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DİN KÜLTÜRÜ VE
AHLAK BİLGİSİ

İSLAM’DA İBADETLERDE İLKELER VE İBADETLERİN FAYDALARI - 2
1. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel fayda4. “Suyun olmadığı yerde teyemmümle abdest alınıp nalarından biri biri değildir?
maz kılınması, yolcuların oruçlarını kazaya bırakabilmesi” ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin
göstergesi kabul edilir?
A) İnancı korur.
B) Nefsi güçlendirir.
A) Kolaylığın
C) Diğerkâmlık artar.
B) Samimiyetin
D) Allah’a yakınlaşılır.
C) İstekli olmanın
E) Kalp mutmain olur.
D) Bilinçli olmanın
E) Gösterişten uzaklığın

2. “Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibadet
et!’’
(Hicr suresi, 99. ayet)
Bu ayette ibadetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
vurgulanmıştır?
A) Zamanında yapılması
B) Cemaatle birlikte yapılması
C) Titizlikle yerine getirilmesi
D) Samimi olarak yapılması
E) Devamlılık olması gerektiği

3. “... Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura
kavuşur.”
				
(Ra’d suresi, 28. ayet)
Bu ayet ibadetler bağlamında düşünüldüğünde insanla ilgili varılacak doğrudan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç huzuruna kavuşur.
B) Sabretmeyi öğrenir.
C) Kötülüklerden uzaklaşır.
D) Rabbi ile ilişkisini güçlendirir.
E) Güzel ahlakın gelişmesini sağlar.

5. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydaları arasında değerlendirilemez?
A) Sabırlı olmayı öğretmesi
B) Kötülüklerden alıkoyması
C) Sosyal yardımlaşmayı sağlaması
D) İyiliğin yayılmasına katkıda bulunması
E) Zenginle fakir arasında yakınlaşmayı sağlaması

6. İslam’da eşitlik ve kardeşliği diğerlerinden daha çok
görünür olduğu ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz		
B) Hac
C) Oruç			
D) Zekât
E) Kurban
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7. ‘’Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl.
Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder.
Allah’ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı
bilir.”
(Ankebût suresi, 45. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayette verilen mesajlardan biri değildir?
A) Namazı bilinçli kılmak
B) Namazı terk etmemek
C) Kötülükten uzak durmak
D) Namazı cemeatle kılmak
E) Kur’an’ı anlamaya çalışmak

8. “Onların ne etleri Allah’a ulaşır ne de kanları; O’na ulaşacak olan sadece sizin takvânızdır....”
				
(Hac suresi, 37. ayet)
Bu ayette, ibadetlerin temel ilkelerinden hangisi
vurgulanmaktadır?
A) İsteklilik
B) Kolaylık
C) Samimiyet
D) Güç yetirebilmek
E) Gösterişten uzak olmak

9. “... Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük
yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! ...”
		
(Bakara suresi, 286. ayet)
Bu ayette ibadetlerle ilgili aşağıdaki ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) İsteklilik
B) Kolaylık
C) Samimiyet
D) Güç yetirebilmek
E) Gösterişten uzak olması

10. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biri değildir?
A) Biz olma bilincini canlı tutar.
B) Yardımlaşma bilincini yaygınlaştırır.
C) Kötülüklerin yayılmasına engel olur.
D) İç huzurun korunmasına yardımcı olur.
E) Barış ortamının devamlılığına katkıda bulunur.

11. Aşağıdakilerden hangisi Hac ibadetinin kişiye kazandırdıklarından biri değildir?
A) Birlikte yaşama bilincini geliştirmesi
B) Kardeşlik duygularını güçlendirmesi
C) Farklılıklara saygılı olmayı öğretmesi
D) Kültürel etkileşime ortam olurşturması
E) Günahlara karşı özeleştiri fırsatı vermesi

12. Aşağıdakilerden hangisi Zekât ibadetinin faydalarından biri değildir?
A) Kardeşlik duygularını güçlendirmesi
B) Allah’ın hoşnutluğunu kazandırması
C) Kıskançlığın giderilmesine yardımcı olması
D) Zengin ile fakir arasında bir köprü görevi görmesi
E) Alan kişinin toplumda yalnız olmadığını hissetmesi

