8.3.2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder.
1. “Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız… Arap’ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur… Ey insanlar! Kanlarınız
(hayatınız), mallarınız, haysiyet ve şerefiniz,
Rabb’inizle buluşacağınız güne kadar kutsal ve saygı
dır.”

3. “Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve haklarını) eksiltmeyin.
Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”
(Hûd Suresi 85. ayet.)

(Hadis-i Şerif)

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden
eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var
etmesi de O’nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir…”

Bu hadiste,
I. İnsanoğlunun değerli sayılması
II. Her bir bireyin temel haklara sahip olması

(Rûm suresi, 21. ayet.)

III. Mensup olunan milletin üstünlük sayılamaması
durumlarından hangilerini vurgulamıştır?

Bu ayetlerde aşağıdaki değerlerin hangisinden
bahsedilmemiştir?

A) I ve II

B) I ve III

A) Canın korunması

B) Neslin korunması

C) II ve III

D) I, II ve III

C) Malın korunması

D) Aklın korunması

2. Alkol ve uyuşturucu gibi maddeler insanın merkezi sinir
sistemine zarar verdiği gibi kişinin doğrudan bedenine
de zarar verdiği kesin bir şekilde bilinmektedir. Bu maddelerin etkisi ile sağlıklı düşünme özelliğini kaybeden
insanlar hem çevresine hem de kendisine ciddi zararlar
vermektedir. İçerisinde yer alan birçok bağımlılık maddesi de bunların sık sık alınmasına yol açmakta, kişinin
çalışarak elde ettiği maddi kazancın gereksizce yol
olup bitmesine sebep olmaktadır.

4. Rivayetlere göre, Kureyşliler Hz. Peygamberin yanına
gelerek, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bir sene onların ilahına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilahına
tapmalarını teklif ederler. Hz. Muhammed (s.a.v.) bunun mümkün olmayacağını belirtir ve böyle bir şey yapmaktan Allah’a sığındığını belirtir.
Hz. Muhammed’in bu tutumu aşağıdakilerden hangisinin korunmasına yöneliktir?

Bu metinde bahsedilen zararlı alışkanlıkların,
I. Mal
II. Can
III. Akıl
değerlerinden hangilerine zarar verdiği söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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A) Malın korunması

B) Dinin korunması

C) Aklın korunması

D) Canın korunması

• 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.

Geri dönüşüm, atık çöp miktarını düşürmek, kaynakların tükenmesini önlemek ve gereksiz kullanımların
önüne geçmek için büyük öneme sahiptir. Bu sayede
israf önlenmiş ve atıkların taşınması ve depolanması
gibi problemleri de ortadan kalkmış olur.

Yaşamımızda dikkat edilmesi gereken durumlardan bir
tanesi de iş güvenliğidir. İş güvenliği fiziki çevre şartları
sebebiyle işçilerin maruz kaldığı sağlık sorunlarının ve
yapılan işlerdeki risklerin ortadan kaldırılması için uygulanmaktadır.

Yapılan bu uygulama öncelikle aşağıdakilerden
hangisini korumaya yöneliktir?

Bu güvenlikteki temel amaç aşağıdakilerden hangisini korumaya yöneliktir?

A) Aklın korunması

B) Canın korunması

A) Aklın korunması

B) Canın korunması

C) Malın korunması

D) Neslin korunması

C) Malın korunması

D) Neslin korunması
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