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Temizlik ve İbadet

1.  	 İslam’da	 namaz	 kılmak,	 oruç	 tutmak	 gibi	 belirli	 zaman	
dilimlerinde	yapılan	 ibadetlerin	yanında	Allah’ın	rızasına	
ulaşmak	amacıyla	diğer	varlıklara	yararlı	olmak,	 faydalı	
ve	güzel	 işler	yapmak	gibi	 insanın	diğer	davranışları	da	
ibadet	olarak	değerlendirilir.	Ancak	İslam	dini	davranışla	
birlikte	o	davranışın	yapılış	amacına	da	önem	verir.	Zira	
amaç	bir	davranışı	ibadet	düzeyine	çıkarabilmektedir.
Bu parça aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisinin 
açıklaması olabilir?

A)		“Ameller	niyetlere	göredir...”	
(Hadis-i	şerif)

B)		“İman	edip	salih	ameller	işleyenleri	de	ebedî	olarak	kala-
cakları,	içlerinden	ırmaklar	akan	cennetlere	koyacağız.”	

(Nisa	suresi,	122.	ayet)
C)		“İman	 edip	 salih	 ameller	 işleyenler,	 işte	 öyleleri	 de	

cennet	ehlidirler	ve	orada	ebedî	kalıcıdırlar.”	
(Bakara	suresi,	82.	ayet)

D)		“Kişi	hayır	yapsa,	halk	da	bu	sebeple	onu	övse,	bu	mü	
‘mine	(Allah’ın	razı	olduğuna	dair)	peşin	bir	müjdedir.”	

(Hadis-i	şerif)
E)		“İman	edip	iyi	işler	yapan,	namazı	dosdoğru	kılıp	zekâtı	

verenlerin	Rableri	katında	elbette	mükâfatları	vardır...”
(Bakara	suresi,	277.	ayet)

2.  	 Hz.	Peygamber	bir	hadisinde;	“Sizin	evinizin	önünden	bir	
nehir	geçse	ve	o	nehirde	günde	beş	kez	yıkansanız	üzeri-
nizde	hiç	kir	kalır	mı?	İşte	suyun	kiri	temizlemesi	gibi	gün-
de	beş	kez	kılınan	namaz	da	sizin	günahlarınızı	temizler.”	
buyurmuştur.
Bu hadiste vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	Suyun	temizleyici	özelliği
B)	Kirlerden	kurtulma	yöntemi
C)	Temizliğin	namaz	ibadetindeki	yeri
D)	Manevi	temizliğin	daha	önemli	olduğu
E)	İbadet	ile	manevi	temizlik	arasındaki	ilişki	

3.  	 “Onlar	 ayakta	 dururken,	 otururken,	 yatarken	 hep	
Allah’ı	 anarlar;	 göklerin	 ve	 yerin	 yaratılışını	 düşünürler:	
“Rabbimiz!	Sen	bunu	boş	yere	yaratmadın,	seni	tenzih	ve	
takdis	ederiz.	Bizi	cehennem	azabından	koru!”	derler.”	

(Âl-i	İmrân	suresi,	191.	ayet)
Bu ayetten aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz?

A)	Her	durum	ve	şartta	dua	edilebilir.
B)	Allah’ın	anılması	ibadetin	şartlarındandır.
C)	Allah	yarattıkları	üzerinde	düşünülmesini	ister.
D)	Evrende	amaçsız	yaratılan	hiçbir	varlık	yoktur.
E)	Ayakta,	otururken	ve	yatarken	de	ibadet	edilebilir.

4.  	 I.		 “Elbiseni	temiz	tut,	kötü	şeylerden	sakın.”
(Müddessir	suresi,	4	ve	5.	ayetler)	

	 II.	 “De	ki	şüphesiz	benim	namazım,	 ibadetlerim,	haya-
tım	ve	ölümüm	hepsi	âlemlerin	Rabb’i	Allah	içindir.”

(En’am	suresi,	162.	ayet)
	 III.		“Ey	iman	edenler!	Namaz	kılmaya	kalktığınız	zaman	

yüzlerinizi,	dirseklerinize	kadar	ellerinizi	yıkayın;	baş-
larınızı	mesh	edip	topuklara	kadar	ayaklarınızı	yıka-
yın…”

(Maide	suresi,	6.	ayet)

Bu ayetlerden hangileri ibadet-temizlik ilişkisiyle 
doğrudan ilgilidir?

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

5.  	 “Ey	Muhammed!	De	ki	şüphesiz	benim	namazım	da,	di-
ğer	 ibadetlerim	de,	 yaşamam	da,	 ölümüm	de	âlemlerin	
Rabbi	Allah	içindir.”

(En’am	suresi,	162.	ayet)

Bu ayetten;

	 I.	 Hayat	ibadet	bilinciyle	yaşanmalıdır.
	 II.		 İbadetler	ihlasla	yerine	getirilmelidir.
	 III.		Namaz	ibadeti	cemaatle	yerine	getirilmelidir.

yargılarından hangilerine varılamaz?

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

6.  Abdestle ilgili 
	 I.		 Yüzün	yıkanması
	 II.		Ağız	ve	burnun	yıkanması
	 III.		Kolların	dirseklerle	birlikte	yıkanması
	 IV.		Sağdan	başlamak	üzere	ayakların	yıkanması

fiilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? 

A)	I-II-IV-III	 B)	I-III-IV-II		 C)	III-II-I-IV	
D)	III-IV-I-II	 	E)	II-I-III-IV	

12.	Sınıf	(B)
Din	Kültürü	

ve	Ahlak	Bilgisi

12



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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12. Sınıf (B)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

12

Temizlik ve İbadet

7.  Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri 
değildir?

A)	Yüzü	yıkamak
B)	Ağzı	temizlemek
C)	Başı	mesh	etmek
D)	Elleri	dirseklerle	beraber	yıkamak
E)	Ayakları	topuklarla	beraber	yıkamak

8.  	 Abdest	ya	da	gusül	(boy	abdesti)	almak	için	temiz	su	bu-
lunamadığında	veya	suyun	kullanılması	mümkün	olmadı-
ğında	temiz	bir	toprakla	yüz	ve	kolların	mesh	edilmesidir.
Bu uygulamaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Teyemmüm	
B)	Tevekkül
C)	Keffaret
D)	Hadesten	taharet
E)	Necasetten	taharet

9.  Aşağıdakilerden hangisi ibadet kelimesinin sözlük 
anlamlarından biri değildir?

A)	Tapma
B)	İtaat	etme
C)	Kulluk	etme
D)	Teslim	olma
E)	Saygı	duyma

10.  İyi,	güzel,	doğru	bir	fiil,	Allah’ın	rızasını	kazanmak	amacı	ile	
içtenlikle	yapıldığı	zaman	ibadet	değeri	kazanabilmektedir.	
Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek olabilir?

A)	Abdest	almak
B)	Kuran	okumak
C)	Nafile	oruç	tutmak
D)	Doğru	sözlü	olmak
E)	Kaza	namazı	kılmak

11.  Beden	temizliği	önemlidir	ve	herkes	temizliğe	değer	ver-
mektedir.	Fiziksel	temizlik	kadar	davranışın	değerini	belir-
leyen	kalp	temizliği	ve	niyetin	iyi	olması	da	çok	önemlidir.	
Temizliğin	bu	iki	yönüne	birlikte	sahip	bir	kişinin	insanların	
yanında	ayrı	bir	değeri	vardır.	
Bu parçada vurgulanan husus aşağıdakilerden han-
gisidir?

A)	Manevi	temizliğin	huzurlu	olmadaki	rolü
B)	İnsan	ilişkilerinde	iyi	niyetin	gerekliliği	
C)	Davranışların	niyetlerle	ilişkisi
D)	Maddi	temizliğin	insana	etkisi
E)	Temiz	insan	olmanın	önemi

12.  Namaz ibadetinin şartları arasında yer alan,

	 I.				hadesten	taharet,	
	 II.			İstikbali	kıble,
	 III.		Necasetten	taharet

kavramlarından hangileri temizlikle ilgilidir?

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


