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         RİYAZÜ'S-SÂLİHÎN -  HADIS SINAVI SORULARI_2 

 

 

 

 

 

1. Rasulüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) 

yemeğe başlarken Besmele çekmeyi, sağ elle, 

önünden yemeyi ve ayrı ayrı kaplardan yememeyi 

tavsiye etmiştir. Şayet kişi yemeğe başlarken 

Besmeleyi unutursa ne yapmalıdır? 

 

a) Bismillahi evvelühü ve ahiruhu der ve yemeğe 

devam eder. 

b) Yemek yemeği bırakır. 

c) Unutturduğu için şeytandan Allah’a sığınır. 

d) Hiçbir şey yapmadan yemeğe devam eder. 

 

2. Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) yemek 

yediğinde üç parmağını yalar ve şöyle buyururdu: 

“Herhangi birinizin yiyeceğinden bir parça yere düşerse 

onu alsın, üzerine yapışan şeyleri temizledikten sonra 

da yesin, onu şeytana bırakmasın.” 

Kaptaki yemeğin de tamamen bitirilmesini emreden 

Rasulüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) bunun 

gerekçesini nasıl açıklamıştır? 

 

a) Tabağı temizlemiş olursunuz. 

b) Yemeği israf etmeyiniz. 

c) Yemeğin hangi parçasında bereketin olduğunu 

bilemezsiniz. 

d) Böylece açlığınızı iyice giderebilirsiniz. 

 

3. Ümmetin erkeklerine haram, kadınlarına ise 

helal kılınan iki şey aşağıdakilerden hangileridir? 

a) Altın ve gümüş kaplardan yemek ve içmek. 

b) İpek giyinmek ve altın takmak. 

c) Yüzüstü veya sol tarafına yatmak. 

d) Lüks ve uzun giyinmek. 

4. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem), Hz. 

Ali’nin oğlu Hasan (ra)’ı öpmüştü. Bunun üzerine Akra 

ibni Habis: “Benim on tane çocuğum var, fakat 

bunlardan hiç birini öpmedim, dedi. Rasûlullah 

(sallallahü aleyhi ve sellem), bu kişiye nasıl karşılık 

vermiştir? 

a) Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. 

b) Sen kalbi taşlaşmış birisin. 

c) Senin hiçbir amelin kabul olmaz. 

d) Ben torunlarımı çok severim. 

 

 

5.  “Herhangi bir kul sıkıntıya düşer 

de:………………………….“Ey Allah’ım uğradığım 

musibetin ecrini ver ve bana bunun daha hayırlısını 

lutfet diye dua ederse Allah, onu uğradığı sıkıntıdan 

dolayı mükafatlandırır ve ona kaybettiğinden daha 

hayırlısını verir.  

Kul sıkıntıyla ve musibetle ilk karşılaştığında ne 

demelidir? 

a) La havle vela kuvvete illa billah 

b) Elhamdülillahi hamden kesira 

c) Subhanallahi ve bihamdihi 

d) İnna lillahi ve inna ileyhi raciun 

 

 

 

6. Mü’minin ruhunun bağlı kaldığı (hapsedildiği) 

şey hangidir? 

a) Ödeninceye kadar borç 

b) Zekatı verilmeyen mal 

c) Tevbe edilmeyen günah 

d) İyi yetiştirilmeyen çocuk 

Bu test kitapçığında 40 soru bulunmaktadır.    

 Testin tümü için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır.  
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7. Bir insan ölünce ameli kesilir, defteri kapanır. 

Ancak üç grubun defterleri kapanmaz. Aşağıdakilerden 

hangisi bunlardan biri değildir? 

 

a) Sadaka-ı cariye.   

b) Kendisinden istifade edilen ilim   

c) Ölünün ardından dua eden hayırlı evlat 

d) Adaletli devlet başkanı 

 

 

 

 

8. Rasûlullah, Ensardan bir adamın bahçesine 

girdi. Baktı ki orada bir deve var. Deve peygamberi 

görünce inledi ve gözleri yaşardı. Peygamber 

(sallallahü aleyhi ve sellem) devenin yanına gidip kulak 

ve hörgücünü şefkatle okşadı. Deve inlemesini kesti, 

bunun üzerine Peygamber (sallallahü aleyhi ve 

sellem)’in, devenin sahibine söylediği söz 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a)  Deve senin kendisini aç bıraktığını ve çok 

yorduğunu bana şikayet ediyor. 

b) Bu deve seni cehennemde ayaklarıyla ezecek. 

c) Bu deveyi hemen serbest bırak. 

d) Bu deve sana dua ediyor. 

 

 

 

9.  Bir adam Kehf suresini okuyordu. Yanında atı 

da iple bağlı duruyordu. Bu adamın üzerine bir bulut 

geldi ve ona yaklaşmaya başladı. Atı da bundan ürktü. 

Sabah olunca Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) 

adama bulutu nasıl açıkladı? 

 

a)  Rahmet bulutu 

b) Saf saf Melekler 

c) Sekine 

d) Göklerin kapısı 

 

 

 

 

10. Ebu Hureyre (ra) zekat mallarını korumakla 

görevliyken bir adam (şeytan) geldi. Yiyecekleri 

çalmaya çalışırken Ebu Hureyre onu yakaladı. 

Muhtacım, çocuklarım var deyince onu serbest bıraktı. 

Durumu Rasulüllah’a (sallallahü aleyhi ve sellem) 

anlatınca: Yalan söylemiş tekrar gelecek buyurdu 

efendimiz. Olay üç kez tekrar etti. Üçüncü de sana bir 

şey öğreteceğim, beni serbest bırak dedi ve şöyle 

devam etti:“Yatağına girdiğinde söylediğimi yaparsan 

senin yanında Allah tarafından gönderilmiş devamlı bir 

koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana 

yaklaşamaz” diyerek tekrar kurtuldu. Şeytanın öğrettiği 

kelimeler aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) İhlas Suresi 

b) Muavvizeteyn (Felak ve Nas Sureleri) 

c) Zehraveyn (Bakara ve Ali İmran Sureleri) 

d) Ayetel-Kürsi 

 

 

11. Bir hadis-Şerifte Peygamberimiz kıyamet 

gününde müezzinleri hangi fiziksel özelliği ile tarif 

etmiştir? 

a)  Ağızları nurlu 

b)  Boyunları uzun 

c)  Omuzları geniş 

d)  Elleri bayraklı  

 

 

12.  Rasulüllah (sallallahü aleyhi ve sellem): “Üç 

kişi bulunurda namazı aralarında cemaatle kılmazlarsa 

şeytan onlara galip gelip yener, cemaatle namaz 

kılmaya devam edin çünkü kurt, sürüden ayrılan 

koyunu yer.” Buyurarak cemaatle namazı şiddetle 

emretmiştir. 

Sabah ve yatsı namazlarını cemaatle kılan kimseye 

verilecek sevap aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Bütün geceyi namazla geçirmiş gibi sevap vardır.  

b) Bir köle azat etmiş gibi sevap vardır. 

c) Bütün bir yıl oruç tutmuş gibi sevap vardır. 

d) Ramazan ayında umre yapmış gibi sevap vardır. 
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13.  Rasulüllah (sallallahü aleyhi ve sellem) ‘in 

dünya ve içindekilerden daha sevimlidir dediği sünnet 

namaz aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Akşam namazının sünneti 

b)  Öğle namazının sünneti 

c) Sabah namazının sünneti 

d)  Yatsı namazının sünneti 

 

 

 

 

 

 

 

14. “Biriniz mescide girdiğinde iki rekat namaz 

kılmadan oturmasın.” Rasulüllah (sallallahü aleyhi ve 

sellem)’in bahsettiği namaz aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a)  İstiska namazı 

b)  Kuşluk namazı 

c)  Küsuf namazı 

d)  Tahiyyetül mescit namazı 

 

 

 

 

 

15. Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) 

geceleri ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bunun 

üzerine Hz. Aişe dedi ki: Ey Allah’ın elçisi! Geçmiş ve 

gelecek tüm hataların bağışlanmış olduğu halde neden 

kendini böyle yıpratıyorsun? Rasulüllah sav)’in cevabı 

ne olmuştur? 

 

a) “Ümmetime örnek olmam gerekir.” 

b) “Farz namazlardan sonra en kıymetli namaz, 

gece kılınan namazdır. 

c) “Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı?” 

d) “Geceleyin insanlar uyurken namaz kılınız ki 

selametle cennete giresiniz. 

 

 

16. Kim Allah yolunda yaptığı ibadet ve kullukları 

bol bol ve çeşit çeşit yaparsa cennetin muhtelif 

kapılarının her birinden şöyle seslenilir: “Ey Allah’ın 

kulu bu kapıdan girmen senin için daha hayırlıdır. 

Sürekli namaz kılanlar namaz kapısından, mücahidler 

cihad kapısından, , çok çok sadaka verenler de sadaka 

kapısından cennete girmeye çağrılırlar. Oruçlular hangi 

kapıdan çağrılırlar? 

 

a) Reyyan kapısından 

b) Sıyam kapısından 

c) Açlık kapısından 

d) Dua kapısından 

 

 

17. Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) 

insanların en cömerdi idi, onun en cömert olduğu anlar 

da Ramazanda Cebrail’in kendisiyle buluştuğu 

zamanlardı. Cebrail (a.s.) Ramazan’ın her gecesinde 

Peygamberle buluşur, karşılıklı Kur’an okurlardı. 

Bundan dolayı Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) 

Cebrail ile buluştuğunda ………………………daha 

cömert olurdu. 

Yukarıdaki Hadis-i Şerifte bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

a) Yağmur yüklü bereketli rüzgarlardan 

b) Sabah güneşinden 

c) Dolunaydan 

d) Verimli topraklardan 

 

 

 

18. Hadis-i Şeriflere göre sahur ve iftarla ilgili 

aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Bizim orucumuzla Yahudi ve Hristiyanların 

orucu arasındaki fark sahur yemeğidir. 

b) Sahur yemeğinde bereket vardır. 

c) İftar etmekte acele etmemek gerekir. 

d) Hurma ile iftar etmek tavsiye edilmiştir. 
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19. Aşağıdakilerden hangisi Rasulüllah (sallallahü 

aleyhi ve sellem) ‘in tavsiye ettiği oruçlar arasında yer 

almaz? 

 

a) Cuma ve Cumartesi günü oruç 

b) Arefe günü orucu 

c) Şevval ayında altı gün oruç 

d) Her aydan üç gün oruç 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Allah’ın cehennemden en fazla kulunu âzâd 

ettiği gün ……………..dür. 

Yukarıdaki Hadis-i Şerifte bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

a) Cuma günü 

b) Arefe günü 

c) Yılın ilk günü 

d) Aşure günü 

 

 

 

 

 

 

21. Cennete giren hiçbir kimse bütün yeryüzündeki 

her şeye sahip olsa bile dünyaya geri dönmeyi arzu 

etmez. Ancak bir grup gördüğü ikram ve itibar 

sebebiyle dünyaya geri dönüp on defa tekrar aynı şeyi 

yapmak ister. Bu grup aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Âlimler 

b) Müezzinler 

c) Şehitler 

d) Hacılar 

 

 

22. Bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyh i ve selem) : ‘Herhangi bir topluluk 

Allah’ı zikretmek için toplanırsa,muhakkak ki melekler 

onları kuşatır,rahmet onları kaplar ve onlar üzerine 

sukunet/sekinet ve vakar  iner.Allahu Teala da 

………………’ buyrulmaktadır. 

Yukarıdaki Hadis-İ Şerif’teki boşluk aşağıdakilerden 

hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

a) Onlara verir de verir. 

b) Onların içerisine karışmış kötü niyetli kimselere 

bir şey vermez. 

c) Bunlar samimiler mi diye denemek ister  

d) Onlardan, katında bulunan meleklere 

bahseder. 

 

23. Bir Hadis-i Şerifte: “Sizden evvelkilerden bir 

adam sorguya çekildi, defterinde hayır namına hiçbir 

şey bulunamadı. Fakat bu adam insanlarla düşüp 

kalkardı. Zengin olup hizmetçisine de darda kalan 

fakirlerin borcunu affedip onlardan vazgeçmelerini 

emrederdi. Bunun üzerine Allah (c.c.): 

“………………………….” buyurdu.  

Yukarıdaki Hadis-i Şerifteki boşluk aşağıdakilerden 

hangisi ile doldurulmalıdır? 

a) "Biz affetmeye ondan daha layıkız, onu 

affediniz" 

b) “Biraz hayır işleseydi felaha ererdi.” 

c) “Kıyamet gününde arşının gölgesinde 

gölgelenir.” 

d) “Biz kalplerin özünü biliriz.” 

 

 

24. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, 

yuvasındaki karınca hatta suyun içindeki balıklar kimler 

için istiğfar ederler? 

 

a) Alimler 

b) Mücahitler 

c) Oruçlular 

d) Dürüst tüccarlar 
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25. Bir Hadis-i Şerife göre, kıyamet günü ağzına 

ateşten bir gem vurulan kimseler kimlerdir? 

 

a) Yalan yere yemin edenler  

b) Bir ilim sorulduğunda gizleyenler  

c) Müslüman kardeşine sövenler 

d) Zulme ses çıkarmayanlar 

 

 

 

26.  “……….….. kimse yanında ismim anıldığı 

halde bana salevat getirmeyendir.” 

Yukarıdaki Hadis-i Şerifte bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

a) Kibirli 

b) Korkak 

c) Yalancı 

d) Cimri 

 

 

27. Bir Hadis-i Şerifte Rasulüllah (sallallahü aleyhi 

ve sellem), Rabbini zikredenle zikretmeyenin durumu 

ile içerisinde Allah'ın anıldığı bir evle Allah'ın 

anılmadığı bir evin farkını neye benzetmiştir? 

 

a) Diriyle ölünün farkı gibidir. 

b) Gören ile görmeyenin farkı gibidir. 

c) Aç ile tokun durumu gibidir. 

d) Karanlıkla aydınlığın farkı gibidir. 

 

 

 

28. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber 

Efendimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) nehyettiği 

işlerden birisi değildir? 

 

a) Ayakta ayakkabı giymek 

b) Tek ayakkabıyla gezmek 

c) Saçın bir kısmını traş edip bir kısmını bırakmak 

d) Farz namazı uykuya tercih etmek 

 

 

29. Bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyh i ve selem) : ‘Bir hakim hükmedeceği 

zaman elinden gelen gayreti gösterir, ictihad eder ve 

doğru bir hüküm verirse onun için iki ecir vardır. 

Hükmedeceği vakit yine elinden gelen gayreti gösterir 

fakat hata ederse, ………………………….’ 

buyrulmaktadır. 

 

Yukarıdaki Hadis-i Şerif’teki boşluk aşağıdakilerden 

hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

a) Verdiği hüküm başına çalınır. 

b) Buna da bir ictihad ecri vardır. 

c) Böyle bir konuda nasıl hata yaparsın diye 

onunla mücadele edilir. 

d) Bu takdirde de ecri kat be kat verilir. 

 

 

 

 

 

30. Aişe (Ra), Safiye (ra) nin boyunun kısalığından 

bahsederek o şöyledir, böyledir, demiştir. Bunun 

üzerine Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurdu: "Ey Aişe! Öyle bir söz söyledin ki,……………. 

Yukarıdaki Hadis-i Şerifte bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

a) Eğer o söz denize karışsa deniz suyunun tadı 

ve kokusunu bozardı. 

b) Eğer o sözü dağlar duysa paramparça olurdu. 

c) Eğer o söz toprağa karışsa toprak çoraklaşırdı. 

d) Eğer o sözü hayvanlar duysa kaçacak yer 

bulamazdı. 
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31. Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyh i ve 

selem) haram bir kadına, bir görüntüye ansızın 

bakmakla ilgili aşağıdakilerden hangisini tavsiye 

etmiştir? 

 

a) Dön bir daha bak. 

b) Birkaç defa bakmakla bir şey olmaz. 

c) Derhal gözünü çevir. 

d) İzin verirse sen de bak. 

 

 

 

 

 

32. Bir gün Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve 

sellem)'ın huzuruna şarap içen birini getirdiler. Hz. 

Peygamber orada bulunanlara, "Şu adama vurun" 

dedi. Bunun üzerine oradakiler vurmaya başladılar. 

Cemaatten bazıları, "Allah seni rezil etsin, kahretsin" 

diye söylendi. Bunun üzerine Rasûlullah (sallallahü 

aleyhi ve sellem):…………………………… 

Yukarıdaki Hadis-i Şerifte bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

a) Size lanet edin demedim, vurun dedim. 

b) Bu söylenenleri fazlasıyla hak etti. 

c) Tekrar bu günahı işlemeye devam ederse aynı 

şekilde cezalandırılacaktır. 

d) Adam aleyhinde böyle şeyler söyleyip de 

arkadaşınıza karşı şeytana yardımcı olmayınız. 

 

 

 

33. Bir Hadis-i Şerifte Rasulullah (sallallahü aleyhi 

ve sellem) verdiği sadakadan dönen kimseyi 

aşağıdakilerden hangisine benzetmiştir? 

 

a) Yediğini kusup onu tekrar yiyene benzer. 

b) Attığını vuramayan avcıya benzer. 

c) Buzun üzerine ev yapan kişiye benzer. 

d) Yavrusunu yiyen timsaha benzer. 

 

 

34. Bir Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyhi ve sellem): “Sizden önce yaşamış 

ümmetler içinde kendilerine Allah tarafından ilham 

edilen kimseler vardı. Şayet ümmetimin içinde de 

onlardan biri varsa hiç şüphesiz 

o,…………………….'tır.” 

Yukarıdaki bahsedilen sahabe aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

a) Ali b. Ebu Talip 

b) Osman b. Affan 

c) Sa’d b. Muaz 

d) Ömer b. Hattab 

 

35. Rasûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle 

buyurmuştur: "Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse 

cennete giremez." Bunun üzerine bir sahabi insan 

elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder, 

dedi. Rasûlullah da şöyle buyurdu: "Allah güzeldir, 

güzeli sever. Kibir ise,…………………….. 

Yukarıdaki Hadis-i Şerifte bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

a) Hakkı kabul etmemek ve insanları hor 

görmektir. 

b) Kaba saba konuşup insanları kırmaktır. 

c) Büyükleri saymamak ve küçükleri sevmemektir. 

d) İnsanların ayıplarını araştırmaktır. 

 

 

36. Bir Hadis-i Şerif’te Peygamber Efendimiz 

(sallallahü aleyh i ve selem) ‘ahdini bozan kimsenin 

kıyamet gününde Allah (cc) tarafından rezil edileceğini’ 

bildirmiştir. 

Ahdini (verdiği sözleri) bozan kimse kıyamet günü nasıl 

rezil edilir? 

a) Ağzına gem vurulur. 

b) Kitabı solundan verilir. 

c) Sen nasıl vefasızlık yapmışsan sana da öyle 

vefasızlık edilir’ denilir. 

d)  ‘Bir bayrak kaldırılır. Bu filancanın vefasızlığıdır 

denilir. 
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37. Hırsızlık yapan bir kadının cezalandırılmaması 

için Üsame (ra) Rasulüllah’a gelmişti. Rasûlullah 

(sallallahü aleyhi ve sellem) Üsame’ye, “Allah’ın 

koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için 

aracılık mı yapıyorsun? Sizden öncekilerin helak 

oluşlarının sebebi, makam mevki sahibi biri hırsızlık 

ettiğinde cezayı uygulamadıkları halde zayıf ve 

kimsesiz biri hırsızlık yapınca onu hemen 

cezalandırırlardı. Allah’a yemin ederim 

ki,…………………’ 

Yukarıdaki Hadis-i Şerifte bırakılan boşluk 

aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır? 

 

a) Bir haddin uygulanması kırk yıl yağmur 

yağmasından daha hayırlıdır. 

b) Kızım Fatıma da hırsızlık etseydi onun da elini 

keserdim. 

c) Ey Üsame, bu davranışı sana yakıştıramadım. 

d) Sizden öncekileri adım adım takip ettiğinizi 

görüyorum.  

 

 

38.  

1. Çok soru sormak  

2. Dedi- kodu yapmak 

3. Malı zayi etmek 

4. Kesici şeyleri elden ele dolaştırmak 

5. Namaz kılanın önünden geçmek. 

Yukarıdakilerden hangileri yasaklanan şeyler arasında 

yer alır? 

 

a) 1–2–3 

b) 1–3–5 

c) 3–4–5 

d) 1–2–3–4–5  

 

 

 

 

 

39. Bir Hadis-i Şerifte iki kadın kurt tarafından 

kapılan çocuklarıyla ilgili hüküm vermek için baba-oğul 

iki peygambere başvurmuştu. Bu iki peygamber 

aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İbrahim-İsmail (AS) 

b) Zekeriya-Yahya (AS) 

c) Davut-Süleyman (AS) 

d) Yakup-Yusuf (AS) 

 

 

 

 

 

40. Allah’ın en çok sevdiği ve sevmediği yerler, 

aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 

 

  Sevdiği Yerler Sevmediği Yerler 

a) Yüksek tepeler Uçurumlar 

b) Mescitler Çarşı-pazarlar 

c) Mezarlıklar Yollar 

d) Okullar Hamamlar 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test bitti. Cevaplarınızı kontrol ediniz. 

 


