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9. Sınıf
Din Kültürü

ve Ahlak Bilgisi
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İslam ve İbadet - 3
1.  	 “Andolsun,	Allah’ın	Resulünde	sizin	için;	Allah’a	ve	ahiret	

gününe	kavuşmayı	uman,	Allah’ı	 çok	 zikreden	kimseler	
için	güzel	bir	örnek	vardır.”	

(Ahzap	suresi,	21.	ayet)
Buna göre,

	 I.	 “Sen	elbette	üstün	bir	ahlâka	sahipsin.”	
(Kalem	suresi,	4.	ayet)

	 II.	 “Gecenin	bir	kısmında	kalkıp	sana	mahsus	bir	nafile	
olmak	üzere	namaz	kıl.	...”	

(İsra	suresi,	79.	ayet)
	 III.		“Muhammed	içinizden	hiçbir	erkeğin	babası	değildir,	

fakat	o	Allah’ın	elçisidir	ve	peygamberlerin	sonuncu-
sudur.	...”	

(Hicr	suresi,	94.	ayet)
ayetlerinden hangisi Hz. Peygamberin örnek alınması 
gereken yönüyle ilgilidir?

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.	 C)	Yalnız	III.
D)	I	ve	II.	 E)	II	ve	III.

2.  Aşağıdaki hadislerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?
A)		“Kıyamet	gününde	mü’minin	mizanında	güzel	ahlâk-

tan	daha	ağır	gelecek	bir	şey	yoktur.”	
B)		“Muhakkak	şu	(İslâm)	benim	razı	olduğum	bir	dindir.	

Ona	ancak	cömertlik	ve	güzel	ahlâk	yaraşır.”
C)		“Kişinin	cemaatle	kıldığı	namaz,	evinde	veya	dükkâ-

nında	kıldığı	namazdan	yirmi	küsur	kat	üstündür.”
D)		“Benim	 katımda	 en	 sevimliniz	 ve	 kıyamet	 gününde	

meclisime	en	yakınınız,	ahlâkı	en	güzel	olanınızdır.”
E)		“İmanca	mü’minlerin	en	olgunu,	ahlâkı	en	güzel	olup	aile	

bireylerine	karşı	en	yumuşak	ve	lütufkâr	davranandır.”

3.   • “Müminlerin	iman	bakımından	en	mükemmeli,	ahlâk	ba-
kımından	en	güzel	olanıdır.”

• “Nerede	olursan	ol,	Allah’a	karşı	sorumluluğunun	bilin-
cinde	ol!	Kötülüğün	peşinden	iyi	bir	şey	yap	ki	onu	yok	
etsin.	İnsanlara	da	güzel	ahlâka	uygun	biçimde	davran!”
Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarı-
lamaz?

A)		İmanı	mükemmelleştirmek	isteyen	ahlakını	güzelleş-
tirmelidir.

B)		Allah’a	karşı	sorumluluk	duyan,	insanlara	iyi	davran-
malıdır.

C)		Kötülük	yaptığını	fark	eden	insan	onu	iyilikle	telafi	et-
melidir.

D)		Kötülük	eden	insanlara	anlayış	gösterilmelidir.
E)		Müslümanlar	iyi	insan	olmayı	hedeflemelidir.

4.  Hz.	Peygamber	bir	gün	“Birinizin	kapısı	önünde	günde	beş	
defa	yıkandığı	bir	nehir	olsa	o	kimsede	kir	namına	bir	şey	
kalır	mı?”	diye	sorar.	Sahabe	“Hiç	kir	kalmaz.”	diye	cevap	
verir.	Bunun	üzerine	peygamberimiz,	 “İşte	beş	vakit	na-
maz	da	böyledir,	Allah	bu	namazlarla	günahları	yok	eder.”	
buyurur.
Buna göre,

	 I.	 “Nihayet	onların	peşinden	öyle	bir	nesil	geldi	ki,	bunlar	
namazı	bıraktılar;	nefislerinin	arzularına	uydular.	...” 

(Meryem	suresi,	59.	ayet)
	 II.	 “Kitaptan	sana	vahyedilenleri	oku,	namazı	özenle	kıl.	

Kuşkusuz	namaz	hayâsızlıktan	ve	kötülükten	mene-
der.	...”	

(Ankebut	suresi,	45.	ayet)
	 III.	“Şüphesiz	rabbin,	onların	her	birine	yaptıklarının	kar-

şılığını	 tam	 olarak	 verecektir.	 Rabbin,	 onların	 yap-
makta	olduklarından	haberdardır.”	

(Hud	suresi,	114.	ayet)

ayetlerinden hangileri bu hadisin mesajıyla ilgili değildir? 

A)	Yalnız	I.		 B)	Yalnız	II.	 	 C)	Yalnız	III.
D)	I	ve	II.	 	 E)	II	ve	III.

5.  	 Hz.	Peygamber	bir	gün	“Müflis	kimdir,	biliyor	musunuz?”	
diye	sorar.	Ashabı	 “Bize	göre	müflis,	 parası	 ve	malı	 ol-
mayan	 kimsedir.”	 der.	 Bunun	 üzerine	 Hz.	 Peygamber,	
“Şüphesiz	 ki	 ümmetimin	 müflisi,	 kıyamet	 günü	 namaz,	
oruç	ve	zekâtla	gelir.	Buna	rağmen	o;	şuna	sövmüş,	buna	
iftira	etmiş,	şunun	malını	yemiş,	bunun	kanını	dökmüş	ve	
şunu	dövmüştür.	Bu	nedenle	iyiliklerinin	sevabı	haklarını	
yediği	 kimselere	 verilir.	Üzerindeki	 kul	 hakları	 bitmeden	
sevapları	 biterse,	 hak	 sahiplerinin	 günahları	 kendisine	
yüklenir.	Sonra	da	cehenneme	atılır.”	buyurdu.
Bu hadisten ibadet ahlak ilişkisi açısından aşağıdaki 
sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

A)		Müslümanlar	güzel	ahlaka	ibadet	kadar	önem	vermelidir.
B)		İflas	edenlere	yardım	eli	uzatılmalı	ve	kolaylık	göste-

rilmelidir.
C)		Allah’ın	rızasını	kazanmak	isteyen	ibadet	etmekle	ye-

tinmemelidir.
D)		Müslüman	Allah	hakkına	dikkat	ettiği	kadar	kul	hakkı-

na	da	dikkat	etmelidir.
E)		Ahirette	 kaybedenlerden	 olmak	 istemeyen	 abid,	 in-

sanlara	iyi	davranmalıdır.
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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6.  	 “Allah’a	 ve	 ahiret	 gününe	 iman	 eden	 kimse	 misafirine	
ikram	etsin.	Allah’a	 ve	 ahiret	 gününe	 iman	 eden	 kimse	
komşusuna	eziyet	etmesin.	Allah’a	ve	ahiret	gününe	iman	
eden	kimse	ya	hayır	söylesin	veya	sussun.”		
Bu hadiste, 

	 I.			Susmanın	konuşmaktan	daha	hayırlı	olduğu,
	 II.		Allah’ın	razı	olacağı	fiillerin	yapılması	gerektiği,
	 III.	İnanan	kişinin	kötülük	etmekten	uzak	durması	gerektiği

hususlarından hangileri vurgulanmıştır?

A)	Yalnız	I	 B)	Yalnız	II	 	 C)	Yalnız	III.	
D)	I	ve	II.	 	 E)	II	ve	III.

7.  Aşağıdaki ayetlerden hangisinin konusu diğerlerin-
den farklıdır?

A)	“Ey	iman	edenler!	Niçin	yapmayacağınız	şeyleri	söy-
lüyorsunuz?”

(Saf	suresi,	2.	ayet)
B)	 “Size	 bir	 selâm	 verildiğinde	 ya	 daha	 güzeli	 ile	 veya	

dengi	ile	cevap	verin.	...”
(Nisa	süresi,	86.	ayet)

C)	“Artık	bundan	sonra	kim	Allah’a	karşı	yalan	uydurursa	
işte	onlar	zalimlerin	ta	kendileridir.”

(Âl-i	İmrân	suresi,	94.	ayet)
D)	 “Ailene	 namazı	 emret	 ve	 kendin	 de	 ona	 devam	 et.	

Senden	rızık	istemiyoruz.	Sana	biz	rızık	veriyoruz.	...”	
(Taha	Suresi,	132.	ayet)	

E)	 “Rabbin,	 sadece	 kendisine	 kulluk	 etmenizi	 ve	 anne	
babanıza	iyi	davranmanızı	emretti.	Onlardan	biri	veya	
ikisi	senin	yanında	yaslanırsa	onlara	öf	bile	deme!	...”

(İsra	suresi,	23.	ayet)

8. “Ey	iman	edenler!	Zannın	çoğundan	sakının;	çünkü	bazı
zanlar	günahtır.	Gizlilikleri	araştırmayın,	biriniz	diğerinizi
arkasından	çekiştirmesin;	herhangi	biriniz,	ölmüş	karde-
şinin	etini	yemekten	hoşlanır	mı?	Bak	bundan	tiksindiniz!
Allah’a	itaatsizlikten	de	sakının.	Allah	tövbeleri	çokça	ka-
bul	etmektedir,	rahmeti	sonsuzdur.”

(Hucurat	süresi,	12.	ayet)
Bu ayeti ilke edinen bir insandan aşağıdaki tutum ve
davranışlardan hangisi beklenmez?

A)	Doğruya	göre	yargıda	bulunur.
B)	Öz	eleştiri	yapmakta	zorlanır.
C)	Gıybet	etmekten	uzak	durur.
D)	Fark	ettiği	yanlışından	döner.
E)	İnsanlara	karşı	iyi	niyet	besler.

9.  	 “Yüzlerinizi	 doğuya	 ve	 batıya	 çevirmeniz	 iyilik	 değildir.	
Asıl	iyilik	Allah’a,	ahiret	gününe,	meleklere,	kitaba	ve	pey-
gamberlere	iman	etmek;	sevilen	maldan	yakınlara,	yetim-
lere,	yoksullara,	yolda	kalmışlara,	yardım	isteyenlere	ve	
özgürlüğünü	kaybetmiş	olan	kölelere	harcamak;	namazı	
kılıp	zekâtı	 vermektir.	Onlar	anlaşma	yaptıklarında	söz-
lerini	 tutarlar;	 darlıkta,	 hastalıkta	 ve	 savaş	 zamanında	
sabrederler.	İşte	doğru	olanlar	da	takva	sahipleri	de	bun-
lardır.”	

(Bakara	suresi,	177.	ayet)

Bu ayetten aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A)	Muttaki,	iman,	ibadet	ve	güzel	ahlakı	şahsında	topla-
yan	kişidir.

B)	İyilik;	 iman,	ibadet,	bireysel	ve	toplumsal	ahlak	anla-
mına	gelmektedir.

C)	İman	eden	kişinin	bu	tercihi	ibadetlerine	ve	insan	iliş-
kilerine	yansımalıdır.

D)	Gerçek	iyilik	iman,	ibadet	ve	ahlak	arasındaki	uyum,	
tutarlılık	ve	bütünlüktür.

E)	İyilik,	gerek	birey	ve	gerekse	toplum	vicdanında	etkisi-
ni	gösteren	bir	olgudur.

10.  Bakara	suresinin	177.	ayetine	göre	iyilik,	iman	etmek,	iba-
det	etmek,	bireysel	ve	 toplumsal	ahlaka	sahip	olmaktır.	
Bunlar	 birbirlerinden	 ayrılmaz	 bir	 bütündür.	 Bu	 üçü,	 te-
meli	 iman,	 üzeri	 ibadet,	 son	 katı	 güzel	 ahlak	 olan	 bina	
gibidir.	İman,	İslam’ın	esasıdır.	İbadet	bunun	amele	yan-
sımasıdır.	Dinin	bunlarla	hedeflediği	ise	güzel	ahlaktır.	Bu	
nedenle	ayette,	muhtaçlara	sevdiği	maldan	ikram	etmek,	
sözünde	durmak,	sabretmek	gibi	ahlaki	erdemlere	sahip	
olmak	gerçek	 iyilik	olarak	 ifade	edilerek	 iman	ve	 ibade-
tin	 ahlak	 olarak	 hayata	 yansıması	 gerektiği	 vurgulanır.	
Böyleleri	ise	muttaki	olarak	nitelenir.
Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
yoktur?

A)	Güzel	ahlaklı	kişilerin	nitelikleri	nelerdir?
B)	İyilik	kavramı	neleri	kapsamaktadır?	
C)	Muttakilere	nasıl	davranılmalıdır?
D)	Kur’an’a	göre	kime	muttaki	denir?	
E)	İslam	dininin	amacı	nedir?


