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İLİM ve HİKMET KİTABI İLK YİRMİ (20) HADIS SINAVI SORULARI 
 

 
 
 
 
 

 

1- Bir Hadis-i Şerif’e göre mü’min kişi ne sayesinde 

gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadet eden 

adamın derecesini elde eder? 

a) Gece namazı 

b) Güzel ahlak 

c) Ayda üç gün oruç 

d) İnfak 

 

2- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) ‘kendilerine söylenen uyarı, nasihat ve 

hikmetli sözleri işittikleri zaman bu uyarılardan 

etkilenmeyen ve yararlanmayan’ kimseleri 

aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir? 

a) Kepçe kulaklı 

b) Küçük kulaklı 

c) Huni kulaklı 

d) Kulaksız 

 

3- Bir adam Peygamber Efendimiz’e (sallallahü 

aleyhi ve sellem) gelip ‘hem sevap hem de 

şöhret kazanmak için savaşan kişi hakkında ne 

buyurursunuz, bu kişinin eline geçecek olan 

nedir?’ diye sordu.  

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) o adamla ilgili nasıl bir cevap vermiştir? 

 

a) O hem dünyasını hem de ahiretini kurtarmış 

olur. 

b) Onun eline geçecek olan hiçbir şeydir. 

c) Yaptığı işten yüzde elli oranında istifade 

eder. 

d) Adamın hiç değilse bir sevap düşüncesi var 

ya! 

 

 

4- Hadis-i Şeriflerde “İmanın en faziletlisi La ilahe 

illallah sözüdür” buyrulmaktadır. Hadis-i 

Şeriflerde belirtilen imanın en düşük derecesi ise 

aşağıdakilerden hangisinde doğru belirtilmiştir? 

a) İnsanlara eziyet veren şeyi yoldan kaldırmak 

b) Kötülüklere hiç değilse buğzetmek 

c) Utanmak 

d) Bir kötülük gördüğünde önce eliyle 

düzeltmek 

 

5- Bir Hadis-i Şerifte “Vücudun içinde bir et parçası 

vardır. O düzelirse bütün vücut düzelir. Eğer o 

bozulursa vücudun tamamı bozulur.” 

buyrulmaktadır? 

Bu et parçası aşağıdakilerden hangisidir? 

a) Beyin 

b) Mide 

c) Dil 

d) Kalp 

 

6-  

a) Allah ve Rasulün’ün kendisine her şeyden 

daha sevimli olması 

b) Sevdiği bir kimseyi sadece Allah için sevmesi 

c) Allah kendisini küfürden kurtardıktan sonra 

tekrar küfre dönmeyi ateşe atılmaktan daha kötü 

kabul etmesi 

Hadis-i Şerif’e göre yukarda belirtilen üç özellik 

kimde olursa, o kimse aşağıda belirtilen hangi 

şeyi elde etmiş olur? 

a) İmanın büyüklüğünü 

b) İmanın tadını 

c) İmanın inceliğini 

d) İmanın meyvesini 

Bu test kitapçığında 40 soru bulunmaktadır.    

 Testin tümü için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır.  
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7- Bir adam Peygamber Efendimiz’e (sallallahü 

aleyhi ve sellem) gelerek : ‘Ey Allah’ın Rasülü! 

Bana bir söz söyle ama özlü olsun dedi. Bunun 

üzerine Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi 

ve sellem) buyurdu ki: 

‘Namazını  ………………………… güzel kıl. Her 

ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni 

görmektedir.’ 

Yukardaki Hadis-i Şerif’te bırakılan boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

a) Sünnete uygun namaz kılan gibi 

b) İlk defa namaz kılan adam gibi 

c) Son namazını kılan adam gibi 

d) Uzun sureler okuyarak namaz kılan adam 

gibi 

 

 

 

8- “Kişi ile küfür ve şirk arasında 

…………………….. vardır.” 

Yukarıdaki Hadis-i Şerif’te bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

a) Kur’anı terk 

b) Güzel ahlakı terk 

c) Sadakayı terk 

d) Namazı terk 

 

 

 

 

9-  

I- Bir kişinin amelinin ………………. 

görmeden onu beğenmeye kalkmayın 

II- Ameller ……………… göre 

değerlendirilir. 

Birbiriyle ilgili olan bu iki hadis aşağıdaki  hangi 

şıkla tamamlanırsa doğru olur? 

a) Nasıl son bulduğunu – Sonlarına 

b) Nasıl başladığını – İlk zamanlarına 

c) Yarısına vardığını – yarısındaki durumuna 

d) Kaç yaşında yaptığını – Coşkuyla 

yapılmasına 

10- ‘Bir gece Rasulullah’ı  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) uyku tutmadı. Hanımlarından biri dedi ki: 

Ey Allah’ın Rasulü! Uykunuz mu kaçtı? 

Buyurdular ki: Evet.’ 

 O gece Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) uykusunu kaçıran şeyi nasıl izah 

etmiştir?  

a) Biraz fazla kaçırmışım. Hazımsızlık yaptı. 

b) Yanıbaşımda birkaç hurma bulup yemiştim. 

Onların zekât hurması olmasından 

korkuyorum. 

c) Sabah geç kalkmıştım. Daha uykum 

gelmedi. 

d) Fatıma’yı evlendirirken çok borçlandık. 

Borçlar uykumu kaçırdı. 

 

 

 

11- Bir Hadis-i Şerif’te “Sen bolluk zamanında Allah 

(cc) ile tanış (emirlerini yerine getir) ki, Allah da 

(cc) …………………..” buyrulmaktadır.  

Yukarıdaki Hadis-i Şerif’te bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

a) Darlık anında sana iyilikte bulunsun 

b) Senden razı olsun 

c) Seni insanlara sevdirsin 

d) Seninle meleklerine övünsün 

 

 

 

12- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) hangi iki organını koruyanın cennete 

gideceğini müjdelemiştir? 

 

a) El ve Ayak 

b) El ve Dil 

c) Ağız ve Cinsel organ 

d) Kulak ve Dil 
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13- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) hicret yolculuğunda sığındıkları 

mağarada tedirgin olan Ebu Bekir’e (ra) 

aşağıdakilerden hangisini söyleyerek teselli 

etmiştir? 

 

a) Ebu Bekir! Her zorluktan sonra bir kolaylık 

olduğunu bilmelisin. 

b) Üçüncüleri Allah (cc) olan iki kişiyi sen ne 

zannediyorsun? Üzülme Allah (cc) bizimle 

beraberdir. 

c) İstersem Allah (cc) bu kâfirlerin hepsini 

helak eder. Korkma! 

d) Allah (cc) diyor ki: “Ben kullarımın 

kalplerindekini bilir ve işlerini düzene 

koyarım.” 

 

 

14- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) ‘gerçek mücahidi’ nasıl tanımlamıştır? 

 

a) Savaş esnasında düşmanın ortasına dalan 

b) Bir münafığı adam akıllı haklayan 

c) Allah yolunda nefsiyle cihad eden 

d) Bir gecede Kur’an-ı Kerim’i hatmeden 

 

 

 

 

 

15- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) ‘Allah için, Rasulü için, Kitabı için, 

Müslümanların imamı ve bütünü için nasihatçı 

olmadan (samimi davranmadan) sabahlayan ve 

akşamlayan kimseler’ hakkında aşağıdakilerden 

hangisini buyurmuşlardır? 

 

a) İmanı tam değildir. 

b) Ahlakı güzel değildir. 

c) İmanın tadını almış değildir. 

d) Onlardan değildir. 

 

16- “Allah’tan (cc) başka ilah olmadığına, 

Muhammed’in  (as) Allah’’ın Peygamberi 

olduğuna şehadet getirinceye, namazı kılıp 

zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla 

emrolundum. Bunları yerine getirirlerse 

………………………. benden korumuş olurlar. 

Ancak İslam’ın hakkı bunun dışındadır ve 

hesapları da Allah’a (cc) aittir.” 

Yukarıdaki Hadis-i Şerif’te bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa doğru 

olur? 

 

a) Evlerini ve Barklarını 

b) Kanlarını / canlarını ve Mallarını 

c) Mallarını ve Mülklerini 

d) Yurtlarını ve Dinlerini 

 

 

 

 

 

 

 

17- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) savaşa gönderdiği seriyyelere savaşmak 

üzere gittikleri yerleşim yerlerinde hangi iki şeyi 

farkederlerse saldırmamalarını ve kimseyi 

öldürmemelerini tavsiye ederdi? 

 

a) Şadırvan görür ya da ilahi sesi duyarsanız 

b) Tesbih ya da türbe görürseniz 

c) Ezanı duyar ya da mescid görürseniz 

d) Yetimhane ya da minare görürseniz 
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18- Halid bin Velid (ra) birini öldürmek için 

Rasulüllah’tan (sallallahü aleyhi ve sellem) izin 

istedi. Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem): 

‘Hayır, belki namaz kılan bir kişidir’ buyurdular. 

Halid (ra) dedi ki: ‘Nice namaz kılan kişi vardır 

ki, diliyle kalbindekinin tam tersini söyler. 

Bunun üzerine Peygamber Efendimiz (sallallahü 

aleyhi ve sellem) nasıl cevap vermişlerdir? 

 

a) Halid doğru söyledin, öldür o adamı! 

b) Anladım ki Allah, Halid’e büyük bir iman 

vermiş. 

c) Ben insanların kalplerinin içindekini araştırmak 

ve göğüslerini yarmakla emrolunmadım. 

d) Adamı gizlice takip et, duruma göre hareket et. 

 

 

19- Bir hadisi şerifte ‘Size neyi yasakladıysam 

ondan uzak durunuz ve size neyi emrettiysem 

onda gücünüz yettiği kadarı yapınız.’ 

Buyrulduktan sonra bizden öncekilerin iki 

sebepten dolayı helak oldukları ifade edilmiştir. 

Bizden evvelkilerin helakına sebep olan bu iki 

şey aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Çok soru sormaları ve peygamberlerine 

muhalefet etmeleri 

b) Çok gülmeleri ve ağlamayı terk etmeleri 

c) Az soru sormaları ve peygamberlerine eziyet 

etmeleri 

d) Sadakayı açıktan vermeleri ve riyakarlık 

yapmaları  

 

  

20- Bir hadisi şerife göre ‘İnsanların en abidi (Allah’a 

(cc) en çok ibadet edeni) olmak’ aşağıdakilerden 

hangisiyle mümkündür? 

a) Devamlı abdestli olmakla 

b) Namazlardan sonra cemaatle musafaha 

etmekle 

c) Helal gıda yemekle 

d) Haramlardan sakınmakla 

21- “Bir kişi uzun yolculuklar yapmış,saçı sakalına 

karışmış,toz toprak içinde elini semaya 

kaldırarak ‘Ey Rabbim!’,’Ey Rabbim!’ diye dua 

eder.Ama adamın duaları Allah (cc) tarafından 

kabul edilmez.” 

Adamın dualarının kabul edilmeme sebebi 

bizlere aşağıdakilerden hangisiyle 

açıklanmaktadır? 

a) Üst başına çeki düzen vermemesi 

b) Yediğinin, içtiğinin, giydiğinin ve beslendiği 

şeylerin hep haram olması 

c) Adamın uzun uzun dua etmemesi 

d) Abdestsiz olarak dua etmesi 

 

 

22- Bir hadisi şerife göre  ‘abdestli bir kişi hangi iki 

durumdan emin olmadıkça abdestinin 

bozulduğunu’ düşünmemelidir? 

a) Bir ses işitmedikçe ya da bir koku 

almadıkça 

b) Bir ıslaklık görmedikçe ya da bir koku 

almadıkça 

c) Bir kanama hissetmedikçe ya da bir ses 

işitmedikçe 

d) Bir horlama duymadıkça ya da bir ıslaklık 

görmedikçe 

 

 

 

23- İnsanoğlunun bütün konuşmaları lehine değil 

aleyhinedir (menfaatine değil,zararınadır).Bir 

kısmı ise lehinedir. İnsanın lehine olan 

konuşmaları aşağıdaki şıklardan hangisinde 

doğru olarak belirtilmiştir? 

 

a) Cemaate karşı yaptığı konuşmaları 

b) İyiliği emretmek, kötülüğe engel olmak ve 

Allah’ı (cc) zikretmek için söylediği sözler 

c) Yalnız başına Allah’a (cc) dua ederken 

söylediği sözler 

d) Cihad meydanında söylediği sözler 
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24- Bir hadisi şerife göre hangi şey ‘kişinin 

Müslümanlığının güzelliğindendir?’ 

a) Kızmaması 

b) Çok salâvat getirmesi 

c) Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi 

d) İnsanlara dürüst davranması 

 

 

25- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) bir kimsenin Müslümanlığını 

güzelleştirmek şartıyla yaptığı her bir iyiliğe kaç 

kattan kaç kata kadar sevap yazılacağını 

müjdelemektedir? 

a) İki kattan yedi kata kadar (2 den 7 ye) 

b) On kattan yetmiş kata kadar (10 dan 70 e) 

c) On kattan yediyüz kata kadar (10 dan 700 e) 

d) Yüz kattan yedibin kata kadar (100 dan 7000 e) 

 

26- Bir Müslümanın kanı ancak üç durumdan biriyle 

helal olur. Yani ona ölüm cezası verilir. 

Aşağıdaki şıklardan hangisi bu üç durumdan 

birisi değildir? 

 

a) Dinini terk ederek İslam toplumundan 

ayrılan 

b) Evli olduğu halde zina yapan 

c) Haksız yere birisini öldüren 

d) Oruç tutmayan 

 

27- Bir hadisi şerifte ‘Kim Allah’a (cc) ve ahiret 

gününe iman ediyorsa’ şu şu işleri mutlaka 

yapmalıdır, şeklinde üç konuda tavsiyeler 

bulunmaktadır. Bu hadis-i Şerif’te geçmeyen 

tavsiye aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Allah’ın haklarını gözetsin. 

b) Ya hayır konuşsun ya sussun. 

c) Komşusuna ikramda bulunsun. 

d) Misafirine ikramda bulunsun. 

 

 

28- Bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyhi ve sellem) “Bir kulun 

………….. dosdoğru olmadıkça …………….. 

doğrulmaz. …………. doğrulmadıkça da 

…………. asla doğrulmaz. Komşusu kendisinin 

kötülüğünden emin olmayan kimse cennete 

giremez.” buyrulmaktadır. 

Yukarıdaki hadisi şerifteki boşluklara getirilmesi 

gereken kelimeler hangi şıkta doğru olarak 

verilmiştir? 

 

a) Dili – İmanı – Kalbi – İmanı 

b) Kalbi – İmanı – Dili – Kalbi 

c) Kalbi – Dili – Kalbi – İmanı 

d) İmanı – Dili – Dili – Kalbi 

 

 

 

 

29- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) ‘Müslümanların bir araya geldiklerinde 

Allah’ın (cc) zikrini yapmadan ve Peygambere 

salatü selam getirmeden dağılmamalarını, 

değilse bu oturumun kıyamet günü bir pişmanlık 

vesilesi olacağını ‘ bildirmiştir. 

Yukardaki hadisi şerifte  Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyhi ve sellem) Allah ‘ın (cc) zikrini 

yapmadan dağılan toplulukları aşağıdakilerden 

hangisine benzetmiştir? 

 

a) Doğu ile batı arasındaki mesafeye kadar 

cehennemden aşağıya düşmeye 

b) Kor ateş avuçlayan bir adama 

c) Eşek leşinin başından kalkmış adamlara 

d) Tadı acı, kokusu güzel olan reyhan bitkisine 
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30- Bir Hadisi Şerifte Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyhi ve sellem) “Cebrail bana 

komşuyu öylesine tavsiye etti,komşu hakkından 

o kadar çok bahsetti ki,artık komşuyu komşuya 

……………. kılacak zannettim.” buyurmuştur? 

Yukardaki hadisi şerifteki boşluk aşağıdakilerden 

hangisiyle doldurulmalıdır? 

 

a) Arkadaş 

b) Dünür 

c) Mirasçı 

d) Din Kardeşi 

 

 

 

 

 

31- Bir adam Peygamber Efendimiz’e (sallallahü 

aleyhi ve sellem) gelerek:  

“-Bana tavsiyede bulun dedi. Adam aynı soruyu 

defalarca tekrarladı. Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyhi ve sellem) her defasında 

‘öfkelenme’ diyerek karşılık verdi.” 

Aşağıdakilerden hangisi böylesine önemli olan 

öfkenin giderilmesini sağlayan şeylerden birisi 

değildir? 

 

a) Euzü çekmek 

b) Ayakta ise oturmak 

c) Bir şeyler atıştırmak 

d) Abdest almak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32- Sahabe-i Kiram Peygamber Efendimizin 

(sallallahü aleyhi ve sellem) ahlakını anlatırken 

onun çok utangaç olduğunu, hoşlanmadığı bir 

şey olduğunda bunun yüz ifadesinden 

anlaşılacağını söylemekte ve onun hayasını bir 

kimsenin hayasına benzetmektedirler. 

Sahabeler Peygamber Efendimizin (sallallahü 

aleyhi ve sellem) hayasını nasıl bir benzetmeyle 

açıklamaktadırlar? 

 

a) Bir alimin önünde oturan öğrenciden daha 

utangaçtı. 

b) Perde arkasındaki bakire kızdan daha 

utangaçtı. 

c) Yeni ticarete başlayan bir adamdan daha 

utangaçtı. 

d) Yeni konuşmaya başlayan bir çocuktan daha 

utangaçtı. 

 

 

 

33- Ebu Hureyre (ra) kendisine bir kelimenin anlamı 

sorulduğunda şöyle demiştir: 

‘Sen hiç dikenli bir yoldan geçtin mi? 

Evet, geçtim dedi. Ebu Hureyre(ra): 

Peki, oradan geçerken ne yaptın dedi. Adam: 

Yolda bir diken görünce yüz çevirdim yahut 

yolumu değiştirdim ya da üzerinden atladım’ 

dedi. Bunun üzerine Ebu Hureyre (ra): 

İşte o budur’dedi. 

Ebu Hureyre’nin (ra)  bir örnek üzerinden 

tanımlamasını yaptığı kavram aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) İhsan 

b) Sabır 

c) Şükür 

d) Takva 
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34- Bir Hadis-i Şerif’e göre İslam’ın ruhbanlığı 

(kendini ibadete adama biçimi) aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Cihad 

b) Zekât 

c) Hac 

d) Oruç 

 

 

 

 

 

35- Aşağıdaki hadis-i Şerif’i tamamlayınız? 

      “Günahına tevbe eden kişi ……………… ” 

 

a) Bir daha günah işlememelidir. 

b) Bir hocaya günah çıkarmalıdır. 

c) Herkese bunu bildirmelidir. 

d) Hiç günah işlememiş gibidir. 

 

 

 

 

 

36- Aşağıdaki ifadelerden hangisi haya (utanma 

duygusu) ile ilgili hadislerde geçen bir 

tanımlama değildir? 

 

a) Haya, imandandır 

b) Haya, hayırdan başka bir şey getirmez 

c) Haya, imandan bir şubedir 

d) Haya, kişinin imanının sınandığı bir şeydir 

 

 

 

 

 

 

 

 

37- Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve 

sellem) şöyle buyurdu: “Hiç şüphesiz 

Elhamdülillah ve Sübhanallah ve Lailaheillallah 

ve Allahü Ekber sözleri kulun günahlarını 

döker.Tıpkı ………………” 

Yukardaki hadisi şerifteki boşluk aşağıdakilerden 

hangisiyle doldurulmalıdır? 

 

a) Şu ağacın yapraklarının döküldüğü gibi 

b) Şu kayanın parçalanıp yere döküldüğü gibi 

c) Şu tohumların toprağa döküldüğü gibi 

d) Şu suyun ibrikten döküldüğü gibi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38- Peygamber Efendimizin (sallallahü aleyhi ve 

sellem) ‘insanın kendisini bir şey için hapsetmesi 

ve ona bağlanıp kalması anlamında’ “İşte bu 

sizin ribatınızdır!” diye üç defa söyleyerek bazı 

amellere teşvik etmiştir. 

Aşağıdakilerden hangisi bu teşvik edilen 

amellerden birisi değildir? 

 

a) Zahmetine rağmen abdesti tam almak 

b) Mescide çok adım atmak 

c) Bir namazdan sonra diğer namazı 

beklemek 

d) Yemeği sağ eliyle ve önünden yemek 
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39- Rasulullah’ın (sallallahü aleyhi ve sellem) 

seferlerinden birinde, yolculuk sırasında deve 

üzerinde bulunan ensardan bir kadın içi 

daralarak deveye lanet etti. Peygamber 

Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) bunu 

işitti. 

Bunun üzerine kadına aşağıdakilerden hangisini 

söylemiştir? 

a) Senin devende bir uğursuzluk var. Bunu 

elden çıkar.  

b) Bu devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi 

serbest bırakın. Çünkü o deve lanetlenmiştir. 

c) Sen Ensardan bir kadınsın. Laneti 

sevmezsin. Ama bu deve laneti hak etti. 

d) Hak etmediği halde deveye neden lanet 

ediyorsun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) :  “Sizden birinizin önünden bir nehir 

aksa ve bu nehirde her gün beş kere yıkansa, 

acaba üzerinde hiç kir kalır mı, ne dersiniz? 

Dediler ki: Onun kirlerinden hiçbir şey bırakmaz. 

Bunun üzerine Rasulullah (sallallahü aleyhi ve 

sellem) buyurdu ki:İşte bu ……………… 

misalidir. Allah (cc) onlar sayesinde bütün 

hataları siler.  

Yukardaki hadisi şerifteki boşluk aşağıdakilerden 

hangisiyle doldurulmalıdır? 

 

a) Beş cüz Kur’an’ın 

b) Beş kere Lailaheillallah’ın 

c) Beş vakit namazın 

d) Beş adet iyilik yapmanın 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz. 

 


