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1- Fatiha Suresi’nde Allah Teâla biz kullarına 
kendisini nasıl tanıtmaktadır? 

            
a)    Rızık verici- Alemlerin Rabbi- Semi-Basir 
b)    Alemlerin Rabbi - Rahman – Rahim- Hesap 
gününün sahibi 
c)    Malikü’l Mülk- Rauf- Gafur- Rahim 
d)    Semavat ve Arz’ın Rabbi- Günahları 
Affeden- Rahman 
 

 

2 -    1-Allah’a iman  
 2-Meleklerine iman 
 3-Kitaplarına iman 
 4-Resullerine iman 
 5-Ahiret gününe iman 
 6-Kadere, hayır ve şer’in Allah’tan olduğuna iman 

 
Yukarıda sayılan şartlar neyin şartlarıdır? 

 
a) Đslam’ın şartları 
b) Takvanın şartları 
c) Đmanın şartları 
d) Kuran’ın şartları 

 
  

 

3 -      1) Konuştuğunda yalan söyler 
2) Söz verince sözünde durmaz 
3)Kendisine bir şey emanet edilince hıyanet eder 

Yukarıda özellikleri belirtilen kişilik 
aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Müslüman 
b) Münafık 
c) Müşrik 
d) Muhacir 
 

 

4- Aşağıdakilerden hangisi bir nafile oruç çeşidi 
değildir? 

 
a)   Şevval ayında 6 gün oruç tutmak 
b) Hicri ayların 13-14-15 inde oruç tutmak  
c) Her gün oruç tutmak 
d) Pazartesi – Perşembe günleri oruç tutmak. 

 
 

5- Đlk inen vahiyde Peygamber Efendimiz (sallallahu 
aleyhi ve sellem) ‘e verilen ilk emir nedir ? 
                

a) Yaz! 
b) Düşün ! 
c) Dinle ! 

      d) Oku ! 
 

 

 

 

6-  Tebük Savaşı’na sıcakların şiddetli olduğu, 
meyvelerin yeni olgunlaştığı ve savaşa çıkmanın 
nefislere en ağır geldiği bir mevsimde çıkılmıştı. Bu 
savaşa mazeretleri olanlar ve zayıf inançlılar 
dışında 3 tane samimi sahabe de gevşeklik, ağırdan 
alma ve tembellik dolayısıyla katılamamıştı. Bu 3 
sahabi, sıkıntılı günler yaşadılar. Bu 
gevşekliklerinden dolayı Allah’a samimi tevbeler 
yaptılar, günlerce gözyaşı akıttılar, bunaldılar, 
bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar geldi 
ve Allah’tan başka sığınılacak yer olmadığını 
anladılar.  
 

Nihayet Allah onların bu ihlaslı tevbelerini kabul 
etti ve onları affettiğini ayet indirerek duyurdu. Bu  
3 sahabeden ikisinin adı Hilal b. Umeyye ve Rabia 
b. Murareti’l Amiri dir. 3. sahabenin ismi 
aşağıdakilerden hangisidir. 

 
a) Kab b. Malik 
b) Esad b. Zurare 
c) Ka’b ül Ahbar 
d) Enes B. Malik 

 
 

 

 

 

7 -  Aşağıdaki kavramlardan hangisi Allah için mal / 
para vermekle ilgili değildir? 
               

a) Oruç 
b) Zekât 
c) Sadaka 
d) Đnfak 

  

Bu test kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Testin tümü için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır. 
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  8-  Đsrail oğulları peygamberlerine eziyet eden bir 
kavimdi. Musa aleyhisselam Đsrail oğullarına “Ey 
kavmim Allah’ın size yazdığı kutsal beldeye 
(Kudüs) girin (Bunun için savaşın), dediğinde Đsrail 
oğulları Musa’ya ne cevap verdiler? 

  
a) Başımız gözümüz üstüne, hemen yapalım 
b) Sen ve Rabbin gidin savaşın biz burada 

oturuyoruz. 
c) Gideriz ama şu anda yoğun işlerimiz var, sonra 

bakalım 
d) Bunu niye yapacağız, bir anlam veremedik 

 

 

 

9-   Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 
insanlardan her hangi biri gibi davranırdı. Kendi 
elbisesinin söküğü ile meşgul olur, koyunları eli ile 
sağar, ailelerine ev içerisinde yardımcı olurdu. 
Kendisini davet eden bir hizmetçi veya bir köle bile 
olsa müsaitse davete katılırdı. Hizmetçiler, dul 
kadınlar rahatça ona ulaşabilir, isteklerini ona arz 
edebilirlerdi.  

 
Yukarıdaki paragrafta Peygamber Efendimiz’ 
(sallallahu aleyhi ve sellem) in hangi özelliği 
anlatılmıştır? 

      
a) Đlmi  
b) Adaleti 
c) Allah Korkusu 
d) Tevazuu 

 
 
 
 
 
 
 10-  Bir adam Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi 

ve sellem)’e gelip “Ya Resulallah kime iyilik 
edeyim?” diye 4 defa sordu. Peygamber Efendimiz 
(sallallahu aleyhi ve sellem) 3 defasında aynı kişiyi 
tavsiye etti. Dördüncü defa da “babana iyilik et.” 
dedi.  
 

Peygamber Efendimizin ısrarla kendisine iyilik 
etmemizi, iyi davranmamızı ve rızasını 
kazanmamızı emrettiği kişi kimdir? 

 
a) Komşumuz 
b) Babamız 
c) Annemiz 
d) Hocamız 

 
 
 

11-   Sahabeler; insanların soy bakımından en hayırlısı 
kimdir diye sormuşlar, peygamberimiz sallallahu 
aleyhi ve selem de Yusuf (as) dır demiştir.  
 
Çünkü O peygamber torunu ve peygamber oğludur. 
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Yusuf peygamberin 
soyunu doğru olarak göstermektedir? 
 

a) Yusuf- Yakup- Đshak-Đbrahim 
b) Yusuf –Yakup-Đsmail-Đbrahim 
c) Yusuf-Yuşa-Nuh –Đbrahim 
d) Yusuf- Bünyamin- Hud –Nuh 

 
 

 

12-    Birgün Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), 
Đbn-i Abbas (ra)’ı bineğinin arkasına bindirdi ve 
O’nun şahsında tüm ümmetine Ey oğul! Diye 
başlayan tavsiyelerde bulundu. Aşağıdakilerden 
hangisi o gün Đbn-i Abbas’a yapılmış tavsiyelerden 
değildir? 
 
a) Allah’ı gözet ki Allah’da seni gözetsin. 
b) Şunu bil ki bütün insanlık sana bir zarar 

vermek için bir araya gelse ancak Allah’ın 
dilediği kadardan başka sana bir zarar 
veremezler.  

c) Her hicri ayın 13-14-15 inde oruç tut ki 
Allah’ta seni sevsin. 

d) Yardım isteyeceğinde Allah’tan iste. 
 

 

 

 

 

13-    Bir nimetin nimet sahibinin elinden gitmesini 
istemeye haset denilir. Bir nimetin nimet sahibinin 
elinden gitmesini istemeden aynı nimetin kendisine 
de verilmesini istemeye ne ad verilir? 

 
a) Đhsan  b) Gıpta         
c) Tevazu                 d) Đkram 
 

 
 

 

14-   Hucurat Suresi 13. ayete göre Allah katında en 
üstün olanınız  …….………..     Kimdir? 
 
a) Allah’ı en çok zikredeniniz. 
b) Allah’tan en çok korkanınız 
c) Allah için en çok tevazu göstereniniz 
d) Allah için en çok ikram edeniniz 
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15- Başında besmele bulunmayan sure aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a)Maide  b) Rahman    
c) Tevbe  d) Enfal 
 
 

16-   Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve selem) özel 
işlerinde kendisine yardım eden bir sahabeye bir 
gün benden iste dedi. O sahabe de “cennette seninle 
birlikte olmak istiyorum” dedi. Đsteğinde de ısrar 
etti. Bunun üzerine peygamberimiz (sallallahu 
aleyhi ve sellem) ona ne söyledi? 
   
a) Çok secde etmekle bana yardımcı ol 
b) Sen benim hizmetimi yaptın, başka bir şey 

yapmana gerek yok 
c) Bu konu beni aşar, Allah’tan iste 
d) Çok sadaka ver inşallah olur. 

 
 
 
17-  Bir Hadis-i Şerifte ; “Amellerin Allah’a en sevimli 

olanı az da olsa ………………… olanıdır.” 
buyurulmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki 
kelimelerden hangisi getirilmelidir? 

 
a) Kaliteli 
b) Devamlı  
c) Đyi 
d) Đnsanların göreceği şekilde yapılan 
 

 
18-    Đbrahim (as) ateşe atıldığı zaman sabretti ve 

“Allah bana yeter O ne güzel vekildir” dedi. Bu 
sözün Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) IJ Kل وINKOPQ Kة ا  

b)  TUVWQو Oن اPWYZ[\]^_ا Oن اPWYZ  

c) `\aI_ا [^bو Oا cYdN 

d) ed^f Kو edg رب 
 

 
 

19-   Bir hadisi şerifde ‘Cebrail bana …………….. 
hakkında o kadar çok bahsetti ki, bu konunun 
önemine o kadar çok değindi ki, ben onun da kişiye 
mirasçı kılınacağını zannettim.’buyrulmaktadır. 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi 
getirilmelidir? 
a) Đşçi 
b) Komşu 
c) Hoca 
d) Kardeş 

20-  Musa’nın kavminden idi. Allah ona 
anahtarlarını bir topluluğun zorlukla taşıyacağı bir 
mal varlığı vermişti. O ise şımardı, azgınlık etti. 
Halbuki Allah şımaranları sevmezdi. Kavmine 
övünüp şov yaptığı bir sırada Allah’ın kendisini ve 
malını mülkünü helak ettiği bu kimse kimdir? 

 
a) Karun 
b) Firavun 
c) Haman 
d) Nemrut 

 
21-  “Küçük şirk olarak da isimlendirilen “sadece 

Allahın rızası kazanılması için yapılması gereken 
işleri insanların beğenisini kazanmak amacıyla ve 
gösteriş olsun diye yapmaya” ne ad verilir? 
 
a) Kibir                  b) Riya                            
c) Hased                  d) Ucub 
 
 

      22-  “Sen Allah’ı görüyormuşçasına ona ibadet 
etmendir. Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o 
seni görüyor.” 
Yukarıda tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Đbadet 
b) Sadaka  
c) Đnabe 
d) Đhsan 
 
 

23-   “Allah kullarını imtihan etmek amacıyla onlara 
darlık ve sıkıntı verir. Sıkıntılara uğramış insanlar 
gece gündüz Allah’tan bu dertlerini gidermesi için 
dua ve yalvarışta bulunurlar. Allah da katından bir 
rahmetle onların sıkıntılarını giderir.” 
 Kuran’ın anlatımına göre bundan sonra ne olur? 
 
a) Belaya uğramış insan sıkıntıları giderilince çok 

iyi bir kul olur. 
b)  Rabbi onun sıkıntısını giderdi mi önceden ona 

yalvarmakta olduğunu unutur da onun 
yolundan saptırmak için Allah’ a eşler 
koşmaya başlar. 

c) Abdeste, namaza başlar. 
d) 60 gün oruç tutar. 

 
 
24-   Aşağıdakilerden hangisi bir hadis kitabı değildir? 
     

a) Sahih-i Müslim 
b) Sünen-i Tirmizi 
c) Ebu Davud 
d) Đbn-i Kesir 
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25- “Lailaheillallah” ın manası aşağıdakilerden 
hangisidir. 
 
a) Allah en büyüktür, O’ndan başka büyük yoktur. 
b) Allah tektir O’ndan başka Allah yoktur. 
c) Allah’tan başka ilah yoktur. 
d) Bütün güç ve kuvvet Allah’ındır. 

 
 
 
26- Tevhidi bozan / zedeleyen anlayışlar aşağıdaki 

şıklarda verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi büyük 
günah olmakla birlikte tevhidi bozan şeylerden 
birisi değildir? 

 
a) Gayb bilgisini Allah’tan başkasının da bileceğine 
inanmak. 
b) Allah’tan başkası için adak adamak. 
c) Allah’tan başkasını “Allah’ı sever” gibi sevmek. 
d) Allah’ın haram kıldığı ayda savaşmak 
 
 
 

27-   “De ki; o Allah’tır, tektir. Allah samettir. (her 
yaratığın muhtaç olduğu eksiksiz bir varlıktır.) 
Doğurmadı, o doğrulmadı da. Hiçbir şey de O’na 
denk olmamıştır.” 
Yukarıda meali verilen sure aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Kafirun. 
b) Đhlas 
c) Nas 
d) Kevser 

 
 

 
28- Kur’an-ı Kerim ayetlerinin anlamlarının 

açıklanmasını konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden 
hangisidir? 
 
a) Tefsir 
b) Hadis  
c) Kelam 
d) Fıkıh 
 

 

29-   Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ‘in ashabı 
ameller içinde sadece hangi amelin terkini küfür 
olarak görürlerdi? 
 
a) Oruç 
b) Hac 
c) Kurban Kesmek 
d) Namaz 

 

30-  Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve 
sellem) bir hadisinde sanki bugünlere işaret 
edercesine; “insanlar öyle bir zamanda yaşayacaklar 
ki o günlerde dinini yaşamak isteyen, haramlardan 
uzak durmak ve emredilenleri yapmak isteyen 
kimseler zorlanacaklardır “ buyurmuştur.. Đnancının 
ve dininin gereklerini yerine getirmeye çalışan ve 
bu yoldaki zorluklara sabreden kimselerin 
durumunu bir benzetmeyle anlatmıştır.  

 

   Hadis Şerife göre Allah’ı memnun etmek için 
sabreden kimsenin misali aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
a) Yüksek bir yere çıkmak isteyen kimse gibidir. 
b) Kor ateşi avucunda taşıyan adam gibidir. 
c) Uçurumdan yuvarlanan adam gibidir. 
d) Karanlıklarda yol alan adam gibidir 

 
 
 

 

 

31-  Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bir 
hadisi şeriflerinde “Ölüyü 3 şey takip eder. Đkisi 
geri döner, birisi de onunla birlikte kalır.” 
buyurmuştur. Ölmüş kimseyle kalan hangisidir? 
    

a) Ailesi 
     b) Malı 
     c) Ameli 
     d) Gücü 

 
 

 

 

 

32-   ‘Bir kulun Allah’a en yakın olduğu zaman 
…………. anıdır. O halde orada çokça dua ediniz’.  
 
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir. 

 
a) Ruku   b) Secde     
c) Kıyam  d) Kıraat 

 
 
33-    Cennet …………………. kuşatılmış, cehennem 

de …………………. kuşatılmıştır. 
 
 Sırasıyla boşluklara gelecek doğru cevap 
hangisidir. 

 
a) Nefsin hoşlanmadığı – insana cazip gelen 
b) Nefsin hoşlandığı- Đnsana cazip gelmeyen 
c) Kötülük – Đyilik 
d) Meyveler- Ateşler 
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34-  Nemrut Đbrahim’le tartıştı. Đbrahim benim Rabbim 
O’dur ki yaşatır ve öldürür dedi. Nemrut ben de 
yaşatır ve öldürürüm dedi. Đbrahim (as) öyle bir şey 
daha söyledi ki inkârcı Nemrut şaşırıp kaldı. 
Đbrahim(as)’in söylediği söz hangisidir? 

 
a) Allah güneşi doğudan getirir, hadi sen de 

batıdan getir. 
b) Benim Rabbimin hazinesi geniştir. 
c) Senden Allah’a sığınırım. 
d) Sen kim oluyorsun? 

 
 
 
 

35- Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) 
“Đslam beş şey üzerine bina edilmiştir.”  
buyurmuştur. 
 

 Aşağıdakilerden hangisi Đslam’ın şartları olarak da 
bilinen 5 şarttan biri değildir? 

 
a) Namaz  b) Kurban        
c) Oruç      d) Hac 
 

 
 
 
36-   Aşağıdakilerden hangisi vahiy meleğidir? 

 
      a)    Azrail 

b) Mikail 
      c)   Cebrail 

d)   Đsrafil 
 
 

 

 

 

37-   Peygamber (as) “ Ne dersiniz, birinizin kapısının 
önünde bir dere olsa da o kimse bu derede her gün 
beş defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı? ” diye 
sordu. Ashab da o kimsenin kirlerinden hiçbir şey 
kalmaz dediler. Peygamberimiz (sallallahu aleyhi 
ve sellem) ‘bu ibadette işte bunun gibidir, Allah 
onunla günahları silip yok eder’ buyurdu. 
  
O ibadet hangisidir? 

 
a) Hac 
b) Namaz 
c) Zekat 
d) Oruç 

 
 

 

38-    Allah Teala “sana kullarım benden sorarlarsa de 
ki ben onlara yakınım. Dua edenin duasına icabet 
ederim” buyurmakta ve Allah’a kulluğumuzun en 
önemli göstergesinin O’na dua etmek olduğunu 
bildirmektedir. Kul acele etmedikçe Allah bütün 
dualara ve dua edicilere icabet eder. 
 

Bununla birlikte bazı duaların daha makbul ve 

kabul edilmeye daha elverişli bulunduğu çeşitli 
hadislerde ifade edilmiştir. 
Bu sınıfa girmeyen hangi şıkta gösterilmiştir? 

 
a) Anne –Babanın evladına; evladın anne babasına 
yaptığı dua. 
b) Müslüman kardeşine onun haberi olmaksızın 
yapılan dua. 
c) Su içip kanınca yapılan dua. 
d) Zulme uğrayan kimsenin duası. 
 

 
39-   Sahabe-i Kiram içerisinde ilimleriyle ve özellikle 

verdikleri fetvalarla meşhur olmuş hepsinin ismi de 
Abdullah olan 4 sahabi bulunmaktadır. Bu 
sahabelerle ilgili Abdullah’lar anlamında (Abadile) 
tabiri kullanılmaktadır. 
Aşağıdaki şıklarda sayılan isimlerden hangisi 
Abadile’den değildir? 

 
a) Abdullah ibn Mubarek 
b) Abdullah ibn Abbas 
c) Abdullah ibn Ömer 
d) Abdullah ibn Mesud 

 
 

 

 

 

 

40-    Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve 
sellem) Müslüman ailelere çocuklarını namaza 
alıştırmalarını, çocuklarına namazı sevdirmelerini 
emretmiştir. Çocuk 7 yaşına geldiğinde namaz 
emredilir, namaz çocuğun gündemine girmiş olur. 
 

Kaç yaşına geldiğinde hala namaz kılmıyorsa çocuk 
zorlanmalı ve usulüne uygun olarak 
sıkıştırılmalıdır? 

 
a) 15 
b) 18 
c) 10 
d) 13 
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41-  Mut’im bin Adiy Mekke’nin önde gelenlerinden 
idi. Taif dönüşü Mekkeli müşrikler Peygamberimizi 
Mekke’ye almak istememişler, O ancak Mut’im’in 
himayesiyle girebilmişti. Aradan yıllar geçti. Bedir 
savaşı’nda Mut’im müşriklerin safında savaştı ve 
öldürüldü. Bedir esirlerine nasıl davranılacağı 
tartışılırken Peygamberimiz “Mut’im sağ olsa ve 
esirleri benden isteseydi, hiçbir fidye (kuruluş 
akçesi) istemeden onun hatırına hepsini serbest 
bırakırdım” demiştir. 
  
Bu olay Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve 
sellem)’in hangi özelliğini göstermektedir? 
   

 a)Vefakarlığını 
 b)Merhametini 
 c)Cömertliğini 
 d)Kanaatkarlığını 

 
 
 
42- Resulullah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) 

kendisinin de katıldığı savaşlara gazve, kendisinin 
katılmayıp ta ashabından birilerini komutan tayin 
ettiği savaşlara seriyye denir.  
 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi seriyyedir? 
 

a) Hayber Fethi 
b) Ben-i Mustalik 
c) Huneyn Savaşı 
d) Mute Savaşı 

 
 
 
 
 
 
43-  Kendisine 5. Raşid Halife de denir. Emevi 

Hanedanından olup 2,5 yıl halifelik yaparak 
zamanında Asr-ı Saadeti yeniden diriltmeye 
çalışmıştır. Allah korkusu ve zahitliği ile ön plana 
çıkmıştır. 
 

Kısaca tanımlanan bu halife kimdir? 
 

a)Abdulmelik bin Mervan 
b)Ömer bin Abdülaziz  
c)Süfyan bin Abdülmelik 
d)Muaviye bin Ebi Süfyan 

 
 
 

 

 

44-  Mekke’nin en asaletli ve şerefli ailelerinden 
birinin oğlu idi. Zengin ve yakışıklı idi. Karakteri 
düzgün ve asil soylu biri idi. Đman edince ailesi ve 
kavmi ona düşman oldular. Bilhassa annesi O’nu 
Đslam’dan döndürmek için çok uğraştı. 
 

Allah Rasülü (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nu 
Medine’ye öğretmen sıfatıyla gönderdi.O 
Medine’yi hicret yurdu haline getiren gayretli ve 
bereketli çalışmalar yaptı ve Uhud Savaşı’nda şehit 
oldu.  
Yukarıda kısaca tanıtılan sahabi kimdir. ? 

 
a) Sad bin Muaz 
b) Muaz bin Cebel 
c) Sad bin Ebi Vaka 
d) Musab bin Umeyr 

 
 
 

45-  Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) risaleti 
döneminde birçok savaşlar yapmıştır. Bu savaşları 
tarih sıralamasında gösterecek olursak hangi şıktaki 
sıralama doğrudur?  

 
 a) Uhud- Bedir- Hendek- Mekke Fethi 
 b) Bedir- Hendek- Uhud- Mekke Fethi 
 c) Bedir- Uhud – Hendek- Mekke Fehi 
 d) Bedir- Uhud – Huneyn- Mekke Fethi 

 
 
 

 

46- Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in 
çocuklarından hepsi O hayatta iken vefat etmişledir, 
yalnız bir tanesi hariç. Resulullah’dan (sallallahu 
aleyhi ve sellem) yaklaşık 6 ay sonra vefat eden 
çocuğu hangisidir? 

 
 a) Zeynep 
 b) Abdullah 
 c)  Fatıma 
 d) Rukiye 

 
 
 
47-   Kur’an’da ki uzun surelere mufassal sure denir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde mufassal 
surelerin sıralaması doğru olarak verilmiştir? 

 
a)Bakara- Ali Đmran- Nisa –Meryem 
b)Bakara- Ali Đmran- Nisa – Maide 
c)Bakara –Ali Đmran- Nisa- En’am 
d)Bakara- Nisa- Ali Đmran – Maide 
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48-  Bugünkü Suriye’nin Şam vilayetinin Neva 
köyünde doğan, birçok ilmi öğrenen her zaman ve 
her yerde doğruyu söylemekten kaçınmayan bir 
kişiliğe sahiptir. Đnsanlara dünya ve ahiret 
mutluluklarını kazanma yollarını gösterecek, 
edepleri elde etmelerini sağlayacak iyiyi ve güzeli 
teşvik; kötüden ve çirkinden uzaklaşmayı temin 
edecek sahih hadislerden oluşan bir kitap olan 
Riyaz’us Salihin’ i yazmıştır.  
 
Bu alimimizin adı nedir? 

 
a)Hafız Đbn-i Hacer Askalani 
b)Hafız Đbn-i Kayyım El Cevziyye 
c)Hafız Muhyiddin En Nevevi 
d)Hafız Đbn-i Esir 

 
 
49-   Aşağıdaki hadisi şerifi tamamlayınız. 

 

Müslüman ; ……………… ve ………………….    
Đnsanların emin olduğu kimsedir. 

 
a)Elinden ve evinden 
b)Dilinden ve düşündüğünden 
c)Elinden ve ticaretinden 
d)Elinden ve dilinden 

 
 
50-   Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Mekke’de 

insanları Đslama davet ederken ona karşı çıkan 
müşrikler “bir sene biz senin ilahına, bir sene de sen 
bizim ilahımıza ibadet et” dediler. Allah Teâlâ bunu 
“Sizin dininiz size, benim dinim bana” ayeti ile 
reddetti. Bu ayet hangi surede yer alır? 

 
a) Fatiha 
b) En’am 
c) Đhlas 
d) Kafirun 


