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1.  	 “İnsan	ise;	Rabbi	onu	deneyip	de	kendisine	ikramda	bu-
lunduğunda,	 ona	 bol	 bol	 nimetler	 verdiğinde,	 ‘Rabbim	
bana	ikram	etti.’	der.	Ama	onu	deneyip	rızkını	daraltınca	
da	‘Rabbim	beni	aşağıladı.’	der.”

(Fecr	suresi,	15	ve	16.	ayetler)

Bu ayetlerden,

	 I.	 Allah’ın,	insanı	bolluk	ve	darlıkla	denediğinin	bilincin-
de	olunmalıdır.

	 II.		Allah,	 tutarlı	 insanları	 takdir	etmekte	ve	olmayanları	
eleştirmektedir.

	 III.	Sıkıntılı	anlarda	Allah’a	sığınmak	insanın	fıtratına	uy-
gun	bir	tepkidir.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

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

2.  Hz. Peygamber ibadetin nasıl yapılması gerektiği hu-
susunda, 
“Allah’ı	 görüyormuş	 gibi	 ibadet	 edilmelidir.	 Çünkü	 sen	
onu	görmüyorsan	da	o	seni	görüyor.”
buyurarak aşağıdaki kavramlardan hangisini açıkla-
mıştır?

A)	İhsan		 B)	İnfak		 C)	İhlas
D)	Takva		 E)	Huşu’

3.  İbadetlerle ilgili,

	 I.	 Hacda	ihram	giymek	zorunda	olmamaları	
	 II.	 Suyun	bulunmadığı	durumlarda	teyemmüm	yapmaları	
	 III.	Emzirme	döneminde	oruçlarını	sonraya	bırakabilmeleri	

uygulamalarından hangileri yalnızca kadınlara sağla-
nan kolaylıklardandır?

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

4.  Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bireysel fayda-
larından biri değildir?

A)		Kişilerin	ahlakını	güzelleştirir	ve	kişiliğini	olgunlaştırır.
B)		İnsana,	zamanını	planlama	ve	değerlendirme	 fırsatı	

sunar.
C)		İnsanın	Allah’la	 ilişkisini	 güçlendirir	 ve	 iç	 dünyasına	

huzur	verir.
D)		İnsanlar	arasındaki	 ilişkiyi	güçlendirir,	birlik	ve	bera-

berliği	artırır.
E)		Din	 kardeşliğinin	 önemini	 fark	 eden	 bireyde	 aidiyet	

duygusunu	güçlendirir.

5.  	 “Münafıklar	 Allah’a	 oyun	 etmeye	 kalkışıyorlar.	 Hâlbuki	
Allah	 onların	 oyunlarını	 kendi	 başlarına	 çevirmektedir.	
Onlar	namaza	kalktıklarında	üşenerek	kalkarlar,	insanla-
ra	gösteriş	yaparlar,	Allah’ı	da	pek	az	hatıra	getirirler.”

(Nisâ	suresi,	142.	ayet)

Bu ayette, münafıklarda olmadığı vurgulanan özellik 
aşağıdakilerden hangisidir?

A)	İhlas	 B)	İffet	 C)	İrfan
D)	İhsan		 E)	İsâr

6.  Aşağıdakilerden hangisi namaz ibadetiyle ilgili mü-
kellefe sağlanan kolaylıklardan biri değildir?

A)		Yolcular	dört	rekâtlı	farzları	iki	rekât	olarak	kılabilir.
B)		Zorunlu	hallerde	iki	vakit	namaz	cem	edilerek	kılına-

bilir.
C)		Ayakta	duramayan,	oturarak	veya	yatarak	namaz	kı-

labilir.
D)		Cuma	namazı	kılanların	öğle	namazı	kılma	zorunlu-

lukları	yoktur.
E)		Uyuduğu	veya	unuttuğu	için	namazı	vaktinde	kılama-

yanlar	sorumlu	olmaz.

İslamda İbadetler - 2

12.	Sınıf	(B)
Din	Kültürü	

ve	Ahlak	Bilgisi

14



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

14

İslamda İbadetler - 2

7.  Zekât ve sadakayla ilgili; 

	 I.		 İnsanı	veren	el	olmaya	teşvik	eder.	
	 II.		Birlik	ve	beraberliğin	güçlenmesine	katkı	sağlar.
	 III.	Yerine	getirende	şefkat	ve	merhamet	duygularını	ge-

liştirir.

yargılarından hangileri bu ibadetlerin toplumsal fay-
dalarıyla ilgilidir?

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

8.  	 Her	ibadetin	onu	yerine	getiren	kişiye	kazandırdığı	birta-
kım	faydaları	vardır.
Buna göre aşağıdaki ibadet ve fayda eşleştirmelerin-
den hangisi yanlıştır?

A)	Kur’an	okumak	-	Sorumluluk	bilincini	artırır.
B)	Sadaka	-	Kavrama	yeteneğini	geliştirir.
C)	Namaz	-	Zaman	bilinci	kazandırır.
D)	Dua	-	Allah’la	ilişkiyi	güçlendirir.
E)	Oruç	-	Kötülüklerden	sakıncalıdır.

9.   Her	 ibadet	 yerine	 getiren	 kişideki	 iyi	 özellikleri	 pekiştirir.	
İradeyi	güçlendirmesi,	 tahammülü	artırması,	söz	ve	dav-
ranışlara	dikkat	etme	hassasiyeti	kazandırması	bunlardan	
bazılarıdır.	Bu	tür	güzel	özelliklerin	güçlenmesi	ibadetlerin	
düzenli	 ve	 süreklilik	 yerine	 getirilmesine	 bağlıdır.	 Çünkü	
sonuç	almak	sebat	gösterilmesini	gerekli	kılmaktadır.
Buna göre;

	 I.		 Zekât,
	 II.		Kurban,
	 III.		Oruç	

İbadetlerinden hangilerinin yerine getiren kişide öz-
denetim özelliğinin kuvvetlenmesinde diğerlerinden 
daha etkili olduğu söylenebilir?

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

10.  Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetinin insan üzerin-
deki olumlu etkilerinden biri olamaz?

A)		Arafat’ta	vakfe	ile	günahlarına	karşı	bir	özeleştiri	 fır-
satı	elde	eder.

B)		Nefsinin	 isteklerine	karşı	öz	denetimini	güçlendirme	
mücadelesi	verir.

C)		İhrama	girdiğinde	her	insanın	Allah’ın	huzurunda	eşit	
olduğu	bilinci	güçlenir.

D)		Şeytan	taşlama	ile	kötülüklere	karşı	mücadele	edile-
ceğine	dair	bilinç	yenilenmesi	gerçekleşir.

E)		Farklı	coğrafyalardan	gelen	insanlarla	kültürel	farklı-
lıktan	dolayı	kaynaşma	zemini	olmadığını	görür.

11.  Namazla ilgili;

	 I.	 İnsanlar	arasında	kaynaşmayı	ve	kardeşlik	duyguları-
nı	pekiştirir.

	 II.	 Yerine	getiren	kişiye	ibadet	etmenin	mutluluk	ve	hu-
zurunu	yaşatır.

	 III.		Aynı	 safta	 namaza	 durmak	 insanda,	 yaratılışta	 eşit	
olduğu	bilincini	geliştirir.

yargılarından hangileri cemaatle namaz kılmanın bi-
reysel faydalarındandır?

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

12.  İslam düşüncesine göre aşağıdaki ibadetlerle ilgili 
yargılardan hangisi yanlıştır?

A)		Yapanın	 niyeti	 ne	 olursa	 olsun	 insanlığın	 yararına	
olan	davranışlardır.	

B)		Allah	tarafından	yapılması	istenen	belirli	davranış	bi-
çimleridir.

C)		Kulun	Rabbine	karşı	saygısını	ifade	eden	eylemlerdir.
D)		Allah’ın	sevgisini	kazandıran	vazgeçilmez	amellerdir.
E)		Yaratıcı	ile	iletişimi	sağlayan	birer	yoldur.


