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Cevaplarınızı, optik kâğıda işaretleyiniz. 

 

1. Okuduğunuz kitabın yazarı kimdir?  
a- Abdülfettah el- Alim  
b- Yusuf el-Kardavi 
c- Abdülfettah Ebu Gudde 
d- Ebu Ala El Mevdudi 

 
 
 
2. Okuduğunuz kitabın Orijinal adı nedir? 

a- Hasaisu-t Tasavvuril Đslam 
b- Min Adabi’l Đslam   
c- El Alim ve-l Muallim 
d- Kasasu-n Nebi 

 
 
 
3. Değerli âlim Ruveym, oğluna nasihat ediyordu. 

Bu nasihatinde yapılan işlerde incelik ve 
kibarlığın işten daha fazla olması gerektiğini bir 
misalle anlattı. Bu misalde edep aşağıdakilerden 
hangisine benzetilmiştir? 

a- tuz 
b- hamur 
c- un 
d- ekmek 

 
 
 
 

4. Nezaket ve görgü kuralları (adab) için 
aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

a- Đslam dininin özü ve hedeflerinin 
gerçekleşmesi için yerine getirilmesi 
zorunlu pratiklerdir. 

b- Faydaları olan ancak yapılmadığında da 
mahsuru olmayan hususlardır. 

c- Đnsanların dilerse yerine getirip dilerse göz 
ardı edebilecekleri konulardır. 

d- Yerine getirilmeleri daha doğru bulunduğu 
için lütfen yapmaları gereken işlerdir. 

 
 
 
 
 
 

5. Kuşkusuz kibarlık ve yumuşaklık, bulunduğu 
şeyi………………Bir şeyden kibarlık alındığı 
zaman da onu …………….. 
Sırasıyla boşluklara gelecek doğru kelimeler 
aşağıdakilerden hangisidir? 

a- çirkinleştirir - güzelleştirir 
b- güzelleştirir – çirkinleştirir 
c- bozar – bozmaz 
d- aykırıdır – aykırı değildir 

 
 
 
 
 
 
 
6. Tabiinin büyüklerinden Katade insanın kendi 

evine girdiğinde ailesine selam vermesi 
gerektiğini, ailenin selam vermede önemsenmesi 
gerektiğini söylemiş ve bunu hoş bir sebeple izah 
etmiştir. 

Bu izah aşağıdakilerden hangisidir? 
a- Çünkü insan işe kendi evinden 

başlamalıdır. 
b- Çünkü sen ailene selam vermezsen 

başka insanlara inandırıcı olamazsın. 
c- Çünkü evler eğer orada Allah’ın adı 

anılıyorsa evdir. 
d- Çünkü onlar senin selamına en layık 

olan kimselerdir.  
 
 
 
 

7. Kitabımıza göre eve geldiğinde yanlarına 
girmeden önce geldiğini içeridekilere hissettirmek 
neden dolayı gereklidir? 

a- Ailede herkes sorumluluğunu bilsin diye. 
b- Aile toplumun en küçük örneği olduğu için. 
c- Ailenin fertlerini suçüstü yakalamak için 
d- Ailesine güvenmeyip de onları ani 

baskınlarla gözetleyen biri durumuna 
düşmemek için  

 
 
 
 

Bu test kitapçığında 40 soru bulunmaktadır.    

 Testin tümü için verilen cevaplama süresi 40 dakikadır.  
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8. Bir adam Peygamber Efendimiz (sav)’e “aynı 
evde kaldığım ve hizmetini gördüğüm Annemin 
odasına girerken de izin almalı mıyım?” diye 
sordu. Peygamber Efendimiz (sav) de “evet 
odasına girerken ondan izin almalısın” dedi ve 
bunu da ikna edici bir sözle açıkladı. 

Bu söz aşağıdakilerden hangisidir? 
a- Onu çıplak olarak görmek ister misin? 
b- O’nu izin almaya değer görmüyor musun? 
c- Annenin sen küçükken ne eziyetler 

çektiğini nasıl unutursun? 
d- Sen cennetin anaların ayağı altında 

olduğunu bilmiyor musun? 
 
 
 
 

9. Kapıyı aralıklı olarak üç kez çaldıktan ve “müsait 
olsaydı mutlaka açardı” kanaatine varılacak 
kadar bir süre bekledikten sonra kapı hala 
açılmamışsa ne yapmak gerekir?  

a- Oradan derhal ayrılmalı. 
b- Kapı açılıncaya kadar ısrar etmeli 
c- Pencereden içeriye girmeye çalışmalı. 
d- Kapının önünde saatlerce beklemek. 

 
 
 

10. Kapıyı / zili çalıp beklerken nerede durmak 
gerekir? 

a- Kapı açıldığında içerisini görecek şekilde 
kapının tam önünde. 

b- Kapı açıldığında içeriyi görmeyecek şekilde 
kapının sağ ve sol tarafında. 

c- Kapının tam karşısında. 
d- Yüzümüzü kapıya dönerek ve gözümüzü 

kapıya dikerek. 
 
 
 

11. Misafirlik için izin almak dinimizin bizden istediği 
şeylerden birisidir. Allah bu konu ile ilgili olarak  
“…size ‘dönün!’ denirse dönün. Bu sizin için en 
güzel olanıdır.” (Nur: 28) diye buyurmaktadır. Bu 
Kur’ani terbiyeye uymayan kişi bazı olumsuz 
durumlara sebebiyet verebilir.  
Kapıdan geri çevrilme dışında hangi olumsuz 
durum oluşabilir? 

a- Ev sahibi misafire bu ayeti okur ve içeri 
almaz. Misafirin küsmesine de aldırmaz. 

b- Ev sahibi müsait olmasa da içeri alır ama 
hatasını misafire hissettirir. Đkram etmez. 

c- Ev sahibi misafiri en güzel şekilde ağırlar, 
gidince de öfkesinden gıybette bulunur.  

d- Ev sahibi çocuklarına “evde yok” dedirtir. 
Böylece çocuklar da bu yalana alışır. 

12. Taziye (cenaze yakınlarını ziyaret) esnasında 
söylenen ayette “… ki onların başına gelen bir 
musibet esnasında “……………………..” derler. 
Ayetteki ifade aşağıdakilerden hangisidir. 

a- Muhakkak ki biz sabretmekle emredildik 
b- Muhakkak ki ölüm haktır. 
c- Biz muhakkak Allah’a aidiz ve ona 

döneceğiz. 
d- Muhakkak ki cennet ona yaklaştırılmıştır. 

 
 
 
13 ve 14. soruları aşağıdaki parçaya göre 
cevaplayınız. 
Genç o gün okuldan çıkar çıkmaz Cami’ye koştu. 
Ezan okudu ve kameti o yaptı. Hatta namazdan 
sonra cemaatin ısrarıyla güzelce bir de Kur’an 
okudu. Đmam ve cemaat gençten çok memnun 
oldu. Övgülerde bulundular. O gün artık hep 
Cami’ye gideceğine söz verdi kendi kendine. 
Sevincinden ne yaptığını bilmiyordu. Dışarıda 
ayağına bulaşan çamurlardan bile habersiz 
koşturarak apartmana girdi. Merdivenleri ikişer 
üçer çıktı. Zile arka arkaya basıp, bağıra bağıra 
annesine sesleniyordu. Arada bir de kapıya hızlıca 
vuruyordu. Kapı açılmadı. Annesi komşu 
gezmesine gitmiş olabilirdi. Hemen yandaki 
daireye yöneldi. Komşu dairenin kapısını ortaladı 
zile bastı. Birinci zilin sonucunu bile beklemeden 
arka arkaya zile basmaya başladı. Komşu kadın 
kapıyı açar açmaz karşısında genci buluverdi. 
Genç “annem sizde mi?” diye sorarken bir taraftan 
da içeriye göz atıyordu. “evet” cevabını alınca da 
sağ ayağı ile sol ayakkabısının ucuna bastı yarım 
yamalak çıkardı sonra da sağ ayakkabısını da 
yarım yamalak çıkarmış iken içeriye koşturdu.  
Ayakkabısının biri arkasından gitti diğeri de kendi 
kapılarına doğru fırladı. Komşu kadın şöyle bir 
“hasbinallah” çekti ayakkabıları topladı kapı önüne 
güzelce yerleştirdi ve kapıyı kapatıp içeri girdi. 

 
13. Yukarıdaki parçada genç önce güzel olan bir şey 

yaptı. Sonra da Peygamberimiz (sav)’in 
sünnetine ve dinimizin güzelliğine hiç de 
uymayan şeyler yaptı. Genç öğrencinin 
Peygamberimiz (sav)’in sünnetine ve dinimizin 
güzelliğine uygun davranışı aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a- Zile arka arkaya basıp, bağıra bağıra 
annesine seslenmesi  

b- “Annem sizde mi?” diye sorarken bir 
taraftan da içeriye göz atması 

c- Okuldan çıkar çıkmaz Cami’ye koşması, 
ezan okuması, kameti yapması, Kur’an 
okuması 

d- Çamurlu ayakkabısını yarım yamalak 
çıkarmış iken içeriye koşturması 
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14. Gencin yaptığı olumsuz şeylerin bazıları 
Peygamberimizin sünnetine muhalif 
davranışlardır. Aşağıdakilerden hangisi 
Peygamberimizin sünnetine uygun düşmeyen 
fakat gencin yaptığı olumsuz 
davranışlarındandır? 

a- Misafire bir bardak su bile olsa ikramda 
bulunmak  

b- Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak  
c- Hapşurunca “Elhamdülüllah” demek 
d- Kapı ilk açıldığında ev sahibinden izinsiz 

içeriye bakmak 
 
 
 
 
 
15. Kapalı, gizli, kilitli hiçbir dolap, sarılı kese, kasaya 

bakmak dinimize göre yasaklanmıştır. Bunu 
yapanlar da güvenlerini yitirirler. Aşağıdakilerden 
hangisi Allah’ın sevmediği ve yapanı da güvensiz 
duruma düşürecek olan davranıştır?  

a- Arkadaşının gönüllü olarak verdiği 
defterinin her sayfasını karıştırmak. 

b- Evdeki misafir odasının çekmecelerini 
karıştırmak. 

c- Annenin akşam yemeği için hazırladığı ve 
ortada duran tatlıdan bir parça aşırmak. 

d- Arkadaşının cep telefonunu model ve tipine 
bakmak için aldığında “tuş kilidini” açıp 
mesaj ya da fotoğraflara bakmak.   
 
 
 
 
 
 

16. Bir mecliste yaşı küçük olanın orada söz 
almadan konuşması doğru değildir. Fakat bu 
engel bazı hallerde kaldırılmıştır. Engeli kaldıran 
şartlar hangileridir. 

a- Mecliste sözü geçen kişinin yakını olmak 
b- Kendisine sorulmak ve doğru bilgi sahibi 

olmak 
c- Konuşulanlardan sıkılmış olmak. 
d- Meclis ortamına neşe vermek istenmesi 

halinde konuşmak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Đbn-i Arabi şöyle demiştir: 
“Hikmete ermiş bazı insanlar dediler ki; iki kişi 
zalimdir. Bunlar; kendisine nasihat edilip de 
bu nasihati ……………… kimse ile kendisine 
sıkışık bir mecliste yer verilip de 
………………… kişidir. 
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere 
aşağıdaki kelimelerden hangileri 
gelmelidir? 

a- dinlemeyen- teşekkür etmeyen 
b- dinleyen – teşekkür eden 
c- unutan – büyüklenen / gururlanan 
d- günah vesilesi yapan – bağdaş kurup 

oturan 
 
 
 

18. Allah Rasulü (asav) şöyle demiştir: “ Razı 
olunmadığını bile bile bir topluluğun 
konuşmalarına kulak verenin iki kulağına kıyamet 
gününde ………….. dökülür.  
Hadiste kıyamet günü kulağa dökülecek olan 
şeyin ne olduğu bildirilmektedir? 

a- eritilmiş bakır  
b- ateş 
c- kurşun 
d- kaynar su 

 
 
 
19. Baban ve kardeşin senin yanında gizlice 

konuşmuş olsa aynı davranışı senin de içinde 
bulunduğun üç kişi içinde sen yapar mıydın? 

a- Evet yapardım. Çünkü arkadaşlarım bunu 
sorun etmez. 

b- Evet yapardım. Ama arkadaşıma da 
özrümü bildirirdim. 

c- Hayır yapmazdım. Arkadaşımın kötü 
düşünmesini ve üzülmesini istemem. 

d- Hayır yapmazdım. Benim hiç gizlim saklım 
yok.  
 
 

20. Hadis alimi Mübarek el Kerhi öğrencisine 
“yanında saygı duyduğun biri ile yürürken neye 
dikkat etmesi gerektiği” hususunda tavsiye de 
bulunmuştur.  
Siz bu tavsiyeye uymak istiyorsanız, 
babanızla birlikte yürürken babanızın ne 
tarafında yürürsünüz.  

a- Sağından  
b- Arkasından 
c- Solundan 
d- Önünden 
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21. Peygamber (as) Uhud günü şehit olanları 
defnederken ikişer ikişer kabre koymuştu. Kabre 
koyacağı iki kişiden ilkini ashabına (şehitlerle 
ilgili) bir soru sorarak belirliyordu. Şehitler 
hakkında sorduğu o soru neydi? 

a- Hangisi daha çok Kur’an ezberlemişti? 
b- Hangisi daha çok hadis biliyor? 
c- Hangisi daha çok ahlaklıydı? 
d- Hangisi daha iyi Kur’an biliyor? 

 
 
 

22. Evinize 10 kişilik bir misafir gurubu gelse ve 
içlerinden bir tanesi hem yaşça büyük olsa hem 
de bilgide üstün olsa bu misafirlere hizmettiniz 
nasıl olurdu? 
a- Ben zaten hizmet etmem; babam hizmeti 

kendi yapar. 
b- Yaşa – başa bakmam sağdan başlar giderim. 
c- Büyük olan ve bilgi sahibi olandan başlar 

onun solundan devam ederim. 
d- Büyük olan ve bilgi sahibi olandan başlar 

onun sağından devam ederim. 
 
 
23. Bir gün Peygamber (sav)’e bir adamın geldiği ve 

“Ey Allah’ın Peygamberi kendisi ile iyi 
geçinmeme en fazla layık ve hak sahibi olan 
kimdir?” diye sorduğunda Peygamber (sav)’in 
cevabı ne olmuştu? 

a- Annen. ( 3 kez) sonra baban 
b- Annen (1 kez) sonra baban sonra 

kardeşlerin. 
c- Deden – baban ve annen 
d- Annen (üç kez) başka kim olabilir ki. 

 
 

24. Tabiinin ileri gelenlerinden Tavus bin Keysan  
“dört kişiye hürmet etmek sünnettendir” 
dediğinde aşağıdakilerden hangisi bu dört kişinin 
içinde sayılmamıştır? 

a- Alimler 
b- Yöneticiler 
c- Misafirler 
d- Babalar 

 
 

25. Aşağıdakilerden hangisi evimize bir misafir (çok 
yakınımız da olsa) geldiğinde yapılacak 
şeylerden değildir? 

a- Olduğumuz gibi görünmek, doğal olmak evi 
olduğu gibi bırakmak 

b- Temiz havlu tutmak. 
c- Güzel kokular ikram etmek.  
d- Ailemize (özellikle de bayanlara) ait kıyafet 

ve fotoğrafları görünürden kaldırmak. 

26. Mikdad bin Esved Peygamber (sav)’i anlatırken 
O’nun (sav) gece namazına kalktığında uyuyanı 
rahatsız etmeyecek kadar bir sesle namaz 
kıldığından bahsetmektedir. Yani Peygamber 
(sav) ibadet ederken bile kimseyi rahatsız 
etmemiştir. 
Aşağıdaki durumlardan hangisi Peygamber 
(sav)’in bu anlayışına uygun bir davranıştır? 

a- Cemaatle kılınan bir namazda rükuda, 
secdede ve tahiyyatta yanındakinin 
duyacağı kadar sesli olmak 

b- Anne-baba senden yardım isteyince şu an 
Kur’an okuduğunu söyleyip gitmemek. 

c- Yaşlı ve çocukların da bulunduğu bir 
cemaate sevap olur ümidiyle kıyamı uzun 
namaz kıldırmak. 

d- Cuma namazında imamın hutbeyi kısa ve 
özlü tutması.  
 
 
 

27. Hadiste anlatıldığı şekliyle hasta bir kardeşini 
ziyarete giden mü’min nerede ağırlanır. 

a- Odanın başköşesinde 
b- Hastanın yanı başında 
c- Cennetteki havuzun başında 
d- Cennet hurfesinde (cennet nimetleri içinde) 

 
 
 
 

28. Hasta ziyaretinde en çok neye dikkat edersiniz? 
a- Odasının güneş alıp almadığına dikkat 

ederim 
b- Hastalığı ve doktorunun tedavisi ile ilgili 

yorum yapmam. 
c- Kur’an okuyup okumadığını sorarım. 
d- Konuşan herkesi sustururum. 

 
 
 

29. “Yaşamında pek çok öğüt verdin sözlerinle 
  Bu gün her zamankinden çok tesir etti 
sessizliğin” 
Yukarıdaki mısrada ölümden bahsedilmiştir. 
Kitabımızın Cenazelere Katılmak kısmında 
yakınımız vefat ettiğinde cenazesine katılmamız 
gerektiğinden ve bir öğütçünün bize öğüt 
vermesinden bahsedilir. Etkili bir öğütçü olan 
ölüm neye benzetilmiştir?  

a- En büyük uyarıcı 
b- Sessiz vaiz 
c- Sessiz gemi 
d- Ahiret yolcusu 
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30. Peygamber (sav) bir hadiste müslümanın 
müslüman üstündeki beş hakkından 
bahsetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu beş 
şeyden değildir? 

a- Komşusuna yardımcı olmak 
b- Hastalığında ziyaret etmek 
c- Selamını almak 
d- Vefat ettiğinde cenazesine katılmak 

 
 
 
 

31. Peygamber (sav) in “Elbette göz ağlar kalp 
üzülür. Fakat biz her halükarda ancak 
Rabbimizin razı olacağı sözü söyleriz. Ey ……., 
muhakkak ki senin ayrılığın bizi çok üzdü.” dediği 
ölen çocuğu hangisidir?  

a- Rukiye 
b- Đbrahim 
c- Ümmü Gülsüm 
d- Kasım 

 
 
 
 
32. Hucurat suresinde müminlerin konuşurken 

yüksek sesle konuşmamaları ve konuşurken 
Peygamber (sav) in sesinden daha yüksek sesle 
konuşmamaları hususunda çok ciddi bir uyarı 
gelmiştir. Hatta bu hatayı yapanların işledikleri 
amellerinin bile boşa gideceği söylenmiştir. 
Ashab bunun üzerine konuşmalarına ve ses 
tonlarına çok dikkat etmeye başladı. Hele 
içlerinden bir tanesi öyle hassas davranmaya 
başladı ki, Peygamber (sav) ile konuşurken fısıltı 
ile konuşmaya başladı. Bazen o kadar sessiz 
konuşurdu ki kendisinden söylediklerinin tekrar 
edilmesi bile istenirdi. 
Bu hassasiyet sahibi sahabe kimdir? 

a- Ebu Bekr (ra) 
b- Ebu Zer (ra)  
c- Osman (ra) 
d- Ömer (ra) 

 
 
 
 
33. Oğluna “konuşurken sesini yükseltme” diye 

tavsiyede bulunan kimdir? 
a- Lokman (as) 
b- Nuh (as) 
c- Đsa (as) 
d- Đbrahim (as) 
 
 
 

34. Bir gün Abdullah bin Avn Basri’yi annesi çağırır. 
Abdullah annesinin yanına gelir ve biraz konuşur. 
Sonra hemen gider ve iki köle azad eder. 
Abdullah’a iki köle azad ettiren olay nedir? 

a- Abdullah’ın köleleriyle olan özgürlük 
anlaşması için gerekli parayı 
karşıladıklarını annesinden öğrenir ve 
anlaşmayı yerine getirir. 

b- Annesinin hastalığının iyileşmesi için 
Allah’a salih bir amelle dua etmek istedi. 

c- Abdullah annesiyle konuşurken sesini bir 
anlık yükseltivermiştir. 

d- Annesi daha önce köle azad etmeyi 
adamıştı. Oğlundan bu adağını yerine 
getirmesini istedi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. “Ortak olma, biri konuştuğunda sözüne, 

  Vakıf olsan da ayrıntılarına ve özüne” 
   Diyen bir kimse hangi tavsiyede bulunmuş 
olabilir? 

a- Sözün bitmesini bekle. Đyice dinle ve anla. 
b- Sakın lafa karışma kabak senin başında 

patlar. 
c- Birinin sözüne ortak olursan yanlışına da 

ortak olursun. 
d- Bildiğin şeyi bile söyleme ki ahlakın 

güzelleşsin. 
 
 
 
 

36. Kimi zaman bir mecliste ya da bir sınıfta bir kişiye 
soru sorulur da soru sorulmayan başka birisi 
hemen araya girer. Hadis hafızı Ebu Ömer ez-
Zahid’e birisi bir soru sorar. Hafız Ömer soruyu 
cevaplamadan yanındaki kişi hemen cevap verir. 
Hafız Ömer adama kızar ve “gereksiz işleri iyi 
biliyorsun” dedi.  
Lokman Hekim’in oğluna tavsiyesinde bu 
durumun soru sorulan kişi üzerinde hangi 
olumsuz etkiyi oluşturduğunu görürüz?   

a- Bilgili ve saygılı bir duruma getirir. 
b- Küçümsenmiş ve itibarı düşürülmüş olur. 
c- Etrafındakilerin ayıplamasına neden olur. 
d- Cahil konumuna düşürür. 
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37. Peygamber (sav) : “Nikâhta helal ve haramın 
ayrımı, ses ve teftir.” Demiştir. Alimler bu hadisi 
yorumlarken “ses”ten kastın ne olduğunu ifade 
ederlerken ne demişlerdir? 

a- Eğlencenin düğünün şartı olduğu yoksa 
geçersiz olacağı 

b- Tef ve şarkı sünnettir, uygulanması gerekir. 
c- Tef ile şarkı arap geleneğidir dinin şartı 

değildir. 
d- “Ses” ten kasıt evliliğin duyurulmasıdır. 
 
 
 
 

38. Müslümanların başına gelen güzel her şeyde 
Peygamber (sav)’in tavrının dua etmek olduğunu 
görürüz. Kuru bir tebrik ve temenniden ibaret 
değildir. Evlenen kişiler hakkında da sünneti 
budur.  
Bu sünnet çerçevesinde evlenenlere 
aşağıdakilerden hangisini söylemeyiz? 

a- Allah evliliğinizi size sizi de birbirinize 
mübarek etsin 

b- Allah seni eşine eşini de sana mübarek 
etsin. 

c- Bolluğa kavuşun ve çocuklarınız olsun 
d- Allah bu evliliğinizle size hayır ve bereket 

ihsan etsin. 
 
 
 
 

39. Halife Memun “tartışarak öğrenmeyi” başka bir 
öğrenme biçimiyle kıyaslayarak şunu demiştir: 
“tartışarak öğrenmek sadece ………… 
öğrenmekten daha sağlamdır.”   
Kıyaslamada boş bırakılan yere aşağıdaki 
kelimelerden hangisi gelmelidir?  

a- izleyerek 
b- dinleyerek 
c- sorarak 
d- okuyarak  
 
 
 
 

40. “Size geldik biz size geldik  
Size de bize de selam verdik 
Eğer kırmızı altınımız olmasaydı 
Kimse semtine uğramazdı 
Esmer buğdayınız olmasaydı 
Bakire kızlarınız şişmanlamazdı” 
 
Düğünlerde şarkıya ancak cinsellik, haram ya da 
şirk olmadığı sürece müsaade edilmiştir. 
Yukarıdaki şiir sözleri de zararsız şarkı sözlerine 
dahildir.  
Yukarıdaki bu dizeleri kimin ağzından 
duymaktayız? 

a- Peygamber (as) 
b- Ebu Bekr (ra) 
c- Medineli bir şarkıcı cariye 
d- Aişe (ra) 

 

 

 

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz. 


