araştırmayın…”

“(İyi) Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir.”
(Hadis-i Şerif)

(Hucurât suresi, 12. ayet)
Bu ayetteki uyarının toplumda aşağıdakilerden
hangisini geliştirdiği söylenebilir?

Bu hadisteki mesaja dikkat eden bir Müslümanların
doğrudan nasıl bir toplum oluşturduğu söylenebilir?

A) Hak ve adaleti

A) İbadetlerin titizlikle yerine getirildiği

B) Güven ve sadakati

B) Müslümanların birbirine yardım ettiği

C) Birlik ve beraberliği

C) Dayanışmanın yüksek seviye olduğu

D) Yardımlaşma ve dayanışmayı

D) İnsanların birbirinden kuşku duymadığı
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