8.3.1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar.
1. Dünya hayatı insanların sıkıntılar çektiği ve bir desteğe
ihtiyaç duyduğu bir hayattır. Bu ihtiyacı da şüphesiz Allah’ın insanlara davet ettiği din karşılamaktadır.

3. “İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar
olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda,
aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra o konuda ancak kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah,
iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa
düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir.”
(Bakara suresi, 213. ayet.)

Bu parça aşağıdaki ayetlerden hangisi ile desteklenebilir?
A) “… Haberiniz olsun, kalpler yalnızca Allah’ın zikriyle
tatmin bulur.”
( Ra’d suresi, 28. ayet.)
B) “…Hüküm sadece Allah’a aittir. O size kendisinden
başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur fakat insanların çoğu bilmezler.”

Bu ayette;
I. Dinin kaynağı kaynağına

(Yusuf suresi, 40. ayet.)

II. Dinin insanlar için bir rahmet olduğuna

C) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı
kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın
Rabb’i Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir.”

III. İnsanlar tarafından kabul edilen diğer dinlere
ifadelerinden hangilerine yer verilmiştir?

(Enbiya suresi, 22. ayet.)
D) “De ki: “Eğer yeryüzünde, (insanlar yerine) yerleşip
dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten bir melek peygamber indirirdik.”

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

(İsra suresi, 95. ayet.)

• Şanlıurfa’da bulunan Göbeklitepe 12 bin yıllık geçmişi
olan bir mabettir.

4. Din, akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve
doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan
ilahî kurallar bütünüdür. Bu kurallar arasında insanlar
için hayati önem taşıyan inanç, ibadet ve ahlak gibi birçok toplumsal değer gösterilebilir.

• Beytü’l-Makdis inşa edilmeye Hz. Davut zamanında
başlanmış, Hz. Süleyman zamanında tamamlanmıştır.

Bu metinden dinle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

Bu örnekler aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A) Kurallarına uymayanların cezalandırıldığına

A) Bir toplumda birden fazla inanç sitemi olabilir.

B) Toplumun önem verdiği konulara değindiğine

B) Dinin uygulamaları genellikle ahirete yöneliktir.

C) İnsanları doğru ve güzel olana yönlendirdiğine

C) Din her dönemde var olmuş, evrensel bir olgudur.

D) Zihinsel bir engeli olmayan kimseleri ilgilendirdiğine

2. • Kâbe yeryüzünde inşa edilen ilk mabet olarak kabul
edilir.

D) Dinlere ait mabetlere ve kalıntılara, insanlar tarafından büyük önem verilir.
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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.

İslam dininin en önemli esaslarından birisi de Allah’ın
var olduğuna ve O’ndan başka hiçbir ilah olmadığına
inanmaktır. Bütün peygamberler bu inancın insanlar tarafından bilinip kabul edilmesi için çaba harcamışlardır.

“Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar.”
(Hadis-i Şerif)
Bu hadiste aşağıdaki yargılardan hangisine vurgu
yapılmıştır?

Bu sebeple insanlar O’na hiçbir şeyi ortak koşmamalı
ve yalnızca O’na kulluk edip ancak O’ndan yardım dilemelidirler.

A) Bütün dinlerin kendine has uygulamaları bulunur.
B) Kişilerin mevcut dinlerinden aileleri sorumludur.

Metinde aşağıdaki kavramlardan hangisine vurgu
yapılmaktadır?

A) Fıtrat

B) Ahlak

C) Tevhid

D)Tevekkül

C) İnsan yaşamı boyunca pek çok dine inanır.
D) Din, insana doğuştan verilen bir özelliktir.
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