
ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ  
TEMEL DİNİ BİLGİLER 

 

dindersioyun.com



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Neler Öğreneceğiz? 

7.    Paylaşma ve Yardımlaşma: 
  İnfak, Sadaka ve Zekat 

8.    Allah’ın Evinde Misafirlik: Hac    
  ve Umre 

9.    Kulluk ve Samimiyet Beyanı:   
  Kurban 

10. Sâlih Amel 
11. Dua ve Tövbe 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Paylaşmak ve 
yardımlaşmak size neler 
hissettiriyor? 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

7. Paylaşma ve Yardımlaşma:  
    İnfak, Sadaka ve  Zekat 

• Zekât; dinen zengin sayılan Müslümanların 
her yıl, mallarının belirli bir oranını Kur’an-ı 
Kerim’de beyan edilen kişilere Allah (c.c.) 
rızası için vermesidir. 
 

• Dinen zengin olan her Müslümanın her yıl  
zekat vermesi farzdır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Biliyor musunuz? 
 

• Zekat yükümlülüğünde esas alınan 
zenginlik ölçüsüne nisab denir. Nisab 
miktarı malı olan kişi dinen zengin 
sayılır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• Yüce Allah zekatın verileceği kimseler hakkında 
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: 

     
    “Sadakalar (zekâtlar), Allah’tan bir farz olarak 

ancak, fakirler, miskinler, zekât toplayan görevliler, 
müellefe-i kulûb, köleler, borçlular, Allah yolunda 
olanlar ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah 
hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.” 
                              (Tevbe suresi, 60. ayet) 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Fakirler 

Miskinler 

Köleler 

Zekat toplayan kimseler 

Allah yolunda olanlar 

Yolda kalmış yolcular 

Borçlular 

Müellefe-i kulûb 

Zekat Verilecek Kimseler 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Dikkat Edelim 
 

• Zekât, hem sorumluluk hem de verilebilecek yerler bakımından sınırları çizilmiş 
bir ibadettir.  
 

• Kur’an-ı Kerim’de belirtilen kişiler dışındaki kimselere verilmez. 
 

• Ayrıca kişi zekâtını; bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına, Müslüman 
olmayanlara ve kurumlara veremez.  

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

 Nelerden ne kadar 
zekat verilir? 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 
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İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Sadaka; Allah'ın rızasını kazanmak 
için gönüllü olarak yapılan tüm 
yardım ve harcamalara denir. 

 İnfak; kişinin malını ve kazancını 
Allah  

yolunda harcamasıdır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

 
• Zekâtını veren Müslüman, malındaki fakir ve ihtiyaç sahiplerinin 

hakkını vererek arınmakta, servetini temizlemekte ve malına bereket 
katmaktadır. 
 

• Zekât ve sadaka;  
 

 Zengin ve fakir arasında dayanışma ve paylaşmayı 
kuvvetlendirmektedir. 

 Toplumda barış ve kardeşliğe katkı sağlamaktadır. 
 Gelir paylaşımındaki dengesizliği gidermektedir. 
 Cimrilik ve bencillikten kurtulmaya yardım etmektedir.  

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• İslam’da sadaka kavramının sınırları  
çok geniştir.  
 

• Allah (c.c.) rızası için yapılan her türlü bağış ve 
ikram sadaka kavramına dâhildir.  
 

• Verilen sadakanın kişiye sevap kazandırması için 
riya ve gösteriş karıştırılmamalı ve sadaka başa 
kakılarak fakirin gönlü kırılmamalıdır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 

"Yarım hurma sadaka vererek bile olsa kendinizi 
cehennemden koruyun." 

 
(Nesâî, Zekât, 2552.) 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Faydalanılan bir 
eser 

Hayırlı bir evlat 

Kişiye öldükten sonra bile sevap kazandırmaya devam eder. 

Bu tür sadakaya sadaka-i cariye denir. 

Faydalanılan 
bir ilim 

Biliyor 
musunuz? 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Sizce hac ibadeti kişiye neler 
kazandırır? 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Hac; senenin belirli günlerinde 
Arafat’ta vakfe yapılması, Kâbe’nin 
tavaf edilmesi ve diğer belirlenen 
kurallar çerçevesinde görevlerin 
yerine getirilmesi suretiyle yapılan 
ibadettir. 
 

8. Allah'ın Evinde Misafirlik: 
Hac ve Umre  

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

İmkanı olan kimselerin ömründe bir defa gitmeleri farzdır. 

Bedeni ve malî imkanı olan, ergenlik çağına gelmiş her 
Müslümanın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. 

Hem malla hem bedenle yapılan bir ibadettir. 

Müslümanın kendisini yenilemesini sağlar. 

Ümmetin bir ve beraberliğini hissedip mahşer gününü hatırlamasına 
imkân sunar. 

• Hac; 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Rabbimiz buyuruyor ki: 
 

"…Gitmeye gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın 
insanlar üzerinde bir hakkıdır…" 

(Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.) 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• Haccın farzı üçtür: 

 
 

İhrama girmek. 

1.  

 
 

Kâbe’yi tavaf 
etmek. 

2.  

  
 

Arafat’ta vakfe 
yapmak. 

3. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• İhram; hac veya umre yapmaya niyet edenlerin diğer 
zamanlarda helal olan bazı fiil ve davranışları hac ve 
umrenin rükünleri tamamlayıncaya kadar kendisine 
haram kılması anlamındadır.  
 

• İhrama, niyet ve telbiye ile girilir. 
 

• İhram süresince tıraş olmak, tırnak kesmek, güzel koku 
sürünmek, cinsel ilişkide bulunmak ve av yapmak 
yasaktır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• Tavaf: Kâbe’nin etrafında usulüne göre 
yedi defa dönerek yapılır.  
 

• Her bir dönüşe şavt denir. 
 

• Yedi şavttan bir tavaf meydana gelir. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• Arafat, Mekke’nin yaklaşık 25 km. 
güneydoğusundaki Arafat 
bölgesinde yılda sadece arefe günü 
(zilhicce ayı 9. günü) yapılır.  
 

• Arefe günü Arafat’ta kısa bir süre 
bile olsa bulunamayan kimse o sene 
hacca yetişememiş olur. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• Sa’y, Safa ile Merve arasında yedi 
defa gidip gelmeye denir.  
 

• Sa‘y yapmaya Safa’dan başlanır.  
 

• Sa’y, hac veya umre için ihrama girip, 
tavaf yerine getirildikten sonra 
yapılır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• Müzdelife: Arafat ile Mina arasında bir bölgedir. 
 

• Hacılar, arefe günü güneş battıktan sonra 
Arafat’tan Müzdelife’ye gelirler. 
 

• Geceyi burada geçirmek sünnet, Müzdelife 
vakfesi yapmak vaciptir.  
 

• Müzdelife vakfesi güneş doğmadan önce yapılır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• Mina: Burada cemerât (cemreler) olarak 
tanımlanan şeytan taşlama yerleri bulunur.  
 

• Bunlar; küçük cemre, orta cemre ve büyük (akâbe) 
cemredir.  
 

• Bayramın ilk günü sadece Akâbe cemresine yedi taş 
atılır.  
 

• Diğer günler, her üç cemreye yedişer taş atılır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

8 Zilhicce (Tevriye Günü) 

Hac ibadetinin Yapılışı:  

Daha önce ihrama 

girilmemişse tevriye 

günü ihrama girilir. 

Arefe sabahına kadar 
Mina’da kalınır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

9 Zilhicce (Arefe Günü) 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

10 Zilhicce 

(Bayramın 1. Günü) 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

11-12-13 Zilhicce 

(Bayramın 2-3 ve 4. günleri) 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 

"Kurallarına uygun yapılan 
haccın (hacc-ı mebrûr) karşılığı 
cennettir."  

(Müslim, Hac, 437.) 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Umre ziyaretinde 
bulundunuz mu? 
Bulunduysanız 
gözlemlerinizi kısaca 
anlatınız. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Umre, senenin her vakti ihrama 
girmek; Kâbe’yi tavaf etmek; Safa ve 
Merve tepeleri arasında sa'y yapmak 
suretiyle yerine getirilen bir 
ibadettir. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Umre İbadetinin Yapılışı:  

Mîkat 
mahallerinde 

umre niyeti ile 
ihrama girilir. 

Telbiye getirilerek 
Kâbe’ye doğru 

yola çıkılır. 

Kâbe’de 
tavaf 
edilir.  

Safâ ile Merve 
arasında sa’y 

yapılır. 

Tıraş olunarak 
ihramdan çıkılır.  

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Farzdır. Sünnettir. 

Yılın belirli zamanlarında  
yapılır. 

Hac günleri dışında yılın herhangi bir 
gününde yapılır. 

Haccın farzları  
ihram, tavaf ve vakfedir. 

Umrenin şartı  
ihram ve tavaftır. 

Arafat ve müzdelife vakfesi, şeytan 
taşlama ve kurban kesme vardır. 

Arafat ve müzdelife vakfesi, şeytan 
taşlama ve kurban kesme yoktur. 

Hac Umre 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Hac 
İbadeti 

Müslümanın kendisini 
yenilemesine, 

İç huzurunu 
yaşamasına, 

Mahşer gününü 
hatırlamasına imkân sağlar. 

Ümmetin bir ve 
beraberliğini 

hissetmesine, 

Karşılaşılan zorluklara 
sabretmeyi öğrenmesine, 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

 Sizce kurban ibadetinin 
bireysel ve toplumsal 
faydaları nelerdir? 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

9. Kulluk ve Samimiyet Beyanı: Kurban 

• Kurban; ibadet niyetiyle, naslarda beyan edilen 
hayvanları, belirli günlerde usulüne uygun bir şekilde 
kesmektir. 
 

• İmam Ebû Hanife’ye göre kurban  
kesmek vaciptir. Diğer müctehidlere  
göre ise sünnettir. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olan ve yolculuk 
hâlinde olmayan Müslümanlar dinen zengin 
sayılacak ölçüde (nisap miktarı) malî imkâna 
sahipseler kurban kesmekle yükümlüdürler. 
 

• Kesilen kurbanın etlerinin üçte bir oranının evde 
tüketilmesini geri kalan kısmının tasadduk 
edilmesini tavsiye etmiştir. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Rabbimiz buyuruyor ki: 
 

"Onların (kurbanların) etleri ve kanları asla 
Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız 
ulaşır…” 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Hangi hayvanlar 
kurban edilir? 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Koyun-Keçi 

En az 1 
yaşında 
olmalı 

Sadece 1 kişi 
adına 

kesebilir. 

Sığır-Manda 

En az 2 
yaşında 
olmalı 

1-7 kişi ortak 
kesebilir. 

Deve  

En az 5 
yaşında olmalı 

1-7 kişi ortak 
kesebilir. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

• Kesilecek kurbanın hastalık, sakatlık, uzuv 
eksikliği gibi kurban olmaya engel kusurlarının 
olmaması gerekir.  
 

• Kesimin en uygun yollarla ve hayvana işkence 
yapmadan yapılmalıdır. 
 

• Kurban kesildikten sonra çevre temizliğine de 
gereken hassasiyet gösterilmelidir. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Yardımlaşma, kardeşlik, 
dayanışma gibi olumlu 
davranışların artmasını, 

Kin, haset, cimrilik, 
vurdumduymazlık gibi 
olumsuz davranışların 

azalmasını sağlar. 

Hayvancılık sektörünün 
gelişmesine katkı sunar. 

Et alma imkânı 
olmayanların ihtiyacı 

karşılamasını, 

Kurban 
ibadeti 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 
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2. Ünite 

Peygamberimiz buyuruyor ki: 
 

"Kurban yününün her bir tüyüne bir 
hasene (sevap) vardır." 

(İbn Mâce, Edâhî, 3127.) 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Faydalı ve güzel iş 
denince aklınıza 
 neler geliyor? 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 
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2. Ünite 

• Salih amel; faydalı, hayırlı ve güzel iş demektir.  
 

• Allah için yapılan her güzel iş ve davranış salih 
amel kapsamına girer. 
 

• Bir işi yaparken gösterişten uzak, ihlaslı bir şekilde 
sadece Allah'ın rızası gözetilerek yapılması 
gerekir. 

 

10. Salih Amel 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 
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2. Ünite 

• Bir davranışın “salih amel” olarak tanımlanabilmesi için yapanın iman 
ehli olması gerekir.  

Dikkat Edelim 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 
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2. Ünite 

gibi tutum ve 
davranışlar salih 
amele örnektir. 

Zor durumda olana yardım etmek 

İlim öğrenmek 

İbadetleri yerine getirmek 

Yardımlaşmak 

Hastaları ziyaret etmek 

Hediyeleşmek 

Günahlardan ve çirkin davranışlardan uzak durmak 

Küsleri barıştırmak 

Anne-babaya saygı göstermek 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 
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2. Ünite 

• Yüce Allah insanların iman ettikten sonra güzel 
davranışlara yönelmesini istemiştir. 
 

• Nitekim iman ettikten sonra salih amel 
işleyenlerin kurtuluşa ereceğini asr suresiyle 
insanlara bildirmiştir: 

 
• “Asr´a yemin olsun ki, insan mutlaka bir 

ziyandadır. Ancak iman edenler, salih amel 
işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve 
sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır.” 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

Sizce dua ve 
tövbe niçin çok 
önemlidir? 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 
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2. Ünite 

11. Dua ve Tövbe 

• Dua; insanın Yüce Yaratıcı'ya yalvarması, 
gerçekleşmesini istediği talepler için O’na 
yönelmesidir. 
 

• İnsanlar, içinde bulunduğu sıkıntılı durumlardan 
kurtulmak veya elde etmek istedikleri bir hayra ve 
nimete kavuşmak arzusuyla dua ederler. 
 

• Dua, başlı başına bir ibadettir. 
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2. Ünite 

• Dinimize göre Allah’tan (c.c.) başka bir varlığa, dua etmek 
şirk unsuru taşımaktadır ve yasaklanmıştır.  
 

• Yüce Allah’a samimiyetle yapılan dualar mutlaka karşılık 
bulacaktır. 
 

• Duanın kabulünde aceleci davranıp, duayı terk etmek doğru 
değildir. Bu yüzden inanarak ve en güzel şekilde dua etmek 
gerekir. 
 

• Peygamberimiz, hayatının her anında dua etmiş ve 
Müslümanlara da birbirleri için dua etmesini tavsiye 
etmiştir. 
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2. Ünite 

Rabbimiz buyuruyor ki:  
 
“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), 
gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua 
edince, dua edenin duasına cevap veririm...” 
                                                                                     
(Bakara suresi, 186. ayet.) 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 
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2. Ünite 

 
Peygamberimiz buyuruyor ki: 

 
"Dua, ibadetin özüdür." 

                                                                  (Tirmizî, Deavât, 3371.) 
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• Tövbe; insanın yaptığı hata, kusur ve günahlardan 
pişmanlık duyarak Allah'tan af dilemesi ve bir daha 
yapmamaya karar vermesidir. 
 

• İnsan bir günah işlediğinde bir hata yaptığında 
ondan beklenen tövbe etmesi ve bağışlanma talebi 
(istiğfar) ile Rabbine yönelmesidir. 
 

• Yüce Allah insanların yaptıkları hatalardan dolayı 
tövbe etmesini istemiş ve tövbe edenleri övmüştür. 
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• Hangi günah işlenirse işlensin tövbe kapısı 
açıktır.  
 

• Kul samimiyetle yaptıklarından pişman 
olduğunda Allah (c.c.) çok bağışlayandır. 
 

• Bu yüzden ümidini kaybetmeden insan 
hatasını fark ettiği anda Allah’a yönelmeli ve 
pişmanlığını dile getirmelidir. 
 

• Aynı hatayı yapmamaya özen göstermelidir. 
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Rabbimiz buyuruyor ki: 
 
"Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip 
durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini 
kabul eder. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir." 

(Mâide suresi, 39. ayet.) 
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Dikkat Edelim 
• Yapılan bir tövbenin Allah (c.c.) katında kabul olması için,  

Günahı 
hemen 

terketmek, 

Yapılan 
günahtan 
dolayı 
pişmanlık 
duymak,  

Bir daha o 
günaha 
dönmemeye 
kesin kararlı 
olmak,  

kul hakkı ihlali 
olan bir günah 

işlenmiş ise 
hak sahibine 
hakkını verip 

helallik 
istemek 
gerekir. 
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Ünitemizi Değerlendirelim 

1. İnanç ve ibadet arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. 
2. Zekât kimlere verilebilir? 
3. Hac ile umre ibadeti arasındaki farklar nelerdir? 
4. Farz, vacip ve nafile namazlara birer örnek veriniz. 
5. Gusül abdesti nasıl alınır? 
6. Oruç ibadetinin fert ve toplum hayatı için sağladığı faydalar nelerdir? 
7. Tövbenin Allah (c.c.) katında makbul olması için nelere dikkat etmek gerekir? 
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Cevaplayalım 

1. İbadetlerin geçerli olabilmesi için taşıması geren bazı şartlar vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan biri değildir? 
 
A)Kur'an'ın emrine uygun olması 
B)Peygamberin sünnetine uygun olması 
C)Gösteriş ve kibirden uzak ihlas ile yapılması 
D)İnsanların saygısını kazanmak niyetiyle yapılması 
E)Sadece Allah'ın rızasını kazanmak niyetiyle yapılması 
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2. Yapılan bir ibadetin Allah katında geçerli olabilmesi için Allah’a (c.c.) iman etmiş olmak 
şarttır. İnançsız bir kimsenin yaptığı davranışlar o kişiye ibadet sevabı kazandırmayacaktır. 
 
Metinde verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? 
 
A)İmanın kabul şartı 
B)İslam dininin şartları 
C)İman ve ibadet ilişkisi 
D)İmanın temel esasları 
E)İbadet ve temizlik ilişkisi 
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3. Hac ibadetinin farzları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 

 
A) İhram-Tavaf-Sa'y 
B) Tavaf-Sa'y-Bayram namazı 
C) İhram-Arafat vakfesi-Tavaf 
D) Arafat vakfesi-Sa'y-Zemzem içmek 
E) Tavaf-Şeytan taşlamak-Kurban kesmek 
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4. Zekat ibadetinin bireysel ve toplumsal açıdan pek çok faydası vardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu faydalardan biri değildir? 
 
 
A)Kişiyi bencillikten kurtarır. 
B)Malı temizler ve bereketlendirir. 
C)Tembelliğe ve israfa neden olur. 
D)Zengin ile fakir arasında köprü olur. 
E)Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı artırır. 

https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/ 



İBADET HAYATIMIZ-1 

2. Ünite 

5. Aşağıdakilerden hangisi tövbenin kabul şartlarından birisi değildir? 
 
 
A) Samimi bir şekilde af dilemek 
B) Günahtan dolayı pişman olmak 
C) Kul hakkına girildiyse özür dilemek 
D) Aynı hatayı yapmamaya kesin karar vermek 
E) Kul hakkı ihlalinde verilen zararı karşılamamak 
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