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KUR’AN’DAN MESAJLAR 

“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, anne babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde 

emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘öf!’ bile deme, onları 

azarlama, ikisine de güzel söz söyle. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. 

‘Rabbim! Onlar nasıl küçükken beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet 

göster’ diyerek dua et. “Kalplerinizdekini en iyi bilen rabbinizdir. Eğer iyi olursanız bilesiniz 

ki Allah kendisine yönelenleri bağışlayıcıdır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. 

Gereksiz yere de saçıp savurma! “Çünkü savurganlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan da rabbine 

karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun (beklemek durumunda olduğun) bir rahmet için 

onların yüzlerine bakamıyorsan, hiç olmazsa kendilerine gönül alıcı bir söz söyle. “Eli sıkı 

olma, ölçüsüzce eli açık da olma, sonra kınanacak, kendi kendine hayıflanacak duruma 

düşersin!” (İsrâ suresi, 23-29. ayetler.) 

 

ÜNİTEMİZİ DEĞERLENDİRELİM 

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz. 

 (adalet, din, temel değerler, değer, örf ve âdetler)  

1. Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi 

ögelerin bütününe .................. denir.  

2. ............................ bir toplumun duygu, düşünce, tutum ve davranışlarını belirleyen yazısız 

kural ve uygulamalarıdır.  

3. Her toplumda tarihi süreç ve kültürel özelliklere bağlı olarak oluşan, o topluma özgü 

............................. mevcuttur.  

4. ..................... doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu 

izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelir.  

5. ................, belirlemiş olduğu ölçülerle insanın birey veya toplumla ilişkisini düzenler.  

 

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.  

1. (    ) Din, bir toplumun kültürünün oluşmasında etki eden ögelerden biridir.  

2. (    ) Örf ve âdetler toplumu bir arada tutan unsurlardan değildir.  

3. (    ) İşlerin liyakat ve ehliyet sahibi kişilere emanet edilmesi gerekir.  

4. (    )  İslam dini bireye öğütlediği ahlaki ilkelerle, kişilik gelişiminde önemli bir yere 

sahiptir.  

5. (    ) Şecaat sahibi insanlar düşünmeye gerek duymazlar. 

 

 

 

 



ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

 

KONU TARAMA TESTİ  

Aşağıda verilen çoktan seçmeli test sorularını cevaplayınız. 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi temel değerlerden biri değildir? 

A) Adalet  

B) Şecaat  

C) Mizaç  

D) Hikmet  

E) İffet 

 

2. “Kişiliğin bir parçası olan karakter, bireyin sosyal normlara uyumunu ifade ettiğinden, bir 

toplumda mevcut olan değerler kişilik gelişimini etkilemektedir. Bir toplumun sahip olduğu 

değerlerin çeşitli kaynakları vardır. Hukuk, ahlak ve din bunlardan bazılarıdır.” 

 

Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Karakter kişiliğin önemli bir parçasıdır. 

B) Toplumdaki değerler kişilik gelişimini etkiler. 

C) Toplumların sahip oldukları değerlerin kaynakları vardır. 

D) Karakter bireyin sosyal normlara uyumunu ifade eder. 

E) Kişilik gelişiminde değerler etkili değildir. 

 

3. Adalet, insanların sahip oldukları hakların belirlenmesini ve bu hakların sahiplerine teslim 

edilmesini sağlayan temel değerdir. Bu değere sahip olan kimse herkesin hakkını gözetir. Her 

durumda haklı olanın yanında yer alır. Güçlü de olsa haksıza karşı durur. Herkese layık olduğu 

şekilde davranır. 

 

Paragrafta vurgulanan temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Adalet toplumun en önemli değeridir. 

B) Adil kişi başkalarının hakkını verir. 

C) Hak sahibi hakkını almalıdır. 

D) Toplumdaki haksızlıklar ortadan kaldırılmalıdır. 

E) Haksızlık, güçlünün yanında durulunca ortadan kalkar. 

 

 



4. Aşağıdaki temel değerlerden hangisi “bilgelik” anlamındadır? 

A) Adalet  

B) Şecaat  

C) Mizaç  

D) Hikmet  

E) İffet 

 

5. Aşağıdaki temel değerlerden hangisi “yiğitlik, cesaret” anlamındadır? 

A) Adalet  

B) Şecaat  

C) Mizaç  

D) Hikmet  

E) İffet 

 

 

KONU TARAMA TESTİ CEVAP ANAHTARI 

 

Soru No Cevap 

1 C 

2 E 

3 A 

4 D 

5 B 

 

Sevgili Öğrencimiz; cevap anahtarı ile kendi cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış verdiğiniz 

cevap/cevaplar ilgili konu bölümlerini tekrarlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


