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12. Sınıf (B)
Din Kültürü 

ve Ahlak Bilgisi

4

Temizlik ve İbadet - 2

1.  Aşağıdaki ayetlerin hangisinde ibadet-temizlik ilişki-
sine değinilmemiştir? 

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

B) “Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsin-
ler ve o Kâbe’yi tavaf etsinler.”

(Hac suresi, 29. ayet )
C) “De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, haya-

tım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.”
(En’am suresi, 162. ayet)

D) “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüz-
lerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı 
mesh edip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın…”

(Maide suresi, 6. ayet)
E) “...Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, 

kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettir-
mek için üzerinize gökten bir su (yağmur) indiriyordu.”

(Enfal suresi, 11. ayet) 

2.  İslam’da ibadetle ilgili aşağıdaki tanımlamalardan 
hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

A) İmanın davranışlara yansımasıdır. 
B) Verilen nimetlere şükür göstergesidir.
C) Belli ve düzenli her davranış biçimidir.
D) Allah’ın razı olacağı işlerin yapılmasıdır.
E) Allah’a duyulan saygının gösterilmesidir. 

3.  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

4.  Aşağıdaki ayetlerin hangisi hem maddi hem de ma-
nevi temizliği birlikte vurgulamaktadır?

A) “Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et.” 
(Müddesir suresi, 4 ve 5. ayetler)

B) “...İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: Tavaf eden-
ler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler 
için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.” 

(Bakara suresi, 125. ayet)
C) “...Sen ancak, görmedikleri hâlde Rablerinden için için 

korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa an-
cak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah’adır.” 

(Fâtır suresi, 18. ayet)
D) “Hani (Allah)... sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesi-

ni gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam 
bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu.” 

(Enfâl suresi, 11. ayet)
E) “...İlk günden temeli takva (Allah’a karşı gelmekten sa-

kınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde 
namaz kılmana elbette daha lâyıktır. Orada temizlenmeyi 
seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever..” 

(Tevbe suresi, 108. ayet)

5.  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) Kaza
B) Keffaret
C) Teyemmüm 
D) Hadesten taharet
E) Necasetten taharet

6.   “Hoşa gitmeyen iki şeyden sakının! Sahabeler de, ‘Hoşa 
gitmeyen iki şey nedir?’ diye sorunca Peygamberimiz, 
‘İnsanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri kirletmektir.’ 
cevabını vermiştir.” 

Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Çevre temizliğinin önemine
B) Temizliğe özen gösterilmesine
C) Yaşam alanlarının temiz tutulmasına
D) Kirliliğin insan sağlığına verdiği zarara
E) Toplumsal hayata karşı bazı sorumluluklara



Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Temizlik ve İbadet - 2

7. “Birinizin kapısının önünden bir ırmak geçse ve o kimse de
orada günde beş kere yıkansa onda hiç kir kalır mı?”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine dikkat çekil-
miştir?

A) Oruç
B) Teyemmüm
C) Sadaka
D) Çevre temizliği
E) Günlük namazlar

8. “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını
ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.
Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.”

(Maun suresi, 4-6. ayetler)

Bu ayetlerdeki uyarıyı önemseyen kişiden aşağıdaki-
lerden hangisini yapması beklenmez?

A) Güzel ahlaklı olmaya özen göstermesi
B) Yoksullara yardım etmeye istekli olması
C) İbadetlerinde Allah’ın rızasını gözetmesi
D) İnsani ilişkilerinde merhametli davranması
E) Namazı gizli bir şekilde kılmaya dikkat etmesi

9. İslam dini maddi ve manevi temizlikle beraber çevre ve
mekân temizliğini de bir bütün olarak ele alır. Birini yapıp
ötekini terk etmeyi eksiklik olarak görür. Sağlıklı ve temiz
bir çevre insanı ruhen ve bedenen sağlıklı tutar. Temiz
olmayan bir ortam çeşitli hastalıklara sebep olur. Ayrıca
temiz çevrenin bir toplumun medenileşme düzeyinin gös-
tergesi olduğu da unutulmamalıdır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Çevre temizliğinin insan psikolojisine etkisine
B) Dinin çevre ve mekân temizliğine yaklaşımına
C) Manevi temizliğin en önemli temizlik olduğuna
D) Sağlıklı insanın yetişmesinde çevrenin önemine
E) Temizliğin medenileşmenin işareti sayıldığına

10. Aşağıdakilerden hangisi İslam inanç esaslarına bağlı bir
insanın ibadet etmede motivasyon kaynağı değildir?

A) Allah’ın rızasına ulaşmak
B) Verilen nimetlere şükretmek
C) İnancın gereklerini yerine getirmek
D) İnanç ilkelerine dair bilincini korumak
E) Allah’a olan bağlılığı insanlara göstermek

11.  Kurban bayramında Müslümanlar kestikleri kurbanların
etinden komşu, akraba ve din, dil vb. hiçbir ayrım gözet-
meden fakir fukaraya ikram ederler.
Bu durum kurban ibadetiyle ilgili

I. Kültürler arası ilişkileri geliştirir.
II. Toplumsal dayanışmayı güçlendirir.
III. İnsanlar arası sevgi ve saygıyı artırır.

yargılarından hangilerini doğrulamaktadır?

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


