7.3.3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen gösterir.
1. “Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zorbalığı
yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size
böyle öğüt veriyor.”

3. “Ahirette hesaba çekilmeden evvel, kendinizi hesaba
çekin. Ahirette amelleriniz tartılmadan önce, onları burada kendiniz tartın. En büyük arz ve mahkeme için
şimdiden gerekli hazırlıklarınızı yapın. Bilin ki o gün huzura alındığınızda¸ size ait hiçbir şey gizli kalmayacak
ve bütün sırlarınız bir bir sayılıp dökülecektir.”

(Nahl suresi, 30. ayet)
Bu ayetten;

(Hadis-i şerif)

I. Yüce Allah insanların düşünmesi için tavsiyeler verir.

Bu hadisten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

II. Allah (c.c.) ahlaksızlığı haram kılmıştır.

A) Hayatta öz denetim önemli bir yer tutmaktadır.

III. Ahlakın en önemlisi adaletli olmaktır.

B) Dünya hayatı verimli geçirilmelidir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

C) Kişinin ahiretten önce hayatını sorgulamalıdır.
D) İbadetlerde ölçülü olmaya dikkat edilmelidir.

4. Allah’a yemin ederim ki, ben sizin Allah’tan en çok korkanınız ve en çok sakınanınızım. Bununla beraber ben
bazen oruç tutarım, bazen oruç tutmam. (Gecenin bir
kısmında) nafile namaz kılar, (bir kısmındaysa) uyurum.

2. Aşağıdakilerden hangisi, tutum ve davranışlarda
ölçülü olma ilkesine örnek gösterilebilecek ayetlerden biridir?
A) O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak
için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.

(Hadis-i Şerif)
Bu hadiste anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

(Mülk suresi, 2. ayet)

A) İbadetlerde dengeyi korumalıyız.

B) “İçinizden, insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte
onlar kurtuluşa erenlerdir.”

B) Oruç ve namaz birbirini tamamlamaktadır.
C) Günün büyük bir bölümü ibadetle geçirilmelidir.

(Âli İmrân suresi, 104. ayet)

D) Allah (c.c.) katında samimiyet her şeyden önce gelir.

C) “Allah, bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır…”
(Bakara suresi, 286. ayet)
D) “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.”
(İsra suresi, 29. ayet)
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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.

Kişi hayatının her aşamasında ölçülü olmaya dikkat etmeli, aşırıya gitmekten uzak durmalıdır. Her bir durumu
olması gerekenden az yapmak veya olması gerekenden fazla yapmak kişiye ve topluma zarar vermektedir.

“Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi beni
batıl ve aşırı surette methettikleri şekilde övmeyin! Ben
ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve
Rasûlü.’ deyin!”

Bu duruma aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek
gösterilebilir?

(Hadis-i Şerif)
Bu hadisten aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve
yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın…”,

A) Peygamberlere olan sevgi de ölçülü olmalıdır.
B) Peygamberlere olan sevgide denge gözetilmelidir.

(Bakara suresi, 267. ayet)

C) Resuller arasında ayrım yapılmamalıdır.

B) “(Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya
hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise
daha hayırlı ve kalıcıdır…”

D) Allah’ın elçilerini aşırı şekilde yüceltmek doğru değildir.

(Şûra suresi, 36. ayet)
C) “Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. Onların harcamaları, bu ikisi arasında dengeli bir
harcamadır.”
(Furkan suresi, 67. ayet)
D) Başınıza her ne musibet gelirse, kendi yaptıklarınız
yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder.

(Şûra suresi, 30. ayet)
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