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! KURALLAR !

“Heves edilecek iki kimse vardır: Biri, Allah Teâlâ'nın verdiği ilimle amel edip başkasına da öğreten, 
ikincisi de Allah Teâlâ'nın verdiği serveti hayra sarf edendir.”                                           [Buhar�]                
                                                                                                                            

SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu sınav, Puanlama Soruları(100 adet) ve Sıralama Soruları(20 adet) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Puanlama Soruları: Bu soruların cevaplanması zorunludur. Bu bölümdeki sorular yarışmacının puanını belirleyecektir.
Sıralama Soruları: Sıralama soruları sadece sıralamasındaki eşitlik durumunda değerlendirilecektir. Aksi taktirde 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 

1. Sınavınızın geçerli sayılması, sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara uymayanlar ve yapılacak uyarılara uymayanların sınavları 

geçersiz sayılacaktır.

2. Sınav değerlendirilirken 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. Sınavda verilen cevaplama süresi  120 dakikadır. Sınav başladıktan 

sonra ilk 60 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkması kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan çıkan aday, her ne 

sebeple olursa olsun tekrar sınava  alınmayacaktır.

3. Cevap kâğıdında doldurmanız gereken alanlar bulunmaktadır. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü işaretlemede kurşun kalem 

kullanılacaktır. Cevapların cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar dikkate alınmayacaktır.

4. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. 

5. Sınavda kopya çeken veya kopya verenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav görevlileri bir salondaki sınavda toplu kopya girişiminde 

bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri takdirde, bu salonda sınava giren tüm adayların sınavları geçersiz sayılır.

6. Sınava su ve şeker dışında yiyecek ve içecek getirmek yasaktır.

7. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru 

kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için görevliye başvurunuz.

8. Cevap kâğıdına yazılması ve işaretlenmesi gereken bilgilerde eksiklik veya yanlışlık olması hâlinde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün 

olamayacaktır.

9. Sınav salonundan ayrılmadan önce cevap kâğıdınızı salon görevlilerine teslim etmeyi unutmayınız. Soru kitapçıkları adaylarda kalacaktır.

10. Cep telefonunu, tablet gibi iletişim araçları bulundurmak yasaktır. Tespit edilmesi durumunda adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 

BAŞARILAR DİLERİZ...
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A GRUBU 

 
“DĠRĠLĠġ ANNELERĠ”  TEMEL DĠNĠ BĠLGĠLER YARIġMASI 

SORULARI 
 

1. ”Allah yolunda öldürülenler için ölü 
demeyiniz. Onlar ölü değil, diridirler; 

fakat siz farkında değilsiniz” Ģehitlerin 
ölmeyeceğini anlatan ayeti kerime 

Kuran-ı Kerim‟de hangi ayette 

geçmektedir? 

A) Al-i İmran 75 

B) Bakara 154 
C) En- am 17 
D) Tevbe 30 

E) Nisa 71 
 

 
2. "Bir genç yaşlı bir insana yaşlılığından 

dolayı ikramda bulunursa, yaşlandığı 

zaman kendisine ikramda bulunacak bir 
kimseyi Allah (cc) ona musahhar kılar. 

(hizmetçi kılar) "  (Tirmizi, Birr 75) 
Yukarıdaki hadis-i Ģeriften 

aĢağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Allah dünyada yapılan iyiliklerin 
mükâfatını dünyada da verir. 

B) Yaşlı insanlara iyi davranmak dini- ahlaki 
bir gerekliliktir. 

C) İslam‟da büyüklere saygı göstermenin 

önemi vurgulanmıştır. 
D) İkram sadece yeme içme olarak 

değerlendirilmemelidir. 
E) Yaşlılara ikram misafire ikramdan daha 

değerli değildir. 

 
 

3. Allah kullarını uyarmak, kullarına doğru 
yolu göstermek maksadıyla 
peygamberleri vasıtasıyla kitaplar 

göndermiştir. 
Buna göre Allah‟ın peygamberlerine 

kitap yada suhuf göndermesi Allah‟ın 

hangi sıfatının bir sonucudur? 

A) Tekvin 

B) Semi 
C) Kelam 

D) Basar 
E) Kudret 

 
 

 
4. Allah yarattığı kullarını bu dünyada 

başıboş bırakmamış, insanların içinden 

bir peygamber seçip, bu peygamberlere 
vahiy yoluyla insanların dünya ve ahiret 

saadeti için emir ve yasaklarını 
bildirmiştir. 
AĢağıdakilerden hangisi bu vahyin 

çeĢitlerinden biri değildir? 

A) İlham yoluyla vahiy 

B) Perde arkasından Allah‟ın kelamını 
peygamberlerin işitmesi ile vahiy 

C) Bir melek vasıtasıyla vahiy 

D) Sadık rüya yoluyla vahiy 
E) Mucize yoluyla vahiy 

 
 
5. Allah tarafından peygamberlere 

gönderilen kitaplardan bazıları birkaç 
sayfadan meydana gelen küçük 

kitaplardır. Bunlara sahifeler anlamına 
gelen suhuf denilmiştir. 
AĢağıdakilerdenhangisi kendisine 

suhuf verilen peygamberlerden biri 

değildir? 

A) Hz. Yakup 
B) Hz. Adem 
C) Hz. İbrahim 

D) Hz. İdris 
E) Hz. Şit 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



6. Lise öğretmeni Mustafa, Din Kültürü 
dersinde Allah‟ın Sıfatları konusunu ayet 

ve hadisler ile işlemektedir. İşlediği her 
sıfattan sonra bir ayet meali okumaktadır. 
“Yeryüzünde bulunan her şey fânidir, 

gelipgeçici, yok olucudur. Ancak Yüce 
ve Cömert olan Rabbimizin varlığı 

ebedidir, son bulmaz." Rahman 

sûresinin 25-26. Ayetlerini okuyan 

Mustafa öğretmen Allah‟ın hangi 

sıfatını iĢlemektedir? 

A) Kıdem 

B) Vücud 
C) Vahdaniyet 
D) Kıyam bi-nefsihi 

E) Bekâ 
 

 
7. Kur‟an-ı Kerim, bazen ayet-ayet, bazen 

de sûreler hâlinde parça parça inerek 23 

senede tamamlandı. Ayetler çoğu zaman 
bir soru veya bir olay üzerine inerdi. 
Ayetlerin inmesine sebep olan soru ve 

olaylar için kullanılan terim 

aĢağıdakilerin hangisinde doğru 

verilmiĢtir? 
A) Sebeb-i Nüzul 
B) Sebeb-i Vürud 

C) Usulü‟l Fıkıh 
D) Esbab-ı Vürud 

E) Usulu't-Tefsir 
 
 

8. Allah‟ın kulları içinden seçtiği 

peygamberlerde bulunması vacip olan 

sıfatlarından Fetanet sıfatı 

aĢağıdakilerin hangisinde doğru 

tanımlanmıĢtır? 

A) Peygamberler akıllı, uyanık ve yüksek 
zekâya sahiptir. 

B) Peygamberler gizli ve açık hiçbir şekilde 
günah islemezler. 

C) Peygamberler Allah‟tan aldıkları dini 

hükümleri olduğu gibi hiçbir değişiklik 
yapmaksızın insanlara bildirirler. 

D) Peygamberler her hususta güvenilir 
kimselerdir. 

E) Peygamberler son derece doğru 

insanlardır, asla yalan söylemezler. 
 

 
 

9. “Sura üfürülür. Birde bakarsın, 
kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın 

akın gitmektedirler” (Yasin 51-52) 
Yukarıdaki ayette ahiretin hangi 

aĢamasına dikkat çekilmektedir? 

A) Berzâh âlemine 
B) Sırat köprüsüne 

C) Mizân ânına 
D) Mahşer ânına 
E) Hesap ânına 

 
 

10. Kutsal kitapların kronolojik 

(gönderilme tarihine göre önceden 

sonraya doğru)  sıralaması hangisidir? 

A) Zebur-İncil-Tevrat-Kur‟an 
B) Kur‟an-Tevrat-İncil-Zebur 

C) Tevrat-Zebur-İncil-Kur‟an 
D) İncil-Tevrat-Zebur-Kur‟an 
E) Tevrat-İncil-Zebur-Kur‟an 

 
 

11. Kararını verdiğin zaman artık Allah‟a 

dayanıp güven.Çünkü Allah, kendisine 

dayanıp güvenenleri sever.”(Âl-I 

Ġmran 159) ayeti hangi konu ile 

ilgilidir? 

A) Kaza 

B) Sabır 
C) Tevekkül 

D) İrade 
E) Kader 
 

 
12. Hazreti peygamber(SAV) bütün 

Mekkelileri safa tepesinin etrafında toplar 
ve “Ey Mekkeliler! Size desem ki bu 
dağın ardından bir düşman ordusu 

geliyor. Bana inanır mısınız?”  
Oradakilerin hepsi:“Evet” dediler.Bu 

peygamberlerin (SAV) sıfatlarından 

hangisinin delilidir? 

A) Sıdk 

B) Emanet 
C) İsmet 

D) Vahiy 
E) Fetânet 
 

 
 

 



13. Allah‟ın hiçbir Ģeye ihtiyaç 

duymaksızın bizzat var olması 

anlamına gelen sıfat aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kıyam binefsihi 

B) Beka 
C) Kıdem 

D) Muhalefetünlil Havadis 
E) Vücud 
 

 
14. *Çagırdıkları vakit hemen koşmak 

*Her işte onları memnun etmek 
*Geçim sıkıntısı içinde iseler geçimlerini 

sağlamak 

Yukarıdaki yargılar kimlere karĢı 

ahlaki görevlerimizdendir? 

A) Anne ve babanın çocuklara karşı 
görevleri 

B) Karı-kocanın birbirine karşı görevleri 

C) Çocukların anne ve babalarına karşı 
görevleri 

D) Hısım ve akrabalarımıza karşı 

görevlerimiz 
E) Kardeşlerin birbirlerine karşı görevleri 

 
 
 

15. Allah insanı mükemmel bir şekilde 
yarattı. Sayısız nimetlerle donattı. 

Yarattığını dünya üzerinde başıboş 
bırakmadı. Kitaplar, peygamberler 
gönderdi. Doğru yolu ona gösterdi. 

Allah‟ın bütün nimetlerine karĢılık 

insanoğlu aĢağıdaki amellerden 

hangisini yaparsa kulluk vazifesini 

yerine getirmemiĢ olur? 
A) Huşu içerisinde namaz kılmak 

B) Ramazan orucunu bütün azalarıyla 
eksiksiz tutmak 

C) Mallarının hesabını tutup titizlikle 
zekâtını vermek 

D) Hacca gitmek için kırk yaşının dolmasını 

beklemek 
E) Yoksullukta sabır, zenginlikte infak ile 

şükretmek 
 
 

 
 

 
 

16. İbadetler, imanın olgunlaşmasını ve 
güçlenmesini sağlar. Ahirette cezadan 

kurtulmamıza ve cennet nimetlerine 
kavuşmamıza vesile olur. Sade bir imanla 
yetinip ibadetleri terk etmek imanın 

zayıflamasına ve giderek iman nurunun 
sönmesine sebep olur. İbadet yapılmadığı 

takdirde, iman ışığı açıkta yanan lamba 
gibi korumasız kalır. Günün birinde 
sönebilir. İmanın yok olması, 

Müslümanın cennetin anahtarını 
kaybetmesi demektir. Bu sebeple 

ibadetlerin, imanımızın korunmasında ve 
cennette sonsuz hayata kavuşmamızda 
çok önemli yeri vardır. 

Yukarıdaki paragraftan 

çıkarılabilecek en kapsamlı yargı 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) İmân ile ibadetler arasında sıkı bir ilişki 
vardır. 

B) İbadet etmemek imânı zayıflatır. 
C) İmânın yok olması cennetin kaybedilmesi 

anlamına gelir. 

D) İbadet etmeyenler ahirette cezalandırılır. 
E) İmânı olmayanın ibadeti olmaz. 

 
 
17. Hz. Aişe bir gün peygamberimize: “Ya 

Rasulallah, Kadir Gecesi‟ne rastlarsam 
nasıl dua edeyim?” Diye sordu. Allah 

Rasulü şöyle buyurdu : ……………… 
Allah Rasulü‟nünAiĢe annemize 

öğrettiği dua aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) "Allah'ım, Senden hidayet, takva, iffet ve 

zenginlik isterim." 
B) "Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, 

kalbimi dininin üzerinde sabit kıl." 

C) "Allah'ım! Senden yararlı bilgi, hoş rızık, 
kabul edilmiş amel isterim." 

D) "Allah'ım, yaptığım şeylerin şerrinden ve 
yapmadığım şeylerin şerrinden Sana 
sığınırım." 

E) “Allah‟ım, Sen affedicisin, affetmeyi 
seversin, beni de affeyle.” 

 
 
 

 
 

 
 



18. “Savaşta mü‟minler arasında bulunup da 
onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan 

bir kısmı seninle birlikte namaza 
dursunlar ve silâhlarını da yanlarına 
alsınlar. Onlar secde ettikten sonra geri 

çekilip düşmana karşı dursunlar ve 
yerlerine henüz namaza durmamış olan 

diğer topluluk gelsin. Onlar da tedbirli 
şekilde ve silâhlarını yanlarına alarak 
seninle beraber namaz kılsınlar.” (Nisa 

Sûresi, 102) 
MüĢriklerin Müslümanlardan üç kat 

fazla olduğu Bedir savaĢı sırasında 

nazil olan Ayet-i Kerime‟den 

aĢağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? 

A) Düşmanla karşı karşıya bulunan İslâm 
mücahitlerinin farz namazlarını ne 

şekilde kılabileceği 
B) Düşmanlara karşı herhalde ihtiyatlı 

bulunmanın lüzumu 

C) Savaşta dahi cemaatle namazın 
terkedilmediği, terkedilmeyeceği 

D) Savaşın en kızıştığı anda bile namaz 

farziyetinin yerine getirilmesi gerektiği 
E) Savaş sırasında namaz veya savaştan 

birinin  tercih edilmesi gerektiği 
 
 

 
 

 
19. Ġhrama girme ile ilgili aĢağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Mikat sınırlarına gelmeden vücut 
temizliği yapılır, tırnaklar kesilir. 

B) Erkekler bütün elbiselerini çıkarıp İzar ve 
Rida denilen iki parça örtüye sarılırlar. 

C) Erkekler ihramlı oldukları sürece  ayak ve 

başlarını açık bulundururlar. 
D) Mikat sınırları içinde ihramın vacibi 

niyetiyle dört rekat namaz kılınır ve 
hacca niyet edilir. 

E) İhram devam ettiği sürece ihramlıya 

yasak olan şeylerden sakınmak gerekir. 
 

 
 
 

 
 

 

20. Zekât ile ilgili aĢağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıĢtır? 

A) Zekât her yıl ramazan ayında verilmesi 
gereken mali bir ibadettir. 

B) Allah‟ın emri olan Zekât, bir sosyal 

yardımlaşma sistemidir. 
C) Zekât sayesinde fakirlerin kalbindeki 

haset ve kıskançlık kalkar. 
D) Zekâtı verilen serveti, yok olmaktan, kötü 

insanların zararından Allah korur. 

E) Zekât, kalbi cimrilik hastalığından, malı 
fakirin hakkından temizleyen, 

zenginlerde şefkat ve merhamet 
duygularını geliştiren bir ibadettir. 

 

21. Komşusunu ziyarete giden Fatma Hanım, 
namazda Ayşe Hanımın  sehiv secdesi 

yaptığını görüp, niçin sehiv secdesi 
yaptığını sorar. AyĢe Hanımın 
muhtemel cevapları arasında aĢağıdaki 

cümlelerden hangisi yoktur? 

A) Secdede alnım  ile beraber burnumu  da 
yere koymadığımı fark ettim. 

B) Namaza "AllahuEkber"sözü ile 
başlamadım. 

C) Tekbir getirirken ellerimi kaldırmadığımı 
fark ettim. 

D) Fatiha‟yı İhlas‟tan sonra okuduğumu fark 

ettim. 
E) Son oturuşta Ettehıyyatü duasını okumayı 

unuttum. 
 
22. Meslek Yüksek Okulu, Seracılık 

Bölümünde okuyan Hatice, sabah 
namazına kalktığında muslukların 

akmadığını görür ve telaşla yurdun 
bahçesine iner, teyemmüm yapar yukarı 
çıkar. Yurt mescidinde arkadaşının 

bodrum kattaki musluktan abdest alıp 
geldiğini fark eder. Hatice bu durumda 

aĢağıdaki  hangi hareketi yaparsa 

doğru olur. 
A) Önce namazını kılmalı sonra abdest alıp 

namazı tekrar etmelidir. 
B) Abdestini suyla alıp namazını öyle 

kılmalıdır. 
C) Öğle namazına kadar abdestli sayılır. 
D) Teyemmüm yaptığı için namazını 

kılabilir. 
E) Suyla abdest alarak veya yaptığı 

teyemmümle kıldığı namazın farkı 
yoktur. 



23. “Allah'ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve 
uzaksın.Seni daima böyle tenzih eder ve 

överim.Senin adın mübarektir.Varlığın 
her şeyden üstündür.Senden başka ilah 
yoktur.” Yukarıda manası verilen dua 

nerede okunur? 

A) Namazların ilk rekatında 

B) Abdeste başlarken 
C) Ezan okunurken “hayya‟alelfelah:‟ı” 

duyunca 

D) Namazda ikinci oturuşta 
E) Ezan bitince 

 
 
24. Niyet ederek abdestli olarak, kıbleye 

karşı ayakta durup, elleri kulaklara 
kaldırmadan "Allahüekber" 

diyerek secdeye gider. Üç defa 
"sübhânerabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra 
tekbir alarak secdeden kalkar ve "semi'nâ 

ve ata'nâgufrânekerabbenâ ve ileyke'l 
masîr" der. (Bakara, 2/286) 
Yukarıda anlatılan secdenin adı nedir? 

A) Sehiv secdesi 
B) Şükür secdesi 

C) Vakit namazı secdesi 
D) Tilavet secdesi 
E) Küsuf namazı secdesi 

 
 

 
25. "Allâhü Ekber" diyerek başını secdeden 

kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, 

parmaklar dizlerin hizasına gelecek 
şekilde eller uylukların üzerine konur ve 

kucağa bakılır. Burada "Sübhânallâh" 
diyecek kadar kısa bir an oturulur. 
Yukarıda anlatılan namazın hangi 

bölümüdür? 

A) Rüku 

B) Secde 
C) İki secde arası oturuş 
D) Kade-i ahire 

E) Tahiyyat 
 

 
 
 

 
 

 

26. Fidye ile ilgili aĢağıda verilen 

bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Fitre hesabıyla aynıdır. 
B) Ramazanda oruç tutamayan yaşlı veya 

hastaların verdiği bir sadakadır. 

C) Fidye verdiği halde ilerde oruç 
tutabilecek duruma gelenler orucun 

kazasını tutmazlar. 
D) Bir fakire verilebildiği gibi  birden fazla 

fakire de verilebilir. 

E) Fidye vermeye de gücü yetmeyen 
Allah‟tan bağışlanma diler. 

 
 
27. AĢağıdakilerden hangisi abdestsiz 

yapılamayan Ģeyler arasında yer 

almaz? 

A) Namaz kılmak 
B) Kuran‟ı açıp okumak 
C) Kabe tavafı yapmak 

D) Tilavet secdesi yapmak 
E) Kurban kesmek 
 

28. “Güneş battıktan sonra başlayıp güneşin 
battığı yerde kızıllık veya ondan sonra 

gelen beyazlık kayboluncaya kadar olan 
zamandır.” 
Yukarıda tanımı yapılan namaz vakti 

hangisidir? 

A) Vitir namazı vakti 

B) Yatsı namazı vakti 
C) Akşam namazı vakti 
D) Teheccüd namazı vakti 

E) Kuşluk namazı vakti 
29. Sehiv secdesinin hükmü nedir? 

A) Farz 
B) Sünnet-i Müekkede 
C) Vacip  

D)  Sünnet-i Gayr-ı Müekkede  
E) Mübah 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



30. Dört rekatta bir selam verilerek 

teravih namazının cemaatle kılınıĢına 

dair aĢağıdakilerden hangisi doğru bir 

ifadedir? 

A) İlk oturuşta “Ettehiyyatü” okuyunca 

hemen ayağa kalkılır. 
B) Üçüncü rekata kalkınca imam hemen 

Fatiha suresini ve ardından da bir sure 
okur. 

C) Üçüncü rekatta cemaat Sübhaneke 

duasını okur; imam ise okumayıp bir süre 
bekleyerek Fatiha suresini okur. 

D) İlk oturuşta imam “Ettehiyyatü, Salli ve 
Barik” dualarını okur; cemaat ise sadece 
“Ettehiyyatü” duasını okur ve imamı 

bekler. 
E) Cemaatle kılınan dört rekatlı teravih 

namazı ikindi namazının sünneti gibi 
kılınır. 

 

 
31. Oturarak ve ima ile kılınan 

namazlarla ilgili olarak 

aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Namazı ayakta kılamayan oturarak 

kılabilir. 
B) Oturarak namaz kılan kimse eğilerek 

rüku yapar. 

C) Oturarak namaz kılan kimse rükudan 
sonra secdeye varır ve bu şekilde 

namazını kılar. 
D) Başı ile işaret ederek kılınan nazma “ima 

ile namaz” denilir ki; rüku ve secdeye 

işaret olmak üzere başı eğmek demektir. 
E) İma ile namaz kılan kimse için hem 

rükuda hem de secdede başını aynı 
seviyede eğmesi namazın sıhhati için 
yeterlidir. 

 
 

32. Oruç ibadeti ile ilgili hangisi yanlıĢtır? 

A) Erginlik çağına gelen ve akıllı olan her 
Müslüman oruç tutmak farzdır. 

B) Kadınlar, özel durumlarında ister oruç 
tutarlar; isterlerse oruç tutmayabilirler. 

C) Yolcu, Ramazanda dilerse orucunu tutar; 
dilerse sonraya bırakıp daha sonra kaza 
eder. 

D) Erginli çağına gelmeyen çocuklara oruç 
tutmak farz değildir. 

E) Ramazan orucu hicretin ikinci yılında 
Medine‟de farz kılınmıştır. 

 
33. Bozulan nafile bir orucun kazasının 

hükmü aĢağıdakilerden hangidir? 

A) Sünnet  
B) Vacip 

C) Müstehap  
D) Haram  

E) Mekruh 
 

34. Zekatta nisap miktarı ne kadardır? 

A) 70.25 gr. Altın 
B)  80.18 gr. Altın 

C)  75.38 gr. Altın 
D)  85.15 gr. Altın 
E) 90.20gr.Altın 

 
35. AĢağıdakilerden hangisi fitre verilmesi 

gereken yiyecek maddelerinden biri 

değildir? 

A) Kuru üzüm 

B) Buğday   
C) Hurma  
D) Nohut 

E) Arpa 
 

 
36. Hac ile ilgili aĢağıdaki tanımlardan 

hangisi yanlıĢtır? 

A) İfrat Haccı: Umresiz yapılan hac 
demektir 

B) Kıran Haccı: Umre ve haccı ayrı ayrı 
ihrama girerek yapmaktır 

C) İhram:Hac veya umre yapacak kimsenin 

diğer zamanlarda helal olan bazı fiil ve 
davranışları belirli bir süre kendisine 

haram kılmasıdır. 
D) Vakfe: Hacda Arafat ve Müzdelife 

denilen yerlerde belirli zamanlarda bir 

süre kalmaktır. 
E) Sa‟y: Kabe‟nin yakınında bulunan Safa 

ve Merve tepeleri arasında gidip 
gelmektir. 

 

37. AĢağıdakilerden hangisi Kurban 

kesmek için gerekli Ģartlardan 

değildir? 

A) Akıllı olmak 
B) Nisap miktarı mal veya paranın üzerinden 

bir yıl geçmiş olmak 
C) Hür olmak 

D) Erginlik çağına gelmiş olmak  
E) Mukim olmak 



 
38. Kurban ibadeti ile ilgili aĢağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Kurban edilecek hayvan sol yanı üzerine 
ve kıbleye karşı yatırılır. 

B) Kurban kesiminin vakti, kurban 
bayramının birinci, ikinci ve üçüncü 

günüdür. 
C) Doğuştan boynuzu olmayan hayvanlar 

kurban edilemez. 

D) Koyun ve keçi bir kişi için kurban olur. 
E) Koyun altı ayını tamamladığı halde bir 

yaşını doldurmuş gibi gösterişli olursa 
kurban edilebilir. 

 

 
 

39. Adak ile ilgili hangisi yanlıĢtır? 

A) Adak, bir kimsenin yapmak zorunda 
olmadığı bir şeyi kendisine vacip 

kılmasıdır. 
B) Bir şeyin olmasına bağlı olarak yapılan 

adaklar, o işin olması halinde adakta 

bulunan kimse için vacip olur. 
C) Adaklar, ancak kurban edilecek 

hayvanlardan olur. 
D) Bir şeye bağlı olmayarak yapılan adaklar, 

adakta bulunan kimse tarafından dilediği 

zaman yerine getirilir. 
E) Adak kurbanının etinden adağı yapanın 

kendisi, eşi ve çocukları yiyemez. Ancak 
annesi, babası, dedeleri ve nineleri 
yiyebilir. 

 
 

 
 

40. AĢağıdakilerden hangisi 

Peygamberimiz Hz. Muhammed 

(s.a.v)‟in “BeĢ gece vardır ki onlarda 

yapılan dua geri çevrilmez.” 

Hadisindeki zikrettikleri gecelerden 

biri değildir? 

A) Mevlit Kandili gecesi 
B) Regaib gecesi 

C) Berat gecesi 
D) Cuma geceleri  
E) Ramazan Bayramı gecesi 

 
 

 
 

 
41.  Allah‟ın daveti üzerine Peygamberimiz 

Hz. Muhammed (s.a.v) bir gece 
Mekke‟de bulunan …………………..  
Kudüs‟teki ………………………… 

götürülmüş, oradan da Cebrail ile birlikte 
gökleri aşarak 

…………………………denilen makama 
yükselmiştir. Bu mukaddes yolculuğun 
Mekke‟den Kudüs‟e kadar olan 

bölümüne ………………. , Kudüs‟ten 
itibaren devam eden bölümüne de 

……………..denir. Peygamberimiz 
……………………………..ümmetine 
Miraç hediyesi olarak getirmiştir. 

 
Yukarıdaki paragrafta bulunan 

boĢluklara gelmesi gerekenler hangi 

Ģıkta doğru sıralama ile verilmiĢtir? 

A) Mescid-i Aksa‟dan---Mescid-i Haram‟a--

-Sidretü‟l Münteha---İsra---Miraç---
Zekatı 

B) Mescid-i Haram‟dan---Mescid-i Aksa‟ya-

--Kab-ı Kavseyn---Miraç---İsra---Beş 
vakit namazı 

C) Mescid-i Haram‟dan---Mescid-i Aksa‟ya-
--Sidretü‟l Münteha--İsra--Miraç--Beş 
vakit namaz 

D) Mescid-i Kıbleteyn‟den---Mescid-i 
Aksa‟ya---Sidretü‟l Münteha---İsra---

Miraç---Orucu 
E) Mescid-i Nebevi‟den---Mescid-i 

Haram‟a---Sidretü‟l Münteha---Miraç---

İsra---Haccı 
 

42. Peygamber Efendimiz (s.a.v)‟in “ 
Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı 
gündür. Adem (a.s) o gün yaratılmıştır. O 

gün cennete konulmuş ve o gün cennetten 
çıkarılmıştır.” Hadisinde buyurdukları 

gün hangisidir? 

 

A) Miraç günü 

B) Cuma günü 
C) Kadir gecesi günü 

D) Pazartesi günü  
E) Berat gecesi günü 

 

 
 

 
 



 
43. Hangi durumlarda teyemmüm almak 

gereksizdir? 

A) Abdest alacak kadar su bulunmadığında 
B) Gusül yapacak kadar su bulunmadığında 

C) Suyun bulunup kullanılması mümkün 
olmadığında 

D) Abdest azalarından birinin yarıdan azının 
yara olması durumunda 

E) Bedenin tamamı veya çoğunun yara 

olması durumunda 
 

44. Arafat‟ta öğle ve ikindi namazlarının 

birlikte kılınmasını ifade eden ibadet 

kavramı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) İzar 
B) Rida  

C) Cem‟i takdim 
D) Cem‟i tehir  
E) Terviye 

 
 
 

45. AĢağıdakilerden hangisi yeminini 

bozan kiĢinin kefaretidir? 

A) Beş fakiri giydirir 
B) Üç fakiri giydirir 
C) İki gün oruç tutar  

D) Beş gün oruç tutar 
E) On fakiri giydirir. 

 
 
46. AĢağıdakilerden hangisi namazın 

mekruhlarından biri değildir? 

A) Esnemek 

B) Secdede yalnız alnını yere koyup 
burnunu koymamak 

C) Namazda gözleri yummak 

D) Ezbere bildiği başka sure varken iki 
rekatta da aynı sureyi okumak 

E) Secdede burnun iki kenarına bakmak 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

47. Fatma Hanım komşusuna yardım ederken 
kolu kırılmış ve kolu alçıya alınmıştır. 

Kollarını yıkamadan abdestinin sahih 
olmayacağını bilen Fatma Hanım 
kendisinden daha bilgili olan Emine 

Hanım'a  konuyu açmıştır. Emine 

Hanım'ın aĢağıdaki muhthtemel 

cevaplarından hangisi doğrudur? 

A) Namazını kazaya bırakmalısın. 
B) Teyemmüm yapmalısın. 

C) Alçıyı çıkarıp kolunu yıkamalısın. 
D) Kollarını  yıkamana gerek yok. 

E) Alçı üzerine ıslak elle mesh etmen 
yeterlidir. 

 

48. Halime Hanım tarlada çalışırken içme 
suyunun azaldığını ama bu arada ikindi 

namazı için aynı sudan abdest alması 
gerektiğini hatırlar. “Teyemmüm mü 
yapsam yoksa suyu mu kullansam?” 

İkileminde kalan Halime Hanım sonunda 
bütün abdest azalarını birer defa 
yıkayarak abdestini almış, böylece içmek 

için su da kalmıştır. 
Halime Hanım‟ın aldığı abdest ile ilgili 

aĢağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Abdest azalarını üçer defa yıkamadığı 

için abdesti geçersizdir. 
B) Teyemmüm yapması gerektiği için 

abdesti geçersizdir. 
C) Sünnete aykırı abdest aldığı için abdesti 

geçersizdir. 

D) Sünneti terk ederek abdest almış olsa da 
abdesti sahihtir. 

E) Abdestin farzlarını tam yerine 
getirmemesine rağmen abdesti sahihtir. 

 

 
49. Zehra,Kur‟an dinlemenin ruhuna iyi 

geldiğini söyleyen ve kendisine Kur‟an 
okumasını isteyen arkadaşı Zeynep‟e 
Özel durumu sebebi ile Kur‟an 

okuyamayacağını söylemiştir. Zehra, 

özel durumunun kısıtladığı ibadetler 

dıĢında  aĢağıdaki faaliyetlerden 

hangisini gerçekleĢtirebilir? 
A) Namaz kılmak 

B) Camiye girmek 
C) Kuran-ı Kerime el sürmek 

D) Kuran dinlemek 
E) Kabe‟yi tavaf etmek 



 
50. Şeyma, öğle namazı için abdest alırken 

abdest azalarından bazılarının önce 
solunu sonra sağını yıkamıştır. Bu 

durumu gören Kübra arkadaĢını 

aĢağıdaki cümlelerden hangisiyle 

uyarırsa doğru söylemiĢ olur? 

A) Abdestinin olmadığını veabdestini 
yeniden alması gerektiğini söylerse 

B) Abdestinin sahih olduğunu ancak sünneti 

terk ettiği için bunun hoş olmadığını 
söylerse 

C) Abdestinin eksik olduğunu o azaları 
tekrar yıkaması gerektiğini söylerse 

D) Abdestinin olmadığını abdestin farzlarını 

yerine getirmediğini söylerse 
E) Abdestinin olmadığını abdest adabına 

uymadığını söylerse 
 
 

51. Bulaşık yıkarken elini cam kesen Zeynep 
Hanım kanı bir türlü durduramaz. bu 
arada öğle namazının da vakti geçmek 

üzeredir. Namazı geçirme korkusuyla 
fetva hattını arayan Zeynep Hanım'ın 

aldığı doğru cevap aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kan duruncaya kadar namaz kılamazsın. 

B) Namazını kazaya bırakabilirsin. 
C) Cem-i Te‟hir ile ikindi vaktinde 

kılabilirsin. 
D) Özür sahibi sayılırsın, abdestini al ve 

namazını kıl. 

E) Teyemmüm yaparak namazını kıl 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

52. Merve Hanım 2017 yılının Temmuz 
ayında arabasını satmış ve satıştan elde 

ettiği paraya da 90. gram  altın almıştır. 
2018 yılı Mayıs ayına kadar bu altınlar 
Merve Hanım'ın  elinde kalmıştır. Mayıs 

ayına gelince Merve Hanım  ihtiyacından 
dolayı altınları bozdurup yeni bir araba 

satın almış elinde de parası kalmamıştır. 
Bu durumla ilgili aĢağıdaki 

yargılardan hangisi doğrudur? 

A) Altınlar elinde 10 ay kaldığı için Merve 
Hanım bu süre içerisinde altınların 

zekatını vermeliydi. 
B) Altınlar elinde olduğu süre içerisinde 

zekat vermemişse de altınlar elinden 

çıktıktan sonra da bunların zekatını 
vermelidir. 

C) Bu altınlar nisap miktarında olmadığı için 
zekat vermesi gerekmez. 

D) Altınlar tam bir kameri yılı kalmadan 

Merve Hanım'ın elinde çıktığı için bu 
altınlara zekat gerekmez. 

E) Merve Hanım hile yapmıştır. Bundan 

dolayı zekat vermesi gereken miktarın iki 
katını zekat vermelidir. 

 
53. Hanife, annesi ve ablası ile birlikte 

mahallelerindeki camiye teravih 

namazına gitmiş; cemaatin yatsı 
namazının ilk sünnetini ve farzını 

kıldığını, son sünnetini kılmakta 
olduğunu fark etmiştir. Hanife namaz 

kılarken aĢağıdakilerden hangisini 

yaparsa en doğru yolu izlemiĢ olur? 

A) Son sünneti kılıp cemaatle teravih 

kıldıktan sonra farzını eda eder. 
B) İlk önce farzını eda eder, son sünneti kılar 

ve yetiştiği yerden teravih kılmaya devam 

eder. 
C) Teravih namazını kılar, daha sonra sırası 

ile ilk sünnet, farz ve son sünneti kılar. 
D) İlk sünneti kılar, farzı kılar ve imama 

yetiştiği yerden uyar. 

E) Farzına yetişemediği için cemaate 
uymasına gerek yoktur. 

 
 
 

 
 

 



54. Oruçla ilgili aĢağıdakilerden hangisi 

yanlıĢtır? 

A) Bozulan nafile orucun kazası vaciptir. 
B) Pazartesi ve Perşembe günleri oruç 

tutmak müstehaptır. 

C) Kurban bayramının 3. günü tutulan oruç 
haramdır. 

D) Ramazan bayramının 3. günü tutulan oruç 
haramdır. 

E) Sadece Cuma günü oruç tutmak 

mekruhtur. 
 

 
 
55. Hz. Peygamber (SAV)  gençlik 

yıllarında ġam ve Yemen‟e kimlerin 

himayesinde gitmiĢtir? 

A) Abdülmuttalip - Hz. Hamza 
B) Ebu Talip - Zübeyr 
C) Ebu Lehep - Ebu Süfyan 

D) Hz.Abbas - Hz. Ebubekir 
E) Ebu Hureyre – Hz. Osman 
 

56. Hicret sırasında Peygamber 

Efendimizi (SAV) takip eden ve bu 

sırada atının ayakları kuma saplanan 

kiĢinin  adı nedir? 

A) Büreyde 

B) Ümeyye 
C) Velid Bin Muğire 

D) Cüheyne 
E) Süraka 
 

57. Peygamberimizin (SAV) Taif 

yolculuğu sırasında yanında olan 

sahabe kimdir? 

A) Ebu Bekir 
B) Ebu Zerr 

C) Mikdat b. Esved 
D) Zeyd b. Harise 

E) Ümmü Rûman 
 
58. KureyĢlilerin Peygamberimizi (SAV)  

öldürme kararı aldıkları meclislerinin 

adı nedir? 

A) Daru‟s Suffe 
B) Daru‟l İslam 
C) Daru‟s Silah 

D) Daru‟l Erkam 
E) Daru‟n Nedve 

59. Efendimizin (SAV) Hudeybiye 

AntlaĢmasından bir yıl sonra yaptığı 

umreye ne ad verilir? 

A) Umretü‟l Evvel 
B) Umretü‟l Vüsta 

C) Kaza Umresi 
D) Veda Umresi 

E) Fetih Umresi 
 
 

60. “Ey Allah‟ım! Bana yaptığın vaadini 
yerine getir. Şayet bu bir avuç Müslüman 

helâk olursa, yeryüzünde artık sana ibadet 
edecek kimse  kalmaz.” Peygamber 

Efendimiz (SAV), bu duayı ne zaman 

yapmıĢtır? 

 

A) Hüzün yılında 
B) Boykot ve Ambargo yıllarında 
C) Uhud Savaşı‟nda 

D) Bedir Savaşı‟nda 
E) Mekke‟nin Fethinde 
 

61. I-Habeşistan hicreti 
II- Miraç 

III- İlk vahyin gelişi 
IV- Taif yolculuğu 
Yukarıdaki olayları tarihi sıraya 

koyarsak aĢağıdaki Ģıklardan hangisi 

doğrudur? 

 
A) II, I, III, IV 
B) III, I, IV, II 

C) III, I, II, IV 
D) IV, I, II, III 

E) I, II, III, IV 
 
62. Hudeybiye AntlaĢmasının en önemli 

sonucu aĢağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Müslümanlar bir güç olarak kabul 
edilmiştir. 

B) Müslümanlar bir yıl sonraya hac sözü 

aldılar. 
C) Müslümanlar ilk kez zafer elde 

etmişlerdir. 
D) Mekke, Müslüman olmuştur. 
E) Müslümanlar ticaret yollarını ele 

geçirdiler. 
 



63. “Gönül üzülür, gözler yaşarır ama yine de 
biz Rabbimizin hoşuna giden sözler 

söyleriz” sözü niçin söylenmiĢtir? 
 
A) Ağlamanın erkeklere yakışmadığını 

anlatmak için 
B) Ağlamakla bir şey elde etmenin mümkün 

olmadığını söylemek için 
C) Amcası Ebu Talib‟in vefatına ağlamanın 

fayda vermeyeceğini söylemek için 

D) Oğlu İbrahim‟in vefatına ağlamasını 
yadırgamanın doğru olmadığını anlatmak 

için 
E) Amcası Hz. Hamza‟nın şehit edilmesine 

üzerine ağlamanın fayda veremeyeceğini 

söylemek için 
 

64. MüĢriklerin HâĢimoğullarına 

uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü? 

A) Üç yıl 

B) Bir yıl 
C) İki yol 
D) Dört yıl 

E) Beş yıl 
 

65. Hz. Peygamberin (SAV) hayatı 

boyunca yaptığı iyilikleri unutmadığı, 

ikinci annem dediği Ebû Talip‟in 

hanımı olan kiĢi kimdir? 

A) Ümmü Cemil 

B) Ebû Leheb‟in cariyesi Süveybe 
C) Halime binti Ebî Züeyb 
D) Fatıma binti Esed 

E) Ümmü Eymen 
 

66. Medine‟de Peygamber 

Efendimize(SAV) inandığını söylediği 

halde en büyük düĢmanlığı yapan, 

müĢriklerin mektup göndererek  

peygamberi öldürmesini istedikleri kiĢi 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Abdullah b. Übeyy 
B) Abdullah b. Vasi 

C) Ubeydullah b. Cahş 
D) İkrime b.  Ebî Cehil 

E) Utbe b. Rebia 
 
 

 
 

 

67. AĢağıdakilerin  hangisinde AĢere-i 

MübeĢĢere doğru olarak verilmiĢtir? 

A) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, 
Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman 
b. Avf, Sa‟d b. Ebî Vakkas, Said b. Zeyd, 

Hz. Ebû Ubeyde b. Cerrah, Talha b. 
Übeydullah. 

B) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, 
Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman 
b. Avf, Sa‟d b. Ebî Vakkas, İkrime, Ebû 

Ubeyde b. Cerrah, Talha b. Übeydullah. 
C) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, 

Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman 
b. Avf, Sa‟d b. Ebî Vakkas, Halit b. 
Velid, Said b. Zeyd, Talha b. Übeydullah. 

D) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, 
Hz. Ali, Zübeyr b. Avvam, Abdurrahman 

b. Avf, Sa‟d b. Ebî Vakkas, Ebû Kuhafe,  
Ebû Ubeyde b. Cerrah, Talha b. 
Übeydullah. 

E) ) Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, 
Hz. Ali, Abdurrahman b. Avf, Sa‟d b. Ebî 
Vakkas, Muaviye, Ebu Süfyan, Said b. 

Zeyd, Talha b. Übeydullah. 
 

 
 
 

 
68. Peygamberimiz (sav) Mûte savaşında 

sancağı teslim ettiğinde “Eğer şehit 
olursan sancağı Cafer alacak…”Diye 

buyurduğu sahabe aĢağıdakilerden 

hangisidir? 
A) Hz. Zeyd 

B) Mus‟ab bin Umeyr 
C) Halid bin Velid 
D) Hz. Ali 

E) Amr bin As 
 

 
69. Peygamberimizin (SAV) annesi Amine, 

Medine‟de vefat ettikten sonra 

Peygamberimizi Mekke‟ye getiren 

kiĢinin ismi nedir? 

A) Halime 
B) Süveybe 
C) Âmine 

D) Ümmü Eymen 
E) Ümmü Habibe 

 
 



70. Vahyin kesintiye uğramasından sonra 

inen ilk ayetler hangi surenin 

ayetleridir? 

A) Müzzemmil 
B) Müddessir 

C) Mutaffifin 
D) Mümtehine 

E) Mücadele 
 
 

 
71. Fetih suresi hangi olaydan sonra nazil 

olmuĢtur? 

A) Mekke‟nin Fethi 
B) Hudeybiye Antlaşması 

C) Hendek Savaşı 
D) Hayber‟in Fethi 

E) Huneyn Savaşı 
 
72. Müslümanların HabeĢistana yaptıkları 

2. Hicrette 80 kiĢilik grubun baĢında 

bulunan sahabi kimdir? 

A) Hz Osman 

B) Hz Cafer 
C) Musab Bin Umeyr 

D) Muaz Bin Cebel 
E) Hz Ömer 
 

73. Kaza Umresinden sonra Medine‟ye 

gelerek Müslüman olan müĢriklerin 

ileri gelenlerinden ikisi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Halid Bin Velid – Amr Bin As 

B) Halid Bin Velid- Velid Bin Muğire 
C) Amr Bin As – As Bin Vail 

D) Ebu Sufyan – Halid Bin Velid 
E) Velid Bin Muğire – Amr Bin As 
 

74. Peygamberimize düşmanlıkta ileri giden 
bir kişiydi. Peygamberimizin oğlu Kasım 

vefaat ettiği zaman “Muhammed‟in soyu 
kesildi.” diyerek alay etmiş, evlat acısıyla 
yüreği yanan peygamberimizi çok 

üzmüştü. 
Yukarıda bahsi geçen müĢrik 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Velid Bin Muğire 
B) As Bin Vail 

C) Ebu Cehil 
D) Ümeyye İbni Halef 

E) Utbe Bin Rebia 
 

75. Daru‟n Nedve‟ de müĢrikler kimin 

teklifi üzerine Hz Peygamber‟i 

öldürmeye karar vermiĢlerdir? 

A) Velid Bin Muğire 
B) As Bin Vail 

C) Ebu Cehil 
D) Ebu Leheb 

E) Utbe Bin Rebia 
 
 

76. Müslümanlara uygulanan boykot 

kararının maddelerini kaleme alan kiĢi 

aĢağıdaki müĢriklerden hangisidir? 

A) İkrime Bin Ebi Cehil 
B) Mansur Bin İkrime 

C) Utbe Bin Rebia 
D) Rebia Bin Utbe 

E) Uteybe Bin Rebia 
 

77. Peygamberimiz Mekke‟nin fethinden 

sonra yeni Müslüman olan Mekkelilere 

Kuran‟ı ve Ġslamı öğretmek için hangi 

sahabeyi mekke‟de bırakarak ashabı 

ile birlikte Medine‟ye dönmüĢtür? 

A) Musab Bin Umeyr 

B) Muaz Bin Cebel 
C) Sad Bin Muaz 
D) Hz Ali 

E) Zeyd Bin Harise 
 

 
78. AĢağıdakilerden hangisi 

VedaHutbesindeki hükümlerden birisi 

değildir? 

A) Faizin her türlüsü haramdır. 

B) Bütün insanlar kardeştir. 
C) Can, mal ve namus kutsaldır. 
D) Emanet, sahiplerine verilmelidir. 

E) Hizmetçilere iyi davranılacaktır. 
 

 
79. ”Sizden herhangi birinizin kapısı önünde 

bir nehir bulunsa ve o kimse nehirde 

günde beş defa yıkansa kendisinde kirden 
bir şey kalır mı?” Peygamberimizin bu 

sözü aĢağıdaki ibadetlerden hangisiyle 

ilgilidir? 

A) Zekat 

B) Oruç 
C) Hac 

D) Abdest 
E) Namaz 



80. AĢağıdakilerden hangisine namaz farz 

değildir? 

A) Müslüman olanlara 
B) Ergenlik yaşına gelmiş olanlara 
C) Akıllı olanlara 

D) Kâfirlere 
E) Yurtdışında yaşayan Müslümanlara 

 
 
81. AĢağıdaki namazlar dini hükümlerine 

göre gruplandırılırsa hangisi yalnız 

kalır? 

A) Vitir namazı 
B) Teheccüd namazı 
C) Ramazan bayramı namazı 

D) Cuma namazı 
E) Öğle namazı 

 
 
82. Ettahıyyatü, Allahümmesallı , 

Allahümmebarik duaları hangi 

namazın ikinci rekâtında okunur? 

A) Öğle namazının farzının ikinci rekatında 

B) İkindi namazının sünnetinin ikinci 
rekatında 

C) Akşam namazının farzının ikinci 
rekatında 

D) Yatsı namazının farzının ikinci rekatında 

E) Vitir namazının ikinci rekatında 
 

83. ” Zevaid tekbirleri”  aĢağıdaki 

namazlardan hangisinde getirilir? 

A) Sabah  Namazı 

B) Vitir Namazı 
C) Bayram Namazı 

D) Yatsı Namazı 
E) Nafile Namazları 
 

 
84. Kurban Bayramında farz 

namazlardan sonra getirilen” TeĢrik 

Tekbirleri”  toplam kaç vakitte 

getirilir? 

A) 33 
B) 23 

C) 25 
D) 27 
E) 41 

 
 

 

85. Dinimiz , misafir ( yolcu ) olanlar için 

bazı kolaylıklar getirmiĢtir. Oturduğu 

köy ve kasabadan yola çıkan kimse 

varacağı yere gidince kadar misafir 

olduğu gibi, gittiği yerde kaç günden az 

kalmaya karar vermiĢse misafir 

sayılır? 

A) 20 gün 
B) 30 gün 
C) 15 gün 

D) 10 gün 
E) 5 gün 

 
 
86. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane secde ayeti 

bulunan sure vardır? 

A) 14 

B) 11 
C) 13 
D) 12 

E) 10 
 

 

87. Namaz içinde, farzlardan birini 

unutarak geciktiren kiĢi Sehiv Secdesi 

yapması gerekir. Bunu yapmak 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Sünnet 

B) Farz 
C) Müfsid 

D) Mubah 
E) Vacip 
 

 
88. Sevgili peygamberimiz  

“Çocuklarınıza ……………. yaşına 
gelince namaz kılmasını emredin 
buyuruyor.” Yukarıdaki boĢluğa 

aĢağıdaki rakamlardan hangisinin  

gelmesi gerekir? 

A) 15 
B) 17 
C) 5 

D) 7 
E) 11 

 
 
 

 
 



89. Ġmandan sonra farzların en önemlisi 

olan namaz Hicret'ten kaç yıl önce farz 

kılınmıĢtır? 

A) 3,5 yıl 
B) 2,5 yıl 

C) 2 yıl 
D) 1,5 yıl 

E) 3 yıl 
 
 

90. AĢağıdakilerden hangisi guslün baĢlıca 

sünnetlerinden değildir? 

A) Gusle Besmele ile başlamak 
B) Niyet etmek 
C) Edep yerlerini yıkamak 

D) Gusle başlamadan önce abdest almak 
E) Buruna su çekip yıkamak 

91. BaĢka bir madde ile karıĢtırılan sulara 

ne denir? 

A) Mutlak su 

B) Mukayyet su 
C) Nadir su 
D) Temiz su 

E) Bulanık su 
 

 
92. Ağzı yıkamanın abdest ve gusuldeki 

hükümleri nedir? 

A) Sünnet -Sünnet 
B) Vacip - Sünnet 

C) Sünnet- Vacip 
D) Farz- Farz 
E) Sünnet- Farz 

 
 

93. AĢağıdakilerden hangisi hem mal hem 

de beden ile yapılan ibadetlerdendir? 

A) Oruç 

B) Namaz 
C) Zekat 

D) Hac 
E) Kelime-i Şahadet 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

94. Münafıklar, Kuba mescidinin cemeatını 
bölmek Müslümanları parçalamak ve Ebu 

Amir adındaki bir İslam düşmanına  yer 
hazırlamak amacıyla Medine yakınında 
bir mescit yaptılar. Allah'u Teala Cebrail'i 

göndererek mescidin Müslümanları 
parçalamak için kötü amaçla yapıldığını 

bildirdi. bunun üzerine Peygamberimiz 
bu mescidi yıktırıp yaktırdı. 
Yukarıda bilgisi verilen mescid 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Mescidi Zille 

B) Mescid-i Kuba 
C) Mescid-i Dırar 
D) Mescid-i Kebir 

E) Mescid-i Sağir 
 

 
 
95. "Hiç ölmeyecekmiĢ gibi dünya için, 

yarın ölecekmiĢ gibi ahiret için çalıĢ" 

prensibi Ġslam dinini hangi özelliği ile 

alakalıdır? 

A) Bütün insanlığa gönderilen son din 

olmasıyla  

B) Akıl ve ilim dini olmasıyla 

C) Hem dünya hem ahret dini olmasıyla     

D) Kolaylık dini olmasıyla         

E) Barış ve sevgi dinin olmasıyla 

 

96. İslam kolaylık dinidir. İbadetlerin 

yapılmasında gücümüz dikkate alınarak 

dinimiz birçok kolaylık göstermiştir. 

AĢağıdakilerden hangisi bu 

kolaylıklardan biri değildir? 

A) Yolcuların dört rekatlı farz namazları iki 

rekat kılması    

B) Sahura kalkamayanların uyandıklarında 

bir şeyler yiyip oruca başlaması     

C) Namazı ayakta kılamayanların oturarak 

kılmaları        

D) Ramazanda oruç tutamayan hastaların 

iyileşince oruç tutmaları  

E) İyileşme ümidi olmayan hastaların oruç 

yerine fidye vermeleri 

 



 

97. AĢağıdakilerden hangileri Allah‟ın zati 

sıfatlarındandır? 

A) Hayat 

B) İrade 

C) Kudret 

D) Vahdaniyet 

E) İrade 

 

 

 

98. AĢağıdaki büyük melekler ve görevleri 

eĢleĢtirmelerinden hangisi doğrudur? 

A) Azrail : Kıyametin kopması ve insanların 

tekrar dirilmeleri ile görevlidir.  
B) Mikail : Tabiat olaylarının idaresi ile 

görevlidir. 

C) Rıdvan : Öldükten sonra insanlara 
kabirde soru sormakla görevli iki 

melekten biridir.    
D) İsrafil : İnsanların yaptığı iyilikleri 

yazmakla görevlidir.       

E) Münker : Cehennemde görevli meleklerin 
başkanıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99. En samimi arkadaşlarından birisi ticaret 

yapan Esma arkadaşının ticaretini İslam 

ahlakıyla bağdaştıramaz. Esma‟nın 

arkadaşı ölçüye tartıya dikkat etmez, boş 

yere yemin ederek satışını artırmaya 

çalışır, kazancından elde ettiği kârda 

fakir-fukaranın hakkı olduğunu göz ardı 

eder. Esma arkadaşını Allah Resul‟ünün 

hadisleri ile uyarmaya karar verir. 

Esma‟nın arkadaĢını uyarırken 

kullanacağı hadislerden hangisi 

uyaracağı konu ile ilgili en 

kapsamlısıdır? 

A) "Hiçbir kul, kıyamet gününde, ömrünü 

nerede tükettiğinden, ilmiyle ne gibi işler 

yaptığından, malını nereden kazanıp 

nerede harcadığından, vücudunu nerede 

yıprattığından sorulmadıkça bulunduğu 

yerden kıpırdayamaz." 

B) “Bizi aldatan bizden değildir.” 

C) “Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret 

ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak 

zikredilen) peygamberler, sıddikler, 

şehidler ve sâlihlerle beraberdir.” 

D) “Her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim 

ümmetimin fitnesi maldır.” 

E) “Alışverişte vukû bulan lüzumsuz sözler 

ve yemînler olur; işe şeytan ve günâh 

karışır. Ticâretinizi sadaka ile karıştırınız 

(temizleyiniz)!” 

 

100. AĢağıdaki hayvanlardan hangisinin eti 

yenir? 

A) Baykuş 

B) Gelincik 

C) Kirpi 

D) İstiridye 

E) Kuzgun 

 

 



A GRUBU 

 

EġĠTLĠK HALĠNDE DEĞERLENDĠRĠLECEK SORULAR (20 SORU) 

 

1. I. Varlığının başlangıcı bulunmamak 

demektir. 

II. Allah‟ın fiil ve sıfatlarında tek 

olmasıdır. 

III. Sonradan olanlara benzememek 

demektir.. 

Yukarıda numaralandırılmıĢ zati 

sıfatların eĢleĢtirmelerinden hangisi 

doğrudur? 

A) Vahdaniyet, Bekâ, Kıyam bi-Nefsihi 
B) Kıdem,Bekâ, Vahdaniyet 

C) Kıdem, Vahdaniyet,Muhalefetün lil-
Havâdis 

D) Bekâ, Vahdaniyet,Muhalefetün lil-
Havâdis 

E) Kıdem, Vûcud, Vahdaniyet 

 
 

 
 
 

 
 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi Kur‟an‟da 

adı  geçen peygamberlerden birisi 

değildir? 
A) Zülkifl (a.s) 

B) Zekeriyya (a.s) 
C) Hûd (a.s) 
D) Şuayib (a.s) 

E) Şit (a.s) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

3. Peygamberimiz (SAV) şöyle 
buyuruyor:”Kıyamet gününde insan, 
dört şeyden hesaba çekilmedikçe 

Allah‟ın huzurundan ayrılamaz.” 
AĢağıdakilerden hangisi bunlardan 

biri değildir? 
A) Bilgisiyle ne amel ettiğinden 
B) Ömrünü nerede geçirdiğinden 

C) Zamanını nerede harcadığından 
D) Vücudunu nerede yıprattığından 

E) Malını nerede kazanıp nereye 
harcadığından 

 

 
 
 

4. I. ”Müminler parçaları birbirine 
bağlanmış bir bina gibidir.” 

II. “İnsanların hayırlısı insanlara 
faydalı olandır.” 
III. “Öfkelerini yenenler,insanların 

kusurlarını bağışlayandır.” 
IV. “Ayırıcılık yapan bizden değildir.” 

Yukardaki hadislerin hangisi ya da 

hangileri dinimizde birlik ve 

beraberliği ifade etmektedir? 

A) I. ve III. 
B) II. ve IV. 

C) I.ve II. 
D) I.ve IV.  
E)  I, II.ve IV. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



5. Ayşe Hanım komşularına oğlu 

Serkan'ın üniversite sınavında istediği 
bölüm olan Tıp Fakültesini kazanması 

halinde "Vallahi sonuç açıklandığı 
hafta bütün komşuları yemeğe davet 
edeceğim.” Diye bir vaadde 

bulunmuş,Serkan'ın Tıp Fakültesini 
kazanmasına ve 1 ay geçmesine 

rağmen vaadini yerine getirmemiştir. 
Temel Dini Bilgiler kitabını okuyan 
Saliha Hanım, Ayşe Hamım'a  va‟dini 

yerine getirmediğini ve yemini için 
keffaret gerektiğini hatırlatır. Saliha 

Hanım, AyşeHanım'a  ne derse onu 
doğru bilgilendirmiş olur? 

 

A) 10 fakiri giydirmelisin, gücün 
yetmezse 10 fakire birer fitre miktarı 

para vermelisin. Buna da gücün 
yetmezse 3 gün peş peşe oruç 
tutmalısın. 

B) 10 fakiri giydirmelisin, gücün 
yetmezse 10 fakire üçer fitre miktarı 

para vermelisin. Buna da gücün 
yetmezse 3 gün peş peşe oruç 
tutmalısın. 

C) 10 fakiri giydirmelisin, gücün 
yetmezse 10 fakire üçer fitre miktarı 

para vermelisin. Buna da gücün 
yetmezse 10 gün peş peşe oruç 
tutmalısın. 

D) 10 fakiri giydirmelisin, gücün 
yetmezse 10 fakire yedişer fitre 

miktarı para vermelisin. Buna da 
gücün yetmezse 10 gün peş peşe oruç 
tutmalısın. 

E) 10 fakiri giydirmelisin, gücün 
yetmezse 10 fakire onar fitre miktarı 

para vermelisin. Buna da gücün 
yetmezse 15 gün peş peşe oruç 
tutmalısın. 

 
 

 
 
 

 
 

6. AĢağıda ramazan ayı ve orucu ile 

ilgili bazı bilgiler verilmiĢtir. 

Bunlardan hangisi yanlıĢtır? 

A) Ramazan orucu, hicretin ikinci yılında 
farz kılınmıştır. 

B) İslâm güneşi bu ayda doğmuş, dünyayı 

aydınlatan Yüce Kitabımız Kur'an-ı 
Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. 

C) İçimizi kötü düşüncelerden, dışımızı 
çirkin davranışlardan temizleyen oruç 
bu ayda tutulmaktadır. 

D) Oruç, niyet ederek tanyerinin 
ağarmaya başlamasından itibaren, 

akşam güneş batıncaya kadar 
yememek, içmemek ve karı-koca 
ilişkisinde bulunmamaktır. 

E) Peygamber (sav) in Mekke‟den 
Medine‟ye hicreti bu ayda 

gerçekleşmiştir 
 

 

 

7. Peygamber Efendimiz: "Lânete 
uğramışlardan olmaktan sakının" 
buyurdu.  

Bunun üzerine Ashap:  
– Bunlar kimdir. Ya Rasûlallah? diye 

sorunca, 
Peygamberimiz: ....... demiştir. 
Ashabın sorduğu soruya peygamber 

efendimizin verdiği cevap 

aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Halkın gelip geçtiği yolu ve 

gölgelendikleri yerleri kirletenlerdir. 
B) Namazı cemaatle kılmayanlardır. 

C) Soğan, sarımsak yiyip cemaate 
gelenlerdir. 

D) Komşusu aç iken kendisi tok 

yatanlardır. 
E) Yetimin başını okşamayanlardır. 

 
 

 

 
 

 
 
 



8. AĢağıdakilerden hangisine zekat 

verilmez? 
A) A-Kardeşe 

B) Yeğene 
C) Toruna 
D) Amcaya 

E) Teyzeye 
 

 
 
9. Nisap miktarına ulaĢan mallardan 

verilmesi gereken zekat miktarları 

ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi 

yanlıĢtır? 
A) Altının kırkta biri 
B) Beş deve için bir koyun veya keçi 

C) Ticaret mallarının kırkta biri 
D) Yirmi sığır veya manda için bir yaşını 

tamamlamış dana 
E) Kırk koyun için bir koyun 
 

 
 

 
10. AĢağıdakilerden hangisi haccın 

edasının Ģartlarından biri değildir? 

A) Vücutça sağlıklı olmak 
B) Yol güvenliği olmak 

C) Hacca gitmesine bir engel 
bulunmamak 

D) Kadının yanında kocası veya 

evlenmesi caiz olmayan bir mahremi 
bulunmak 

E) Hac  vazifesini yapabilecek zamana 
yetişmiş olmak 

 

 
 

11. “VESĠLETÜN NECAT” isimli 

eserin müellifi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Hacı Bektaşi Veli 
B) Mevlana 

C) İmam Gazzali 
D) Abdülkadir Geylani 
E) Süleyman Çelebi 

 
 

 

12. Mekke‟nin fethinden hemen  sonra 

Mekke ile Taif arasında yer alan bir 

vadide Hevazin kabilesi baĢta olmak 

üzere onlara katılan kuvvetlere 

karĢı yapılan savaĢ aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Huneyn Gazvesi 
B) Taif Gazvesi 

C) Hevazin Gazvesi 
D) Tebük Gazvesi 
E) Fetih Gazvesi 

 
 

 
 
 

 
13. AĢağıdaki olay ve gerçekleĢtiği hicri 

yıl eĢleĢtirmelerinden 

hangisi yanlıĢtır? 
A) Hayber‟in fethi   –  H.7. yıl 

B) Veda Haccı    –  H.10.yıl 
C) Kıblenin değişmesi – H.2.yıl 

D) Hudeybiye Antlaşması –H.6.yıl 
E) Mekke‟nin Fethi –  H.5.yıl 
 

 
 

 
 
 

14. I. Mekke‟den Medine‟ye hicret 
II. Habeşistan‟a hicret 

III. Hz. Peygamberin (SAV) Kâbe 
hakemliği 
IV. Bedir Savaşı 

Yukarıdaki olaylar kronolojik 

olarak sıralandığında 

aĢağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) I,  II,  III,  IV 
B) III,  II,  I,  IV 

C) I,  III,  IV,  II 
D) II,  III,  IV,  I 

E) III,  II,  IV,  I 
 
 

 
 

 
 



15. Efendimizin (SAV) Medine Ġslam 

Devletini kurduktan sonra devletler 

bazında  tebliğ mektupları 

gönderdiği ülkeler aĢağıdakilerden 

hangisinde doğru olarak 

verilmiĢtir?  

A) Bizans, İran, Mısır, Hun 
İmparatorluğu,  Necran 

B) Habeşistan, Mısır, Yemen, İran, Aden 
C) Mısır, İran, Bizans, Makedonya, 

Hindistan 

D) Bizans, Habeşistan, İran, Mısır, 
Umman, Bahreyn. 

E) Mısır, İran, Türkmenistan, Hindistan 
 
 

 
 

 
 
 

 
16. Kur'an-ı Kerim'de en son secde 

ayeti bulunan sure hangisidir? 
A) Alak Suresi 
B) Furkan Suresi 

C) İsra Suresi 
D) Neml Suresi 

E) Hac Suresi 
 
 

 
 

17. AĢağıdakilerin hangisinde „‟tafsili 

iman‟‟ Ģartlarından üçü bir arada 

verilmiĢtir? 

A) Kelime-i  Şehadet getirmek – Namaz 
kılmak – Oruç tutmak  

B) Allah‟a inanmak – Meleklere inanmak 
– Hacca gitmek    

C) Kelime-i  Şehadet getirmek – 

Kitaplara inanmak – Kur‟an-ı  Kerim 
okumak   

D) Kelime-i  Şehadet getirmek -  Kelime-
i  Tevhid okumak – Ahiret gününe 
inanmak  

E) Allah‟a inanmak – Kitaplarına 
inanmak – Peygamberlerine inanmak 

 

18. Kur‟an-ı Kerim‟in en son nazil olan 

Bakara suresinin 281. Ayeti 

hangisidir? 

A) „‟Yaradan Rabbinin adıyla oku.‟‟  

B)  „‟Hamd; alemlerin Rabbi, Rahman ve 

Rahim olan Allah‟a mahsustur‟‟   

C)  „‟Allah‟a döneceğiniz ve sonra 

haksızlığa uğramadan herkesin 

kazancının kendisine eksiksiz 

verileceği günden korkunuz.‟‟      

D)  „‟İman edenler, Salih amel işleyenler, 

birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye 

edenler haricindeki herkes 

hüsrandadır.‟‟     

E) „‟Kur‟an‟ı sana biz indirdik, onun 

koruyucusu da Biziz.‟‟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. Hayriye Hanım, kötü işler yaptığı, 

kendisinin namaz kılmağa layık 

olmadığı, daha yaşının genç olduğu,  

biraz hayatını yaşadıktan sonra 

namaza başlayabileceği… gibi 

bahanelerle namazlarında ihmalkar 

davranan Kevser Hanımı, namazın 

insanı kötü iş yapmaktan, günah 

işlemekten koruduğu ile ilgili bir ayeti 

okumak ister.  Hayat kitabı olduğuna 

inandığı Kuran-ı Kerim‟den 

Ankebut suresi 45. Ayet-i kerimeyi 

delil göstermek isteyen Hayriye 

Hanım, aĢağıdaki ayet meallerinden 

hangisini okursa isabet etmiĢ olur? 

A) Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu, 

şüphesiz, huşû duyanların dışındakiler 

için ağır (bir yük)dır. 

B) Onların yanları (gece namazına 

kalkmak için) yataklarından uzaklaşır. 

Rablerine korku ve umutla dua ederler 

ve kendilerine rızık olarak 

verdiklerimizden infak ederler. 

C) Sana Kitap'tan vahyedileni oku ve 

namazı dosdoğru kıl. Gerçekten 

namaz, çirkin utanmazlıklar 

(fahşa)dan ve kötülüklerden alıkoyar. 

Allah'ı zikretmek ise muhakkak en 

büyük (ibadet)tür. Allah, yaptıklarınızı 

bilir. 

D) 'Gönülden katıksız bağlılar' olarak, 

O'na yönelin ve O'ndan korkup-

sakının, dosdoğru namazı kılın ve 

müşriklerden olmayın. 

E) "Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, 

ma'rufu emret, münkerden sakındır ve 

sana isabet eden (musibetler)e karşı 

sabret. Çünkü bunlar, azmedilmesi 

gereken işlerdendir. 

 

20. 5 kiĢilik bir ailenin fıtırsadakası  

buğday ve hurma cinsinden ne 

kadar tutar? 

A) 5840 gr buğday – 14640 gr hurma 

B) 6840gr buğday – 17640 gr hurma 

C) 5840 gr buğday- 15680 gr hurma 

D) 7300 gr buğday – 14600 gr hurma 

 




