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         RİYAZÜ'S-SÂLİHÎN -  HADIS SINAVI SORULARI_1 

 

 

 

 

 

 

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) hangi iki organını koruyanın cennete 

gideceğini müjdelemiştir? 

 

a) El ve Ayak 

b) El ve Dil 

c) Ağız ve Cinsel organ 

d) Kulak ve Dil 

 

 

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- 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. 

5- 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 

 

 

 

 

 

6- 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 

 

 

 

 

 

7- Aşağıdakilerden hangisi kişinin cemaatle camide 

kıldığı namazın kişiye kazandırdıklarından birisi 

değildir? 

 

a) Evde kıldığı namaza göre 27 kat derece 

üstündür. 

b) Namaz için camide oturduğu müddetçe 

namazda gibi olur. 

c) Camiye girinceye kadar attığı her adımda 

derecesi yükseltilir. 

d) O gün kuran okumasa da okumuş gibi 

sayılır. 

 

 

 

 

 

Bu test kitapçığında 40 soru bulunmaktadır.    

 Testin tümü için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır.  
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8- Bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyhi ve sellem) ‘kulunun tevbesinden 

dolayı Allahu Teâlâ’nın (cc) sevincini’ 

aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir. 

 

a) Sizden birinizin ıssız çölde devesini 

kaybedip de tekrar bulduğundaki 

sevincinden daha fazladır. 

b) Sizden birinizin uzun süre yiyecek 

bulamayıp da karnını doyurduğu andaki 

sevincinden daha fazladır. 

c) Sizden birinizin okumayı söktüğü andaki 

sevincinden daha fazladır. 

d) Sizden birinizin büyük bir mal varlığına 

mirasçı olduğundaki sevincinden daha 

fazladır. 

 

 

9- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) peygamberlerden birini bize 

anlatıyordu.Kavmi o peygamberin yüzüne 

vurmuş ve kanatmışlardı.Bir yandan yüzünün 

kanını siliyor bir yandan da şöyle diyordu: 

“…………………” Yüzünden kan damlayan 

peygamberin söylediği söz aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Siz bana eziyet ettiniz. Allah da size eziyet 

etsin. 

b) Allah’ım ben bir şey demiyorum.Bunları 

sana havale ediyorum. 

c) Allah’ım kavmimi bağışla.Çünkü onlar 

bilmiyorlar. 

d) Bir peygamberi kanatmak de demek,yakında 

bileceksiniz! 

 

 

 

10- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) Huneyn Gününde ganimeti taksim etti. 

Bu bölüştürmeden memnun olmayan birisi ‘Bu 

taksimde adalet yoktur, bunda Allah’ın rızası 

gözetilmemiştir’ diyerek Peygamberimizi suçladı. 

Bunu duyan Rasulullah’ın  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) yüzünün rengi değişti ve “Allah (cc) ve 

Peygamberi adalet yapmazsa kim yapar” dedi. 

Sonra “Allah (cc) …………….. peygambere 

rahmet etsin, bundan daha çok eziyete uğradığı 

halde sabretti” buyurdu. 

Yukarıda bahsedilen peygamber 

Aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Nuh (as) 

b) Musa (as) 

c) İsa (as) 

d) Yakup (as) 

11- Bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyhi ve sellem) “Ademoğlunun bir 

dere altını olsa ikincisini ister.Onun ağzını 

……………… başka bir şey doldurmaz. Bununla 

birlikte Allah (cc) tevbe edenin tevbesini kabul 

eder.” buyurmaktadır.  

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

 

a) Topraktan  

b) Altından  

c) Kitaptan  

d) Hayırdan  

 

 

 

 

 

12- İbn-i Abbas (ra) dokuz –on yaşlarında bir 

çocukken Peygamber Efendimiz’in  (sallallahü 

aleyhi ve sellem) arkasında bulunuyordu. O gün 

orada ona ve onun şahsında hepimize bazı 

şeyler öğretti. 

Aşağıdakilerden hangisi İbn-i Abbas (ra) ve 

onun şahsında bize öğrettiklerinden birisi 

değildir? 

 

a) Allah’ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da 

seni gözetsin. 

b) Yardım isteyecek olursan Allah’tan iste. 

c) Bütün insanlık bir araya gelse ancak senin 

için Alalh’ın yazdığı bir faydayı 

dokundurabilirler. 

d) Kendine fayda vermeyen şeyi terket ki iyi 

Müslüman olasın. 

 

 

 

13- Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) zamanında iki kardeş vardı. Birisi ilim 

almak için peygamberimizin meclisine devam 

eder, diğeri ise işe giderdi.İşe giden kardeş 

kardeşini Rasulullah’a  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) şikayet etti. 

Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) ona nasıl cevap vermiştir? 

 

a) Olmaz böyle bir şey! Kardeşin yanlış 

yapıyor. 

b) Ne bilirsin! Belki ekmeğini onun yüzünden 

kazanıyorsun. 

c) Ne diyorsun! İlme saygın bu mu? 

d) Kardeşini bırak! Sen kendine bak. 
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14- Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve 

sellem) bir gün ashabını hayırlı işlere hemen 

davranmaya teşvik etti. Onlara ‘iyi işler yapmakta 

acele ediniz’ buyurdu. Sonra da ‘yoksa siz 

şunların mı başınıza gelip çatmasını 

bekliyorsunuz?’ diyerek bazı şeyler gelmeden 

önce harekete geçmeye çağırdı. 

Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste geçen 

şeylerden biri değildir? 

 

a) Ansızın gelen ölüm 

b) Azdıran zenginlik 

c) Saçma sapan söyleten ihtiyarlık 

d) İstemediğiniz halde size verilen bir vazife 

 

 

 

 

15- Bir Hadis-i Şerif’te ‘Sözlerin en hayırlısı Allah’ın 

(cc) kitabıdır. En hayırlı yol da Muhammed’in  

(sallallahü aleyhi ve sellem) gittiği ve gösterdiği 

hidayet yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan 

uydurulanlarıdır. ………………………..’ 

Yukarıdaki Hadis-i Şerif aşağıdakilerden hangisi 

ile tamamlanmaktadır? 

 

a) Her bid’at dalalettir (sapıklıktır). 

b) Bazı bidatlerde iyi olabilir. 

c) Sizden hayatta kalanlar çok ihtilaflar 

göreceklerdir. 

d) Bid’at deyip de geçme, dikkat et kendine! 

 

 

 

 

 

16- Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) ‘nefsini heva ve heveslerine tabi kılan ve 

Allah’tan (cc) olmayacak şeyler bekleyen kimseyi’ 

“aciz” olarak tanımlamıştır.  

Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem), 

‘kendisini devamlı sorguya çeken ve ölümden 

sonrası için çalışan kimse’yi aşağıdakilerden 

hangisiyle tanımlamıştır? 

 

a) Akılsız kimse 

b) İlgili kimse 

c) Akıllı kimse 

d) Gayretli kimse 

 

 

 

 

 

 

 

17- Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) Hayber günü Ali’ ye (ra) sancağı verdi ve 

ona şu tavsiyede bulundu: “Onların yanlarına 

kadar ağır ağır yürü, sonra onları İslam’a davet et 

ve Allah’ın (cc) ne istediğini onlara bildir. Allah’a 

yemin ederim ki ………………… , senin için 

kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır.” 

Yukarıdaki Hadis-i Şerif’te bırakılan boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? 

a) Bir müşriği öldürmen 

b) Allah’ın senin sayende bir kimseye hidayet 

etmesi 

c) Cihad meydanında bir gün yürümen 

d) Allah’ın seni ganimetlerle döndürmesi 

 

 

 

 

18- Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) bir Hadis-i Şerif’te müslümanı’elinden ve 

dilinden Müslümanların emniyette olduğu kimse’ 

olarak tanımlamıştır. Rasulullah (sallallahü aleyhi 

ve sellem) aynı hadiste muhaciri aşağıdaki 

tariflerden hangisiyle tanımlamıştır? 

a) En uzak bir memlekete göçen adam  

b) Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçınan 

kimse 

c) Devamlı yolculuklar yapan kimse 

d) Allah için memleketini terk edenlere evini 

açan adam 

 

 

 

 

 

 

19- Rasulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) birgün: 

‘Bir kimse yemin ederek bir müslümanın hakkını 

gasp ederse, Allah (cc) o kimseye cehennemi 

gerekli kılar ve ona cenneti de haram eder’ 

buyurdular. Bunun üzerine bir adam: ‘Ya 

Rasulullah, eğer o gasp edilen hak değersiz bir 

şeyse de mi?’ diye sorunca Peygamber 

Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve sellem) 

aşağıdakilerden hangisini cevap olarak vermiştir? 

 

a) Bu söylediğim, ederi on dinarı geçen 

şeylerle ilgilidir 

b) Evet, değersiz şeyleri kapsamaz 

c) İsterse misvak ağacından bir dal parçası 

olsun 

d) Küçük şeylerin hesabı sorulmaz 
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20- I-Karşılaştığında selam vermek 

II-Davetine icabet etmek 

III-Nasihat istediğinde nasihat etmek 

IV-Aksırıp hamdederse ‘Allah sana rahmet etsin’ 

demek 

V-Hastalandığında ziyaret etmek 

VI-Vefat ettiğinde cenazesine katılmak 

Yukarıda sayılan maddeler aşağıdakilerden 

hangisinin gerekleridir? 

 

a) Yapılmasında sevap olan hususlar 

b) Yapıldığında sevap kazanılan, 

yapılmadığında bir şey gerekmeyen konular 

c) Komşunun komşu üzerindeki hakları 

d) Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları 

 

 

21- Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in  

(sallallahü aleyhi ve sellem) gülme konusundaki 

edebidir? 

 

a) O, küçük dili görünecek tarzda coşkulu 

gülerdi. 

b) O, tebessüm ederdi. 

c) O’ nun güldüğü ya da gülümsediği hiç 

görülmemiştir. 

d) O, güldüğünde pişman olur, ağlardı. 

 

 

22- Bir gün Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi 

ve sellem) 'En büyük günahları size haber 

vereyim mi?’ buyurdular. Sonra da bunların 

‘Allah’a ortak koşmak ve ana babaya isyankâr 

olmak’ olduğunu açıkladılar. Sonra da diğer 

büyük günahı söylediler. Ama bunu o kadar çok 

tekrar ettiler ki sahabeler ‘Keşke Peygamber 

sussa’ diye temenni ettiler. 

Peygamber Efendimiz’in  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) sakındırmak için çokça tekrar ettiği bu 

günah aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Yalan söz ve yalan yere şahitlik 

b) Sadece tanıdığına selam vermek 

c) İyiliği emredip kendisi yapmamak 

d) Kötülüğü yasaklayıp kendisi yapmak 

  

23- Bir hadis-i şerifte ‘yaşından dolayı bir ihtiyara 

saygı ve ikramda bulunan gence’ Allah’ın (cc) 

nasıl muamele edeceği bildirilmektedir? 

a) O genç bu davranışıyla mukarreb melekler 

seviyesine yükselir. 

b) Allah da o gence uzun ömür verir. 

c) Allah da ihtiyarlığında ona hizmet ve 

ikramda bulunacak kimseler gönderir. 

d) Allah o gence bir hatim sevabı yazar. 

 

24- Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlıkla ilgili olarak 

Peygamber Efendimiz’in (sallallahü aleyhi ve 

sellem) tavsiyelerinden birisi değildir? 

 

a) Mü’minden başkasıyla düşüp kalkma! 

b) İnsan sevdiği ile beraberdir. 

c) İnsan dostunun dini üzeredir. Sizden biri 

kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin! 

d) Arkadaşını bırak kendine bak! 

 

 

 

 

 

25- Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) Ömer’e (ra) Yemen’den Üveys b.Amir 

(ra) adında biri gelecek. O Allah’a (cc) yemin 

edecek olsa Allah (cc) onu yemininde doğru 

çıkarır. Kendin için istiğfar ettirebilirsen yap 

(duası makbul bir adamdır), diye tavsiyede 

bulundu.  

Üveys b. Amir (ra) Ömer’e (ra) istiğfar edecek 

şekildeki bu düzeyi aşağıda belirtilen hangi 

ameliyle elde etmiştir? 

 

a) Onun bir annesi vardı. Annesine son 

derecede iyi bakardı,annesinin hizmetinde 

bulunurdu. 

b) Onun bir kulubesi vardı.Orada gün boyu 

Allah’a (cc) ibadet ederdi. 

c) Davud (as) orucu gibi her iki günün birini 

oruçlu geçirirdi. 

d) Onun büyük bir mal varlığı vardı.Hepsini 

Allah (cc) yolunda infak etti. 

 

 

 

 

 

26- Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz  

(sallallahü aleyhi ve sellem) ‘Benim rızam 

uğrunda birbirini sevenler için …………………. 

bile imrenecekleri derecede nurdan minberler 

vardır.’ buyrulmuştur. 

Yukarıdaki hadis-i şerifteki boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? 

 

a) Nebilerin ve Rasullerin 

b) Nebilerin ve Şehitlerin 

c) Gazilerin ve Şehitlerin 

d) Meleklerin ve Cinlerin 
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27- Bir hadis-i şerifte : “Allah-ü Teala (cc) yeri ve 

gökleri yarattığı gün yüz rahmet yaratmıştır.Her 

bir rahmet yerle gök arasını dolduracak kadardır. 

Bu yüz rahmetten yeryüzüne ……………. rahmet 

indirmiştir ki bu yüzden anne yavrusuna ve bütün 

mahlûkat biri diğerine merhametle muamele 

ediyorlar. Allah (cc) …………... rahmeti de 

mümin kullarına merhamet etmek için kıyamete 

bırakmıştır.” 

Hamdolsun ki böyle merhametli bir Allah’ımız var! 

Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yerlere 

getirilebilecek oranlar aşağıdaki hangi şıkta 

doğru olarak belirtilmiştir? 

 

a) 1 – 99 

b) 10 – 99 

c) 7 – 70 

d) 50 – 50 

 

 

28- Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) ‘gerçek güçlü adamı’nasıl tanımlamıştır? 

 

a) Güreşte insanları yenen 

b) Hiç günah işlemeyen 

c) Öfkelendiğinde kendine hakim, iradesine 

sahip olan 

d) Sadece tanıdıklarına selam veren 

 

 

 

29- Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) “………………………….. girmediği gibi 

Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme 

girmez.Allah yolunda uğraşırken meydana gelen 

tozla cehennemin dumanı birleşmez.” 

Yukarıdaki hadis-i şerifteki boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? 

 

a) Akan su bidona 

b) Harcanan para cebe 

c) Gelin olan kız eve 

d) Sağılan süt memeye 

 

 

30- Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz  

(sallallahü aleyhi ve sellem) “Eğer dünyanın Allah 

(cc) katında sivrisineğin kanadı kadar değeri 

olsaydı hiçbir kafire ………………… vermezdi.” 

Yukarıdaki hadis-i şerifteki boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? 

 

a) Oturacağı ev 

b) Çoluk çocuk 

c) Bir içim su 

d) Çok miktarda altın ve gümüş 

31- “………………….. malı azaltmaz. Allah 

başkalarını ………………… sebebiyle kulunun 

ancak şerefini artırır. Allah için ……………….. 

göstereni de Allah ancak yüceltir.” 

Yukarıdaki hadis-i şerifteki boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? 

 

a) Harcama – İdare Etmek – Tevazu 

b) Sadaka  - Affetmek – Tevazu 

c) Sadaka – Sevmek – Öfke 

d) Harçlık – Dinlemek – İlgi 

 

 

 

32- Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz  

(sallallahü aleyhi ve sellem) ‘mal ve makam 

düşkünü bir adamın dinine verdiği zarar’ 

aşağıdakilerden hangisinin zararına 

benzetilmiştir? 

a) Bir hurma tabağına saldıran iki aç çocuk 

b) Bir kervana saldıran iki aç harami 

c) Bir koyun sürüsüne saldıran iki aç kurt 

d) Bir çayırlığa saldıran iki aç inek 

 

 

 

 

33- Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz  

(sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurmaktadır:  

‘Şairlerin söylediği en doğru  söz Lebid’in şu 

sözüdür: İyi biliniz ki ……………………’ 

Yukarıdaki hadis-i şerifteki boşluğa 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

a) Allah’tan başka her şey yok olmaya 

mahkûmdur. 

b) Her koyun kendi bacağından asılır. 

c) Allah var keder yok 

d) Yiğit yıkıldığı yerden ayağa kalkar 

 

 

 

34- Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) : “Her ne zaman  iki işten birini seçmek 

zorunda kalırsa işlenmesi günah olmadığı sürece 

……………………… seçerdi. Günah olduğu 

takdirde ise ondan uzak kalırdı.” 

Yukarıdaki hadis-i şerifteki boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? 

 

a) En zorunu 

b) En meşakkatlisini 

c) En yaygın olanını 

d) En kolayını 

 

 



  
                                                                                                                                        
          Riyazü's-Sâlihîn (İmam-ı Nevevi) 

                                          
6 

 

35- Bir hadis-i şerifte ‘İsrailoğulları günaha 

daldıklarında alimleri onları sakındırdılar. Fakat 

israiloğulları günah işlemekten vazgeçmediler. 

Sonra günah işleyenlerle beraber oturdular ve 

onlarla yiyip içtiler. Bundan dolayı Allah (cc) 

…………………….’ 

Yukarıdaki hadis-i şerifteki boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile doldurulmalıdır? 

 

a) Onların kalplerini birbirine benzetti. 

b) İyileri affetti, kötüleri helak etti. 

c) Herkesi niyetiyle kabul etti. 

d) İyileri kötülerden beter etti. 

 

 

36- Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) bir hadis-i şerifte “Hiçbir çocuk babasının 

hakkını hakkıyla ödeyemez.” buyurmuş ancak bir 

şartla olursa olabilir diye de ilave edilmiştir.  

O şart aşağıdakilerden aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Her sabah ve akşam babasının elini öperse 

b) Babası hürriyetini kaybedip köle olup da onu 

satın alarak azad ederse 

c) Babasını sırtında taşıyarak kabeyi tavaf 

ettirirse 

d) Babasını çok sevdiğini her gün söylerse 

 

 

37- Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz  

(sallallahü aleyhi ve sellem) “……………….. 

kimse Allah’ın azap ve cezalandırmasının çok 

olduğunu bilseydi hiçbir kimse cenneti ümit 

etmezdi. ………………. de Allah’ın rahmetinin ne 

kadar çok olduğunu bilseydi, hiç kimse O’nun 

rahmetinden ümit kesmezdi.” buyurmaktadır. 

Yukarıdaki hadis-i şerifteki boşluklara sırasıyla 

aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

 

a) Kâfir - Mü’min 

b) Mü’min – Kâfir 

c) Mücahit – Müşrik 

d) Mü’min - Bidatçı 

 

38- I-Haram şeylere bakmamak 

II-Geçene eziyet etmemek 

III-Selam almak 

IV-İyiliği emredip kötülükten sakındırmak 

Peygamber Efendimiz  (sallallahü aleyhi ve 

sellem) yukarıda sayılanları aşağıdakilerden 

hangisiyle isimlendirmiştir. 

 

a) Evin hakkı 

b) Hocanın görevleri 

c) Yolun hakkı 

d) Hacının görevleri 

 

 

 

 

 

 

 

39- Bir insan eğer bir kötülük yapmaya niyetlenir de 

sonra vazgeçerse, bu adamla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

 

a) Allah (cc) onun için tam bir iyilik sevabı 

yazar.  

b) Allah (cc) onun için tam bir günah yazar.  

c) Allah (cc) onun için herhangi bir şey 

yazmaz. 

d) Allah (cc) onun için bir iyilik, bir de kötülük 

yazar. 

 

 

 

 

 

 

40- Bir kul Allah’a (cc) en çok hangi amel ve ibadetle 

yaklaşabilir? 

 

a) Nafile ibadetlerle 

b) Sünnet ibadetlerle 

c) Farz ibadetlerle 

d) Gece namazıyla 

 

 

 

 
Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz. 

 


