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“DİRİLİŞ GENÇLİĞİ” 
TEMEL DİNİ BİLGİLER SINAVI

 SORU KİTAPÇIĞI
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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.”                                           [Buhari]                
                                                                                                                            

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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Geleceğimizin teminatı Sevgili gençler;

Hayat nizamımız olan İslam'ın doğru ve sahih kaynaklardan öğrenmeniz amacı ile düzenlemiş olduğumuz 

“Diriliş Gençliği” Temel Dini Bilgiler yarışmamıza katılımınızdan dolayı mutlu olduğumu bilmenizi isterim. 

Öğrendiklerinizin hayatınıza yön vermesi, bunları tatbik etmeniz bizleri her zaman fazlası ile mutlu edecektir. 

Sevgili gençler hayat yolunun başında edindiğiniz bu bilgilerle amel etmenizi; Rabbimin sizi, bizi ve tüm 

Müslümanları sırat-ı müstakimden ayırmamasını diler hepinize başarılar dilerim.

Allah'a emanet olun Selam ve Dua ile… 

Dr.Mehmet OĞUZ
Çumra Belediye Başkanı



1. Peygamberimizin (SAV)   ilk süt annesinin 
adı nedir?

A) Halime       B) Süveybe 
C) Amine        D) Ümmü Eymen
E) Ümmü Habibe

2. Peygamberimizin (SAV)  süt kardeşinin 
adı nedir?

A) Sevde          B) Fatma 
C) Şeyma         D) Rabia
E) Zeynep

3. Hz. Peygamber (SAV)  gençlik yıllarında 
Şam ve Yemen'e kimlerin himayesinde 
gitmiştir?

A) Abdülmuttalip - Hz. Hamza
B)  Ebu Talip - Zübeyr
C)  Ebu Lehep - Ebu Süfyan
D)  Hz.Abbas - Hz. Ebubekir
E)  Ebu Hureyre – Hz. Osman

4. “Vahyin Fetret Dönemi” ne demektir?
A) Vahyin bir süre kesilmesi    
B) Vahyin sona ermesi   
C) Vahyin başlaması   
D) Vahyin artması 
E) Vahyin ayet ayet gelmesi

5. Hicret sırasında Peygamber Efendimizi 
(SAV) takip eden ve bu sırada atının 
ayakları kuma saplanan kişinin  adı 
nedir?

A) Büreyde                   B)Ümeyye
C) Velid Bin Muğire    D) Cüheyne
E)  Süraka

6. “Hüzün senesi peygamber efendimize 
(SAV) yardım eden iki kişinin vefat 
senesine denir.” Bu iki kişi kimdir?

A) Hz. Hatice - Ebu Talip                                  
B) Hz. Aişe - Ebu Talip                 
C) Ebu Talip - Ebu Bekir                  
D) Abdullah - Amine                                
E) Halime - Amine 
 

7. 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

8. Kureyşlilerin 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

9. I. Akabe Biatı'ndan sonra Medine'de 
Kur'an-ı Kerim'i ve İslam'ı öğretmek için 
Peygamberimiz (SAV) kimi 
görevlendirdi? 

A) Mus'ab b.Ümeyr        B)Hz. Ali 
C) Abdullah b. Mesud    D)Hz. Osman
E) Abdullah b. Ebu Bekr

10. Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara 
ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?

A) Beni Kureyza        B)Beni Kaynuka
C) Beni Bekir             D)Beni Muharib 
E) Beni Nadir  

 
11. Hudeybiye Antlaşması sonrasında hangi 

sure nazil olmuştur?
A) Saff               B) Araf    
C) Fetih            D) Hucurât
E) Yasin

12. Peygamberimiz (SAV)  hangi olaydan 
sonra Mescid-i Dırar'ı yıktırdı?

A) Huneyn Savaşı   B)Tebük Seferi
C) Taif Kuşatması   D)Mekke'nin Fethi
E) Bedir Savaşı

13. Efendimizin (SAV) Hudeybiye 
Antlaşmasından 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

14. “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 yapmıştır?

A) Hüzün yılında
B) Boykot ve Ambargo yıllarında
C) Uhud Savaşı'nda
D) Bedir Savaşı'nda
E) Mekke'nin Fethinde 
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19. Mekke'nin fethinden hemen  sonra 
Mekke ile Taif arasında yer alan bir 
vadide Hevazin kabilesi başta olmak 
üzere onlara katılan kuvvetlere karşı 
yapılan savaş aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Huneyn Gazvesi 
B) Taif Gazvesi 
C) Hevazin Gazvesi 
D) Tebük Gazvesi 
E) Fetih Gazvesi

20. Aşağıdaki olay ve gerçekleştiği hicri yıl 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?   

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

 
21.  I.  Mekke'den Medine'ye hicret

             II. Habeşistan'a hicret
            III. Hz. Peygamberin (SAV) Kâbe hakemliği
            IV. Bedir Savaşı
           Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak
           sıralandığında aşağıdakilerden 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

22. Müşriklerin Hâşimoğullarına 
uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?

A) Üç yıl
B) Bir yıl
C) İki yol
D) Dört yıl
E) Beş yıl

23.  Hz. Peygamberin (SAV) hayatı boyunca 
yaptığı iyilikleri unutmadığı, ikinci 
annem dediği Ebû Talip'in hanımı olan 
kişi kimdir?

        A)Ümmü Cemil
        B)Ebû Leheb'in cariyesi Süveybe
        C)Halime binti Ebî Züeyb
        D)Fatıma binti Esed
        E)Ümmü Eymen

15.  I-Habeşistan hicreti 
             II- Miraç 
            III- İlk vahyin gelişi 
            IV-  Taif yolculuğu

           Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak 
aşağıdaki şıklardan 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

16. Hudeybiye Antlaşmasının en önemli 
sonucu aşağıdakilerden 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.

17. “Gönül üzülür, gözler yaşarır ama yine de 
biz Rabbimizin hoşuna giden sözler 
söyleriz” sözü niçin söylenmiştir? 

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  

18. Aşağıdaki çocuklardan hangisi 
Peygamberimizin (SAV) ilk zevcesi  olan 
Hz. Hatice'den değildir?
A) Kasım       
B) Fatıma             
C) İbrahim          
D) Ümmü Gülsüm         
E) Rukiyye
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24. Efendimizin (SAV) Medine İslam 
Devletini kurduktan sonra devletler 
bazında  tebliğ mektupları gönderdiği 
ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
olarak verilmiştir? 

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

25. Medine'de Peygamber Efendimize(SAV) 
inandığını söylediği halde en büyük 
düşmanlığı yapan, müşriklerin mektup 
göndererek  peygamberi öldürmesini 
istedikleri kişi aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Abdullah b. Übeyy
B) Abdullah b. Vasi
C) Ubeydullah b. Cahş
D) İkrime b.  Ebî Cehil
E) Utbe b. Rebia

26. Aşağıdakilerin  hangisinde Aşere-i 
Mübeşşere doğru olarak verilmiştir? 

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.

27. Peygamberimizin (SAV) “Ey insanlar, 
sözümü iyi dinleyin, bilmiyorum belki bu 
seneden sonra sizinle burada 
bulunamayacağım” İfadeleri ile başlayan 
100 bin civarındaki sahabenin dinlediği, 
insan haklarını dile getirdiği  meşhur 
hitabenin ismi nedir?

A) Krallara Mektup
B) Veda Hutbesi
C) Medine Sözleşmesi
D) Hudeybiye Anlaşması
E) Akabe Hutbesi

28. Allah kullarını uyarmak, kullarına doğru 
yolu göstermek maksadıyla peygamberleri 
vasıtasıyla kitaplar göndermiştir. 
Buna göre Allah'ın peygamberlerine 
kitap ya da suhuf göndermesi Allah'ın 
hangi sıfatının bir sonucudur?

A) Tekvin                  
B) Semi   
C) Kelam   
D) Basar     
E) Kudret

29.   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. 
Aşağıdakilerden hangisi bu vahyin 
çeşitlerinden 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

30. Allah tarafından peygamberlere gönderilen 
kitaplardan bazıları birkaç sayfadan 
meydana gelen küçük kitaplardır. Bunlara 
sahifeler anlamına gelen suhuf denilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf 
verilen peygamberlerden biri değildir?

A) Hz. Yakup
B) Hz. Adem
C) Hz. İbrahim
D) Hz. İdris
E) Hz. Şit

www.cumra.bel.tr 

A

http://www.cumra.bel.tr


34. I. Varlığının başlangıcı bulunmamak 
demektir.
II. Allah'ın fiil ve sıfatlarında tek olmasıdır.
III. Sonradan olanlara benzememek 
demektir.. 
Yukarıda numaralandırılmış zati 
sıfatların eşleştirmelerinden 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

35. İman edilecek hususlara toptan inanmayı 
ifade eden ve en öz haliyle Kelime-i 
Tevhid ve Kelime-i Şehadetle özetlenen 
iman çeşidi hangisidir?

A) Taklidi İman
B) İcmali İman
C) Tahkiki İman
D) Tafsili İman
E) Hakiki İman

36.  “Sura üfürülür. Birde bakarsın, kabirlerden 
çıkmış, Rablerine doğru akın akın 
gitmektedirler” (Yasin 51-52) 
Yukarıdaki ayette ahiretin hangi 
aşamasına dikkat çekilmektedir?

A) Berzâh âlemine  
B) Sırat köprüsüne                 
C) Mizân ânına                 
D) Mahşer ânına
E) Hesap ânına

37. 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

31. 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, gelip 
geçici, yok olucudur. Ancak Yüce ve 
Cömert olan Rabbimizin varlığı ebedidir, 
son bulmaz.”

      Rahman sûresinin 25-26. Ayetlerini 
okuyan Mustafa öğretmen Allah'ın hangi 
sıfatını işlemektedir?

A) Kıdem          
B) Vücud               
C) Vahdaniyet          
D) Kıyam bi-nefsihi     
E) Bekâ

32. Kur'an-ı Kerim, bazen ayet-ayet, bazen de 
sûreler hâlinde parka 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 
aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) Sebeb-i Nüzul
B) Sebeb-i Vürud
C) Usulü'l Fıkıh
D) Esbab-ı Vürud
E) Usulu't-Tefsir

33. Allah'ın kulları içinden seçtiği 
peygamberlerde bulunması vacip olan 
sıfatlarından Fetanet sıfatı aşağıdakilerin 
hangisinde doğru tanımlanmıştır?

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.
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38. Allah'a ve Hz. Peygamber'e kalbi ile 
inanmadığı halde dili ile inandığını 
söyleyen kişilere ne ad verilir? 

A) Müslüman          B)Kafir      
C) Mü'min              D)Münâfık          
E) Mecusi

39. Kur'an-ı Kerim için aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) Hz. Ebubekir'in halifeliği döneminde 
çoğaltılmıştır. 

B) 14 secde ayeti içerir.      
C) İlk suresi Fatiha, son suresi Nas 

Suresidir.
D) Bakara Suresi, 286 ayetiyle en uzun 

suresidir.
E) Kevser Suresi üç ayetle en kısa 

suredir.

40. Kararını verdiğin zaman artık Allah'a 
dayanıp güven.Çünkü Allah, kendisine 
dayanıp güvenenleri sever.”(Âl-I İmran 
159) ayeti hangi konu ile ilgilidir?

A) Kaza                   B)Sabır                                                                                 
C) Tevekkül            D)İrade                                                                                          
E) Kader

41. Kabirde insanlara çeşitli sorular soracak 
olan melekler aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Kirâmen Kâtibin   
B) Rıdvan meleği                    
C) Münker-Nekir   
D) Azrâil
E) Mikail

42. 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

43. Aşağıdakilerden hangisi meleklerin 
özelliklerinden değildir?

A) Gaybı bilirler.
B) Nurdan yaratılmışlardır.
C) Allah'a isyan etmezler. 
D) Allah'ın verdiği görevleri yerine 

getirirler.   
E) Yemezler, içmezler.

44. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin 
(SAV)  en  büyük mucizesidir?

A) Mirac            B) Kur'an-ı Kerim 
C) Nübüvvet      D)Ayın Yarılması        
E) Ellerinin arasından su fışkırması

45. Aşağıdakilerden 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)

46. “De ki: İçinizdekini gizleseniz de, açığa 
vursanızda Allah her şeyden haberdardır.” 
(Ali İmran-29) ayeti Allah'ın hangi sıfatını 
konu edinmektedir? 

A) Kıdem                    B) İlim             
C) Vahdaniyyet          D) İrade                 
E) Kudret

47. Aşağıdaki anlayışlardan hangisi İslam 
düşüncesine uygundur? 

A) Depremde eksik malzeme kullandığı 
için binası yıkılan müteahhitin; 
“Allah'ın takdiri böyleymiş” demesi  

B) Sigara içen bir kimsenin; “Allah, 
bana doğru ve yanlış yolu gösterdi, 
ama ben tercihimi nefsime uyarak 
yaptığım için günahkarım” demesi  

C) İnsan tamamen özgür bir varlıktır. 
Kendi kaderini kendi çizer” demesi

D) Yüz kişiyi öldüren katilin; 
“Kaderimde böyle yazıyormuş” 
demesi      

E) Putlara tapan putperestin; “Allah 
dileseydi ben bunlara tapmazdım” 
demesi
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53. Aşağıdakilerden hangisi yemede içmede 
uyulması gereken ahlâk kurallarından 
biridir?

A) Su içerken bardağın içine nefes 
vermek

B) Lokma ağzında iken konuşmak
C) Lokmayı ağza göre almak ve iyice 

çiğnedikten sonra yutmak
D) Yemeğe önce küçüklerin  başlaması
E)  Yemeği soğutmak için yemeğin 

içine üflemek

54. Büyük  Türk bilgini olup, tıp alanında 
yazdığı kitaplar yüzyıllarca Avrupa'da 
okutulan ilim adamımız aşağıdakilerden 
hangisidir ? 

A) İmam-ı Gazali       B)Itri       
C) Maturidi                D)Fuzûlî
E) İbn-i Sina 

55. Peygamberimiz (sav) Mûte savaşında 
sancağı teslim ettiğinde “Eğer şehit olursan 
sancağı Cafer alacak…” Diye buyurduğu 
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Zeyd           B)Mus'ab bin Umeyr   
C) Halid bin Velid  D)Hz. Ali  
E) Amr bin Ass

56. ”Allah yolunda öldürülenler için ölü 
demeyiniz. Onlar ölü değil, diridirler; fakat 
siz farkında değilsiniz” şehitlerin 
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

57. *Çagırdıkları vakit hemen koşmak 
*Her işte onları memnun etmek
*Geçim sıkıntısı içinde iseler geçimlerini 
sağlamak
Yukarıdaki yargılar kimlere karşı 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 

48. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın 
bizzat var olması anlamına gelen sıfat 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyam binefsihi
B) Beka 
C) Kıdem
D) Muhalefetünlil Havadis 
E) Vücud

49. 

   I- Akıllı ve uyanık olması
  II- Doğru sözlü olması
 III- Güvenilir olması
Yukarıda I, II ve III de tanımları verilen 
kavramlar hangileridir?
�      I�             II�       III

A) Fetanet�            Sıdk�       İsmet
B) Sıdk     � Emanet      Fetanet
C) Sıdk�             Emanet      İsmet
D) Emanet� Fetanet�      İsmet
E) Fetanet            Sıdk�       Emanet

50.  Allah'a ortak koşan, Allah'ın dışında başka 
ilahların oluduğuna inanan kimseye ne ad 
verilir?

A) Mürted            B)Mümin           
C) Kafir                D)Fasık           
E) Müşrik

51. Peygamberimiz, “Kurtuluş yolu nedir?” 
Diye sorana aşağıdaki cevaplardan 
hangisini vermiştir?

A) Namaz kılmaktır.
B) İlim öğrenmektir.
C) Hacca gitmektir.
D) Dilini muhafaza etmektir.
E) Zekat vermektir.

52. Peygamberimiz (SAV) şöyle 
buyuruyor:”Kıyamet gününde insan, dört 
şeyden hesaba çekilmedikçe Allah'ın 
huzurundan ayrılamaz.” 

      Aşağıdakilerden 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
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58. On yıl Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in 
hizmetinde bulunan ve bu süre zarfında 
O'nun engin hoşgörüsüne şahitlik eden 
sahabe efendimiz aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Hz. Zeyd b. Harise(r.a)
B) Hz.Selman-ı Farisi(r.a)
C) Hz.Enes b. Malik(r.a)
D) Hz.Ebu Bekir(r.a)
E) Hz. Abdullah ibn Ömer(r.a)

59. Bu zafer, Anadolunun Türkleşmesini ve 
İslamlaşmasını sağlamış, İslam dininin 
batıya doğru yayılmasını hızlandırmıştır.
Yukarıda bahsi geçen zafer 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul'un Fethi   B) Malazgirt Savaşı 
C) Otlukbeli Savaşı    D) Kösedağ Savaşı
E) Çaldıran Savaşı

60.  "Bireyin malından, mülkünden, rahatından, 
gerektiğinde sahip olduğu imkânlardan 
Allah rızası için vazgeçebilmesi." Olarak 
açıklanabilen kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Fedakârlık        B) Sadakat 
C) Saadet              D) Huzur 
E) İyi niyet

61. 

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.

62. Hz. Aişe'ye Peygamberimizin ahlakı 
sorulduğunda aşağıdaki cevaplardan 
hangisini vermiştir?

A) O'nun ahlakı sevgi idi.         
B)  O'nun ahlakı Kur'an idi.
C) O'nun ahlakı iyilik idi.           
D) O'nun ahlakı ilim idi.
E) O'nun ahlakı İbrahimi idi.

63. 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 
karşılık insanoğlu aşağıdaki amellerden 
hangisini yaparsa kulluk vazifesini yerine 
getirmemiş 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

64. 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 aşağıdakilerden 
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.
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68. Çumra Anadolu Lisesi öğrencisi Ramazan 
teravih namazı için evlerinin yanındaki 
cami yerine 12 dakikada teravih kıldırıldığı 
gerekçesiyle diğer bir mahalledeki camiyi 
tercih etmektedir. Ramazan nefsine hoş 
gelmesine rağmen imamın namaz 
kıldırırken ta'dil-i erkana uymadığını fark 
ederek namazın sıhhatini içten içe sorgular 
olmuş, bu hususu bilen büyüklerine 
sormaya başlamıştır. Ramazan'ın aldığı 
cevaplardan hangisi namazın sıhhati  
açısından doğru verilmiş bir cevaptır?

A) Vacibi bile bile terk ettiği için 
namazın tekrarı vaciptir.

B) Namazı tekrar kılmaya gerek yoktur.
C) Cemaatin namazı sahih olmakla 

birlikte imam namazını tekrar 
kılması gerekir.

D) Namaz sonunda sehiv secdesi 
yapmak yeterlidir.

E) Namazın tekrarı gerekmemekle 
birlikte tekrar kılınması müstehaptır.

69. Kız Meslek Lisesinde öğrenci olan 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 dışında  aşağıdaki 
faaliyetlerden hangisini 
gerçekleştirebilir?

A) Namaz kılmak
B) Camiye girmek
C) Kuran-ı Kerime el sürmek
D) Kuran dinlemek
E) Kabe'yi tavaf etmek

70. 4 kişilik bir ailenin fıtır sadakası  buğday 
ve hurma cinsinden ne kadar tutar?

A) 5840 gr buğday – 11680 gr hurma
B) 6840gr buğday – 12680 gr hurma
C) 4840 gr buğday- 9680 gr hurma
D) 7840 gr buğday – 8680 gr hurma
E) 8840 gr buğday – 7680 gr hurma

65. Sular başlıca ikiye ayrılır: mutlak sular, 
mukayyet sular. Mutlak sular doğal sulardır. 
Mukayyed sular ise başka maddelerle 
karışık sulardır ve bu sularla abdest 
alınmaz, gusül yapılmaz.  Bu açıklamadan 
yola çıkarak aşağıdaki sulardan hangisi 
ile abdest alınmaz?

A) Van Gölü'nün suyu
B) Akdeniz'in suyu
C) Zemzem suyu
D) Pınar suyu
E) Gül suyu

66. Furkan, Çumra İmam Hatip Lisesi okul 
pansiyonunda kalmaktadır. Okul bahçesinde 
top oynarken Furkan'ın ayak bileği incinmiş 
ve hastanede alçıya alınmıştır. Akşam 
namazının yaklaştığını fark eden Furkan, 
ayak yıkamanın abdestin farzlarından 
olduğunu bilmekte ve bu halde nasıl abdest 
alıp cemaate yetişeceği hususunda 
arkadaşlarına sorular sormaktadır. 
Aşağıdaki cevaplardan hangisi Furkan'ı 
doğru yönlendirmiştir?

A) Namazını kazaya bırakmalısın.
B) Teyemmüm yapmalısın.
C) Alçıyı çıkarıp ayağını yıkamalısın.
D) Ayaklarını yıkamana gerek yok.
E) Alçı üzerine ıslak elle mesh etmen 

yeterlidir.
67. Hafta sonu tarlada çalışan Çumra Tarım 

Meslek Lisesi öğrencisi Muhsin, içme 
suyunun azaldığını ama bu arada ikindi 
namazı için aynı sudan abdest alması 
gerektiğini hatırlar. “Teyemmüm mü 
yapsam yoksa suyu mu kullansam?” 
İkileminde kalan Muhsin sonunda bütün 
abdest azalarını birer defa yıkayarak 
abdestini almış, böylece içmek için su da 
kalmıştır.
Muhsin'in aldığı abdest ile ilgili aşağıdaki 
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.
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71. Teşrik tekbirleri ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplamda 23 vakit farz namazdan 
hemen sonra söylenir.

B) Namaz kılmakla yükümlü herkese 
vaciptir.

C) Kurban kesmeyenlere sünnettir.
D) Kurban Bayramı arefesi, sabah 

namazında başlar.
E) Kurban Bayramının dördüncü günü 

ikindi namazında son bulur.

72. 25.03.2017 de sabah namazı için 05.30'a 
telefonunun alarmını kuran Ahmet, telefon 
saatinin gece otomatik olarak 1 saat ileri 
alınması sonucu sabah namazına 1 saat 
erken kalkmış namazını kılıp yatarken 
imsak vaktinin henüz girmediğini fark 
etmiştir. Ahmet'in sabah namazını tekrar 
kılması veya kılmaması gerektiği ile ilgili 
aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

A) Namazı tekrar kılmasına gerek 
yoktur; çünkü fecr-i kazipte de 
sabah namazı kılınabilir.

B) Namazı tekrar kılmasına gerek 
yoktur; çünkü her namazın ilki 
sahihtir.

C) Namazı tekrar kılması gerekir; çünkü 
namaz vakti girmeden kılınmıştır.

D) Namazı tekrar kılması gerekir; çünkü 
namazın sünneti terkedilmiştir.

E) Namazı tekrar kılması gerekir; çünkü 
namaz ta'dil-i erkanına uygun 
kılınmamıştır.

73. Hz. Aişe bir gün peygamberimize: “Ya 
Rasulallah, Kadir Gecesi'ne rastlarsam nasıl 
dua edeyim?” Diye sordu. Allah Rasulü 
şöyle buyurdu : ………………
Allah Rasulü'nün Aişe annemize öğrettiği 
dua aşağıdakilerden 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.”

74. Ayşe, lise son sınıf öğrencisidir. Sınıfta 
arkadaşlarına: “YGS'den 400 puandan fazla 
alırsam Vallahi sonuç açıklandığı hafta 
bütün sınıfı yemeğe götüreceğim.” Diye bir 
vaadde bulunmuş, YGS'den 415 puan 
almasına ve 1 ay geçmesine rağmen vaadini 
yerine getirmemiştir. Temel Dini Bilgiler 
kitabını okuyan Saliha, Ayşe'ye va'dini 
yerine getirmediğini ve yemini için keffaret 
gerektiğini hatırlatır. Saliha, Ayşe'ye 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.

75. İhrama girme ile ilgili aşağıdaki 
ifadelerden hangisi yanlıştır?

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.
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78. Ramazan ayında tarlada çalışan Mustafa, 

orucunu tutamayıp kazaya bırakmaktadır. Bu 

durumu çok da içine sindiremeyen Mustafa, 

konuyu bilgisine itimat ettiği kişilere sorunca 

aldığı cevaplardan bir daha ibadetlerini işlerine 

göre değil de işlerini ibadetlerine göre 

düzenlemesi gerektiğini, bu hususun Allah'a 

karşı bir aldatmaca davranış olduğu fikrini 

anlamıştır. Mustafa tövbe ederek hemen 

tutamadığı oruçları kaza eder, bir daha böyle bir 

davranışta bulunmaz. Mustafa'yı bu fikre iten 

ve pişman olmasını sağlayan cümle 

aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Ramazan ayında özürsüz olarak yiyip 

içen gününe gün kış mevsiminde 

orucunu tutabilir. Ayrıca her gün için bir 

fakiri doyurur.

B) Eğer ramazan orucuna başlamış olsaydın 

bir de kefaret orucu tutman gerekirdi. 

Şimdi kaza ile kurtarırsın.

C) Ramazanda özürsüz oruç tutmayan 

günah işlemiş ve Allah'a karşı gelmiş 

olur. Bunun için hemen tövbe edip 

orucunu kaza etmesi ve bir daha aynı 

hareketi tekrar etmemesi gerekir.

D) Ramazanda sahura kalkamayanlar 

tutamadıkları günleri ramazandan sonra 

müsait olduğu günlerde tutar.

E) Sıcak mevsimde rızık peşinde koşanın 

ibadetlerini kazaya bırakmasında bir 

sakınca yoktur. Nasıl olsa kışın kaza 

etmek için bol vakit olur.

79.  Çumra İmam Hatip Lisesinde talebe olan 

Mehmet'e dedesi “Evladım haftaya ameliyat 

olacağım ama hastanede yatarken namazımı 

nasıl eda edeceğim?” Diye bir soru sorar.Temel 

Dini Bilgiler kitabını okuyan Mehmet'in  

dedesine verebileceği cevaplardan hangisi 

yanlıştır?

A) Dedeciğim İslam'da güçlük yoktur 

namazını oturarak da kılabilirsin.

B) Dedeciğim eğer secde edemezsen imâ 

ile secdeni yapabilirsin.

C) Dedeciğim eğer oturmaya da gücün 

yetmezse yattığın yerden baş işareti ile 

kılabilirsin.

D) Dedeciğim eve dönünce kılamadığın 

namazların hepsini kaza edebilirsin.

E) Dedeciğim başını rükudakinden biraz 

daha eğerek secde etmeye çalış.

76.  Zekât ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

A) Allah'ın emri olan Zekât, bir sosyal 
yardımlaşma sistemidir.

B) Zekât her yıl ramazan ayında 
verilmesi gereken mâli bir ibadettir.

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.

77. Aşağıdaki durumlardan hangisi ramazan 
orucunu başka zamanda tutmayı mübâh 
kılan durumlardan değildir?

A) Bir hasta oruç tuttuğu takdirde 
hastalığının artacağını biliyorsa 
orucunu kazaya bırakabilir.

B) En az 90 km yolculuğa 15 günden 
fazla olmamak kaydıyla yola çıkan 
kişi orucunu kazaya bırakabilir.

C) Ölümle veya vücuduna zarar 
verileceği ile tehdit edilen kişi 
orucunu kazaya bırakabilir.

D) Gebe veya emzikli kadın oruç 
tuttuğu taktirde çocuğuna bir zarar 
geleceğinden eminse orucunu 
kazaya bırakabilir.

E) Aşırı sıcakta tarlada veya inşaatta 
çalışmak zorunda olan kişi orucunu 
kazaya bırakabilir.
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80. Çumra Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri cemaatle namaz 

kılmaya karar verirler ve öğrencilerden İbrahim imam olur 

diğerleri ise cemaat. Namazdan sonra imam olan 

İbrahim'in  sehiv secdesi yaptığını gören Ahmet, niçin 

sehiv secdesi yaptıklarını İbrahim'e sorar. İbrahim'in 

muhtemel cevapları arasında aşağıdaki 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.

Ebu Hüreyre radıyallahuanh'den rivayet edildiğine göre 

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah 

Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır:

- Adil devlet başkanı,

- Rabbine kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip 

büyüyen genç,

- Kalbi mescitlere bağlı Müslüman,

- Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da 

Allah için olan iki insan,

- Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine 

"Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit,

-Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli 

sadaka veren kimse,

- Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi." 

(Aşağıdaki 3 soruyu hadis-i şerife göre cevaplayınız.)

81. Hadis-i şerife göre Allah'ın rahmetinden ümidini 

kesmeyecek olan sınıflar arasında aşağıdakilerden 

hangisi sayılamaz?

A) Gençlik yıllarını namazlı-niyazlı dindar bir 

çizgide geçiren genç

B) Nefsini Allah'ın emirlerine muhalefetten 

korumuş, heva ve heveslerin, şehevî duyguların 

etkisine karşı koyup kulluğa sarılmış genç

C) Her türlü gayr-i meşru kadın-erkek ilişkilerinin 

kitle iletişim ve haberleşme vasıtalarıyla   

yaygınlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde nefsini 

koruyan kişi 

D) Allah için verdiği sadaka ve yaptığı iyilikleri 

mümkün olduğunca gizli yapan, gösteriş ve 

riyadan uzak kalmaya çalışan kimse

E) Zekatını, sadakasını, infakını özelikle kalabalık 

ortamlarda veren hesap eden veya dillendiren 

cömert kimse

82. Aşağıdaki yargılardan hangisi hadis-i şeriften çıkarılamaz?

A) Konuşmasını daha inandırıcı ve etkileyici kılmak için 

ağlayan hatipleri, insanları etkilediği ve müntesiplerini 

artırdığı için Allah Teala, himayesine alır. 

B) Allah Teala, kullarının sadece kendi rızasına yönelik 

amellerinden hoşnut olur ve onları, kimseden yardım 

görme imkanının bulunmadığı yerde himayesine alır.

C) Hadîs-i şerifte sayılan yedi sınıf insanın vasıfları ve 

yaptıkları, örnek alınacak üstün nitelikli işlerdir.

D) Her güzel ve makbul işin temelinde, sevdiğini Allah için 

sevmek gibi bir üstün meziyet bulunmaktadır.

E) Gönülleri Allah sevgisi, Allah için sevme, Allah için 

buğzetme duygusuyla diri tutmak lazımdır.

83. Hadis-i Şerifi ilk defa okuyan lise son sınıf talebesi Mehmet, 

ibadetlerini aksattığı için büyük bir pişmanlık duyar ve tövbe 

ederek bu vasıfları edinmeye çalışacağına dair kendi kendine 

söz verir. İlk olarak geçirdiği namazları kaza etmeye karar verir. 

Mehmet'in kılacağı kaza namazları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden 

hangisi yanlıştır?

A) Beş vakit namazın farzları ile vitir namazını kaza 

etmelidir.

B) Sabah namazını vaktinde kılamayan kimse aynı gün 

büyük kuşluk vaktine kadar sünneti ile birlikte farzını 

da kılar.

C) Kaza namazları gece kılınmalıdır.

D) Güneş doğarken, güneş tam tepe noktasında iken ve 

güneş batarken kaza namazı kılmak mekruhtur.

E) Sünnet namazların kazası kılınmaz.

84. Peygamber Efendimiz(SAV): "Lânete uğramışlardan olmaktan 

sakının" buyurdu. 

Bunun üzerine Ashap: 

– Bunlar kimdir. Ya Rasûlallah? diye sorunca, 

Peygamberimiz(SAV): 

– "Halkın gelip geçtiği yolu ve gölgelendikleri yerleri 

kirletenlerdir." buyurdu. 

İnsanların gelip geçtiği yolları, oturup kalktıkları ve dinlendikleri 

yerleri kirleterek başkalarının rahatsız edilmesi İslâm ahlâkı ile 

bağdaşmaz. Müslüman diğer insanları rahatsız eden 

davranışlarda bulunmaz, bulunmamalıdır. Bu parçadan aşağıdaki 

yorumlardan hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanların istirahat ettikleri park ve bahçeleri kirli 

bırakmak lanetlenmemize sebep olabilir.

B) Okul bahçelerindeki bank ve kamelyalara zarar 

vermek, onları kullanılmaz duruma getirmek İslam 

ahlakıyla bağdaşmaz.

C) Temizlik görevlisi olan yerlerde temizlik konusunda 

hassas olunmayabilir; sonuçta görevliler bu iş için var.

D) Temizlik imandandır; imanı sağlam bir kişi asla diğer 

insanları rahatsız eden bir pisliği orta yerde bırakmaz.

E) Lanetlenmekten korkan bir kimse toplu yaşam 

alanlarında herhangi bir kirliliğe sebep olmadığı gibi 

olanları da uyarır.
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87. “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)
Müşriklerin Müslümanlardan üç kat 
fazla olduğu Bedir savaşı sırasında nazil 
olan Ayet-i Kerime'den aşağıdakilerden 
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

88. Atölyede çalışırken kaza sonucu başı 
kanayan Çumra Endüstri Meslek Lisesi 
öğrencisi Fatih, öğle namazının geçmek 
üzere olduğunu ama kanamasının da ara ara 
devam ettiğini görür. Abdest aldığı halde 
kan akmaya devam ettiği için nasıl namaz 
kılacağını bilemez. Namazını geçirme 
korkusuna kapılan Fatih, Temel Dini 
Bilgiler öğretmenine durumunu ifade eder.  
Aşağıdaki cevaplardan hangisi fıkhi 
açıdan doğru olarak kabul edilir?

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.

85. Yahudilerde cumartesi yasağı olduğu gibi 

Müslümanlarda da Cuma namazı vaktinde yasak 

vardır. Yahudiler bu yasağı çiğnediği için (Bakara 

65)Allah tarafından maymunlaştırılmıştır. Cuma 

sûresinin 9. âyetinde beyan buyrulduğu gibi, her 

Müslüman cuma günü Cuma ezanı okunduğu andan 

itibaren, bütün şahsî işlerini bırakıp mutlaka camiye 

gitmek mükellefiyetindedir. Çünkü Cuma ezanı 

okunduktan sonra yapılan alışverişler, elde edilen kâr 

ve kazançlar, haram kılınmıştır. Cuma namazı bitene 

kadar, haramlık ve alışveriş yasağı devam eder. 

Kur'an-ı Kerim'den ilgili ayetleri okuyan, Anadolu 

Lisesi talebesi olan Hüseyin yukarıdaki çıkarımları 

tespit etmiş ve arkadaşlarına bazı tavsilerde 

bulunmuştur. Aşağıdaki cümlelerden hangisi 

Hüseyin'in Arkadaşlarına yaptığı yanlış bir tavsiyedir?

A) Ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın 

zikrine; hutbeyi dinlemek, cuma namazını 

kılmak için mabetlere gidin.Gevşeklik, 

tembellik göstermeyin.

B) Cuma vakti dünyevi işleri terk edip Allah'ın 

mabetlerine koşmak özür sahibi de olsa (kör 

vb) istisnasız bütün erkekler için de 

geçerlidir.

C) Dünyevî muameleleri geçici olarak bırakıp 

manen pek faydalı olan bir dinî vazifeyi 

yerine getirmeye çalışın.

D) Cumaya ait vazifenin kadrini takdir edebilen 

bir Müslüman, elbette ki: Bu vazifenin 

İfasını, her türlü fâni menfaatlere tercih eder.

E) Yahudiler, kendilerinin muhatap olduğu 

emirleri hafife alıp itaat etmedikleri için 

lanetlenip maymuna dönüştürülmüştür.

86. Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerden Şeyma, 

öğle namazı için abdest alırken abdest azalarından 

bazılarının önce solunu sonra sağını yıkamıştır. Bu 

durumu gören Kübra arkadaşını aşağıdaki 

cümlelerden hangisiyle uyarırsa doğru söylemiş olur?

A) Abdestinin olmadığını ve abdestini 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
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89. İhsan, öğle namazı için camiye geldiğinde cemaatin 

rükuda olduğunu görür ve cemaate uyar. İmam  

rükudan sonra son oturuşa oturur ve selam vererek 

namazı bitirir. İhsan aşağıdakilerden hangisini 

yaparsa namazını tam ve doğru kılmış olur?

A) İmam sağa selam verince “Allahuekber” 

diyerek ayağa kalkar ve baştan sona bütün 

rekatları kılar.

B) İmam sağa selam verince “Allahuekber” 

diyerek ayağa kalkar ve üç rekat daha 

namaz kılarak tamamlar.

C) İmam sağa selam verince “Allahuekber” 

diyerek ayağa kalkar  iki rekat daha kılarak 

namazını tamamlar.

D) Son rekatın kıyamında yetişemeyen imama 

uymaz namazını kendisi kılar.

E) İmama uyar imam namazı bitirince 

namazını tekrar kılar.

I- Gusle niyet etmek                                

II- Ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak

III- Gusle başlamadan önce abdest almak          

IV- Buruna su çekip yıkamak                                                 

V- Bütün vücudu yıkamak

90. Yukarıdakilerden hangileri guslün 

farzlarındandır?

A) I-III-V               

B) I-II-IV              

C) II-IV-V                 

D) III-IV-V               

E) II-III-IV

91. İmam Hatip Lisesi'nde okumakta olan Yusuf, camide 

sabah namazı kılarken taburenin üzerinde açık 

halde bulunan Kur'an'dan okumuş ve rekatın birini 

bu şekilde kılarak namazı tamamlamıştır. Bu 

durumu daha sonra arkadaşı Yavuz Selim'e 

anlatmıştır. Yavuz Selim'in vereceği cevaplardan 

hangisi doğru olur?

A) Namazda farz olan Kıraat olduğu için 

namazın geçerlidir.

B) Kur'an'a bakarak okuduğun için mekruh 

olmakla birlikte namazın geçerlidir.

C) Kur'an'a bakarak okuduğun için vacibi terk 

ettiğinden dolayı Sehiv secdesi yapman 

gerekirdi. Dolayısıyla namazın geçersizdir.

D) Namazda ayeti Kur'an'ın yüzünden okumak 

namazı bozar. Bundan dolayı namazın 

geçersizdir.

E) Kur'an'a bakarak okuduğun için daha fazla 

sevap kazanırsın. Dolayısıyla namazın 

geçerlidir.

92. Saatlerin bir saat geri alınacağını unutan Ahmet, 

akşam akıllı telefonunun alarmını sabah namazı 

vaktine ayarlamış ve yatmıştır. Geceleyin telefonu 

otomatik olarak saati bir saat geri almıştır.  Ahmet 

sabah namazı vaktinin geçmesine beş dakika kala 

tesadüfen uyanmış ve hemen abdest alıp namazını 

kılmaya başlamıştır. Ancak namaz kılarken güneşin 

doğduğunu fark etmiştir. Öğle namazından sonra 

cami imamına durumu anlatmıştır. İmamın 

vereceği hangi cevap doğru olur?

A) Namazı kılarken güneş doğduğu için 

namazın geçerlidir.

B) Namazın çıkmasına beş dakika kala 

namaz kılınmaz. Namazını kaza etmen 

gerekir.

C) Namaz kılarken güneşin doğması namazı 

bozar. Namazını kaza etmen gerekir.

D) Namaza geç kalkmanın sorumlusu sen 

değilsin. Namaz kılmamaktansa güneş 

doğsa bile namaz kılmak gerekir. 

Dolayısıyla namazın geçerlidir.

E) Bu durumda namazın geçerlidir. Ama ne 

olur ne olmaz sen kazasını da kılsan iyi 

olur.

93. Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının sahih 

olmasının şartlarından değildir?

A) Cumanın öğle vaktinde kılınması

B) Cuma kılınan yerin herkese açık olması

C) Namazdan önce hutbe okunması

D) Cuma kılınacak yerin şehir veya şehir 

hükmünde olması

E) Cumanın farzından önce iç ezan okunması

94. Dört rekatta bir selam verilerek teravih 

namazının cemaatle kılınışına dair 

aşağıdakilerden 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.
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98. Yusuf 2016 yılının Temmuz ayında arabasını 
satmış ve satıştan elde ettiği paraya da 90. 
gram  altın almıştır. 2017 yılı Mayıs ayına 
kadar bu altınlar Yusuf'un elinde kalmıştır. 
Mayıs ayına gelince Yusuf ihtiyacından 
dolayı altınları bozdurup yeni bir araba satın 
almış elinde de parası kalmamıştır.
Bu durumla ilgili aşağıdaki yargılardan 
hangisi doğrudur?

A) Altınlar elinde 10 ay kaldığı için 
Yusuf 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 
Yusuf'un elinde çıktığı için bu 
altınlardan zekat gerekmez.

E) Yusuf  hile yapmıştır. Bundan dolayı 
zekat vermesi gereken miktarın iki 
katını zekat vermelidir.

99. Aşağıdakilerden hangisine zekat 
verilmez?

A) Kardeşe                      
B) Yeğene                
C) Toruna           
D) Amcaya             
E) Teyzeye

100.İnsanoğlunun yaratılış gayesini 
aşağıdakilerden hangisi tam olarak ifade 
etmektedir?

A) Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek
B) Allah'ın yarattıklarını sevmek
C) İlim öğrenmek
D) Ana-babaya itaat etmek
E) Zengin olup zekât vermek

95. Tilavet secdesi ile ilgili aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?

A) Namazda iken secde ayetini okuyan 
kimse tilavet secdesini namazdan 
sonra da yapabilir.

B) Secde ayetini okuyan ve işitenin 
secde yapması gereklidir.

C) Namazda iken secde ayetini okuyan 
kimse Kur'an okumaya devam 
edecekse, secde ayetini okuyunca 
hemen tilavet secdesini yapar ve 
tekrar ayağa kalkarak okumaya 
devam eder.

D) Namazda iken secde ayetini okuyan 
kimse Kur'an okumaya devam 
etmeyecek ise, birkaç ayet daha 
okuyup rüku ve secdeye varır. 
Ayrıca tilavet secdesi gerekmez.

E) Namaz kılan bir kimse namazda 
olmayanın okuduğu secde ayetini 
işitirse namazdan sonra tilavet 
secdesini yapması gerekir.

96. Bozulan nafile bir orucun kazasının 
hükmü aşağıdakilerden hangidir?
A)Sünnet                  B) Vacip        
C) Müstehap            D) Haram        
 E) Mekruh

97. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem 
kaza hem de kefareti gerektiren 
durumlardan değildir?

A) Oruçlu olduğunu bilerek yemek 
yemek.

B) Oruçlu olduğunu bilerek sigara 
içmek.

C) Oruçlu olduğunu bilerek göze ilaç 
damlatmak.

D) Oruçlu olduğunu bilerek zemzem 
suyu içmek.

E) Oruçlu olduğunu bilerek cinsi 
ilişkide bulunmak.
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1. Arafat'ta öğle ve ikindi namazlarının öğle 
vaktinde birlikte kılınmasını ifade eden 
ibadet kavramı aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) İzar                         B)Rida                  
C) Cem'i takdim        D) Cem'i tehir         
E) Terviye

2. “Bilerek yalan yere yemin etmektir. 
Bunun bağışlanması için tövbe 
etmelidir.” Bilgisi verilen yemin çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yemin-i lağv     
B) Yemin-i gamus      
C) Yemin-i mun'akıde     
D) Hedy       
E) İzar

3. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı 
Kerim'de secde ayeti bulunan on dört 
sure içerisinde yer almaz?

A) Kehf suresi        B)Nahl suresi   
C) Rad suresi          D)Neml suresi    
E) Fussilet suresi

4. Cünüp olan bir kimse aşağıdakilerden 
hangisini yapabilir?

A) Kabeyi tavaf etmek       

B) Tilavet secdesi yapmak       

C) Kur'an okumak

D) Namaz kılmak              

E) Secdeye kapanıp Allah'a dua etmek

 

5. Namazla ilgili aşağıdaki hükümlerden 
hangisi yanlıştır?

A) 5 vakit namaz Medine'ye hicretten 
bir buçuk  yıl önce farz kılınmıştır.

B) İmandan sonra farzların en 
önemlisidir.

C) Namaz  kılmak cennete girmenin 
garantisidir. 

D) İnsanı Allah 'ın huzuruna yükselten 
bir  ibadettir.

E) Namaz dinin direĝidir.

6. Aşağıda örneklerì verilen namazlar ìçìn  
hangisi yanlıştır?

    [Kuşluk namazı-Teheccüd Namazı-      
Tahiyyatü'l-Mescìd Namazı]

A) Bunlara Müstehab ve Mendup  namazlar da 
denir.

B) Teheccüd Namazı ; Gece yarısından sonra 
kılınan en az 2 en çok 8 rekât namazdır.

C) Bu namazlar  farz namazlara bağlı olmadan 
kılınan nâfile namazlardır.

D) Tahiyyatü'l –Mescid namazı ömrümüzde bir 
defa dahi olsun kılınması gereken 
namazlardandır.

E) Bu namazlar, namaz kılmanın mekruh  
olduğu vakitlerde kılınamazlar.

7. Dinimiz, cemaatle namaz kılmaya büyük 
önem vermiştir. Cemaatle namaz kılan 
Müslümanlar birbirleri ile yakından tanışır, 
bilmeyenler, bilgili olanlardan yararlanır, iyi 
alışkanlıklar kazanır, zamanla kötü 
alışkanlıklardan vazgeçerler. Cemaate 
devam etmekle müslümanlar arasında 
karşılıklı sevgi meydana gelir, kardeşlik ve 
dayanışma duyguları kuvvetlenir, cemaatle 
namaz kılan müminler tek başına namaz
kılanlardan yirmi yedi kat daha çok sevap 
kazanır. Namazı cemaatle kılmanın 
hükmü nedir?

A) Sünnet-i Müekkede     

B) Farz-ı Kifâye    

C) Farz-ı Ayn     

D) Müstehap   

E) Sünnet-i gayr-ı müekkede

8. Ramazan Bayramı  1. günü ve Kurban 
bayramının  4 günü oruç tutmanın 
hükmü nedir?

A) Haram         

B) Müstehab        

C) Tahrimen  mekruh         

D) Vacib       

E) Müfsid

Not: İlk 100 soruda eşitlik sağlanması halinde 
bu sorulara verilen cevaplara göre değerlendirme yapılacaktır.
Cevaplamak zorunlu değildir.

www.cumra.bel.tr 

A

http://www.cumra.bel.tr


13.Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin 
eti yenir?

A) Zürafa         B) Kirpi                      
C) Şahin          D) İstakoz                       
E) Keler

14.Adak ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 
hangisi yanlıştır?

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.

15. Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(s.a.v)'in “Beş gece vardır ki onlarda 
yapılan dua geri çevrilmez.” 
Aşağıdakilerden hangisi hadis-i 
şerifte zikredilen gecelerden biri 
değildir?

A) Mevlit Kandili gecesi              
B) Regaib gecesi                             
C) Berat gecesi                
D) Cuma geceleri                                                            
E) Ramazan Bayramı gecesi

I- İhrama girmek                                 

II- Sa'y                                

III- Arafatta vakfe yapmak                              

IV- Müzdelifede vakfe                                                        

V- Ziyaret tavafı

9. Yukarıdakilerden hangileri haccın 

farzlarındandır?

A) I-II-IV                     

B) I-III-V                            

C) III-IV-V                      

D) II-III-V                  

E) I-II-III

10. Hac ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi 

yanlıştır?

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.

11. Hac ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 

yanlış bir ifadedir?

A) Erkeklerin ihram elbiseleri izar ve rida 

olmak üzere  iki parça örtüden ibarettir.

B) Kadınlar ihrama girerken elbiselerini 

çıkarmazlar.

C) Arefe gününden bir gün önce Arafat'a 

çıkılır.

D) Arefe günü Müzdelife'de akşam ve yatsı 

namazları cemaatle akşam vaktinde 

birlikte kılınır.

E) Arefe günü Arafat'ta öğle ile ikindi 

namazları cemaatle öğle vaktinde birlikte 

kılınır.

12. Aşağıdakilerden hangisi Kurban kesmek için 

gerekli şartlardan değildir?

A) Akıllı olmak                  

B) Nisap miktarı mal veya paranın üzerinden 

bir yıl geçmiş olmak

C) Hür olmak                    

D) Ergenlik çağına gelmiş olmak                      

E) Mukim olmak
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16. 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 
boşluklara gelmesi gerekenler hangi şıkta 
doğru sıralama ile verilmiştir? 

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

17. Mesh ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 
yanlıştır?

A) Abdesti bozan her şey meshi de 
bozar.

B) Mestleri ayaktan çıkaran bir kimse 
abdestli ise sadece ayaklarını yıkar.

C) Mest müddeti bittiği vakit eğer 
kişinin abdesti devam ediyorsa 
mestleri çıkarıp ayakları yıkamak 
yeterlidir.

D) Abdestli olan bir kimsenin 
mestlerinden sadece biri ayağından 
çıksa sadece mesti çıkan ayağını 
yıkaması yeterlidir.

E) Mest müddeti sona erdiği vakit kişi 
abdestli değilse yeniden abdest 
alırken ayaklar da yıkanır.

18. Yolcu (Seferi) namazı ile ilgili aşağıdaki 
bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Seferi imama uyan kişi seferi olmasa 
bile öğle namazının farzını  iki rekat 
kılar.

B) Seferi olan, mukim(seferi olmayan) 
olan imamın arkasında imamla 
birlikte selam verir(tam kılar).

C) Seferi olan kişi sünnet namazları 
isterse kılmayabilir.

D) Seferi olan kişi vitir namazlarını tam 
kılar.

E) Seferi olan kişi için Cuma namazı 
farz değildir.

19. Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı 
için doğru bir bilgi değildir?

A) Cenaze namazında rükû ve secde 
yoktur.

B) Cenaze namazını kılacak kişinin 
(özürlü değilse) ayakta kılması 
gerekir.

C) Cenaze namazı farz-ı kifaye 
olduğundan bazı Müslümanlar bu 
namazı kılarsa başkalarının 
kılmasına gerek kalmaz.

D) Er veya hatun kişi için aynı cenaze 
dûaları  okunur.

E) Cenaze namazının rükûnleri, dört 
tekbir ile kıyamdır. Selâm vermek 
vacibdir.

20. Ehil eşek ile katırın artığı olan sulardır. Bu 
gibi sularda pislik yıkanır. Başka temiz su 
varken abdest alınmaz, gusül yapılmaz.” 
Yukarıda bilgisi verilen mutlak sular 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Temiz olmayan sular
B) Şüpheli sular
C) Kendisi temiz olduğu halde başka 

şeyi temizlemeyen sular
D) Hem temiz, hem de temizleyici 

olmakla beraber kullanılması 
mekruh olan sular

E) Hem temiz, hem de temizleyici olup 
kullanılması mekruh olmayan sular

SINAV BİTTİ.
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