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Tövbe ve Bağışlama-2

1. “ Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür (ona
denk bir cezadır). Ama kim affeder ve arayı düzeltirse,
onun mükâfatı Allah’a aittir…” (Şura suresi, 40. ayet)
“ ...Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede bulunsunlar. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz...?” (Nur suresi, 22. ayet)

4. “Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu
tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin
gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün
yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize
acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı
bize yardım et.” (Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayetten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Bu ayetlerde verilmek istenen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’tan her zaman af dilenmelidir.
B) İnsanın gücü her şeye yetmeyebilir.
C) Allah müslümanların yardımcısıdır.
D) İnsan hata yapan bir varlıktır.
E) Kafirler cennete giremez.

2. “ Nerede olursan ol, Allah’tan kork ve işlediğin kötülüğün hemen ardından onu yok edecek bir iyilik yap.”
Bu hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Her insan kötülük yapabilir.
B) İslam dini kötülüğü hoş görmez.
C) Tövbe etmek için yer önemli değildir.
D) Her insan hata etmemeye gayret etmelidir.
E) Her zaman hatanın ardından iyilik yapmak gerekir.

3. İyilik etmek dini, ahlaki ve insani bir sorumluluktur. Bu
konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiren kişi
toplumda bir çok duygunun yaygınlaşmasına katkıda
bulunur.
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A) Allah temizlenenleri sever.
B) Adalet toplumsal yaşamın temelidir.
C) Tövbe eden günah işlememiş gibidir.
D) Allah bağışlayıcıdır, bağışlayanı sever.
E) Tövbe etmek için samimiyet önemlidir.

5. “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım!
Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz
Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer suresi, 53.
ayet)
Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah dilerse bütün müşrikleri bağışlar.
B) Cennete sadece müslümanlar girecektir.
C) Tövbe ile bağışlanmayacak günah yoktur.
D) Günahta ısrar edenlerin tövbesi geçersiz olur.
E) İman etmeyenlerin tövbeleri kabul edilmeyecektir.

6. “İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde
sav. Bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.” (Fussilet
suresi, 34. ayet)

Bu metne göre toplumda artması gereken duygulardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) İhsan
B) Sevgi 		
C) Saygı
D) Dostluk
E) Dayanışma

A) İyiliğin sonuçlarına
B) İyilik yapmanın önemine
C) Kötülüğün önlenmesine
D) Müslüman olmanın değerine
E) İyilik ile kötülüğün eşit olmadığına

Î

TEST

6

Tövbe ve Bağışlama-2
7. Tövbe ve bağışlama huzur ve mutluluk duygusu meydana getirir.

10. “...Kim Allah’a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun
kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akan, ebedî
kalacakları cennetlere sokar.İşte büyük kurtuluş budur.”
(Teğabun suresi, 9. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu düşünceye örnek verilemez?

“ Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler
başka; Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
(Furkan suresi, 70. ayet)

A) Tövbe eden insan Allah’a duyduğu sevgiyi, bağlılığı
ifade etmiş olur.
B) İnsanları bağışlayan kişi başkaları tarafından sevilir,
saygı görür.
C) Bağışlayıcı olan kişi, içindeki olumsuz duygu ve düşüncelerden kurtulur.
D) Tövbe eden insan, iç dünyasını Allah’a açmakla huzur bulur.
E) Affetmek, hataların artarak devamına sebep olur.

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılamaz?
A) Suç varsa cezası olmalıdır.
B) Cezada caydırıcılık esastır.
C) Cezalar kamu vicdanını rahatlatır.
D) Ceza suçun sınırlarını aşmamalıdır.
E) Bağışlamak, günahlardan kurtulmaya vesile olur.

9. “Günahından tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir.”
Aşağıdakilerden hangisi bu hadis-i şerifin, kişide
oluşturmak istediği duygu ve düşüncelerden değildir?
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8. “Tevrat’ta onlara şöyle yazdık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılık ve cezadır).
Yaralar da kısastır (Her yaralama misli ile cezalandırılır). Kim bunu (kısası) bağışlarsa kendisi için o kefaret
olur…” (Maide suresi, 45. ayet)

Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerden çıkarılamaz?
A) İman ve salih amel kötülükleri iyiliklere çevirir.
B) Allah kendisine şirk koşulmasını asla kabul etmez.
C) Günahın çokluğu kişiyi ümitsizliğe düşürmemelidir.
D) Bağışlanmak için kötülükler terkedilmeli, iyilikler yapılmalıdır.
E) Bağışlanacağını bilmek kişiyi güzel davranışlar yapmaya yönlendirir.

11. “… İyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe,
meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır.( Allah’ın
rızasını gözeterek ) yakınlara, yetimlere, yoksullara,
yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir.Antlaşma yaptığı
zaman sözlerini yerine getirir.Sıkıntı, hastalık ve savaş
zamanlarında sabreder…” ( Bakara suresi, 177.ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Zekat vermek
B) Merhametli olmak
C) Namaz kılmak
D) Zorluklara sabretmek
E) Verdiği sözde durmak
12. “Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak
davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet.
Onlar için Allah’tan bağışlanma dile...” (Al-i İmran suresi, 159. ayet)
Bu ayetteki ana düşünceyi ilke edinen kişi için
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

KAVRAM
IM

EST
AT

KAZAN

A) Vicdan azabı çekilmesi
B) İç huzurun yakalanması
C) İnsanlarla ilişkilerin düzelmesi
D) Olumlu düşünmenin sağlanması
E) Allah’a olan bağlılığının kuvvetlenmesi

A) Başkaları tarafından sevilir.
B) Herkes tarafından saygı görür.
C) İnsanlar ile iletişime kapalı olur.
D) Olumsuz düşüncelerden kurtulur.
E) Değer yargıları güçlenerek devam eder.
1

2 3

4

5

6

7 8

9 10 11 12

